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Resum del treball

A mitjans de la dècada dels noranta, Kaplan i Norton van establir el model de 
Quadre de Comandament Integral com un sistema per a la planificació i seguiment 
de l’estratègia d’una organització. El model ha estat àmpliament acceptat en el 
món de l’empresa, però, tot i la seva adaptabilitat, encara està lluny d’assolir el 
mateix nivell d’implantació en els sectors no lucratius. Certament el disseny inicial 
està enfocat a l’àmbit empresarial, però el quadre de comandament integral amb 
les adaptacions necessàries, també es revela com una eina de gestió interessant i 
necessària per a monitoritzar l’estratègia en les administracions públiques. El cas 
proposa un model adaptat del quadre de comandament per a la seva implantació 
a la Gerència d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu 
d’alinear l’organització envers l’assoliment dels objectius estratègics definits en el 
Programa d’Actuació Municipal.  D’altra banda, un dels factors crítics d’èxit per a 
la implantació del quadre de comandament és compartir i donar a conèixer 
l’estratègia, la metodologia i els resultats a tota l’organització. És en aquest punt 
on la gestió i difusió del quadre de comandament es susceptible d’estar suportada 
sobre un sistema de gestió del coneixement, que a més a més incorpora les 
funcionalitats per a fer explícit el coneixement tàcit que els diferents actors de 
l’organització tenen sobre els elements que conformen l’estratègia. El sistema de 
gestió del coneixement s’implementa sobre una plataforma wiki que permet, lluny 
d’inversions elevades, desenvolupar aplicacions amb una relació qualitat-cost molt 
acceptable i adequada per a tot tipus d’organitzacions.

Paraules clau

QCI, wiki, estratègia, objectius, SGC, indicadors, gestió
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Abstract

In the mid-nineties, Kaplan and Norton established the model of Balanced 
Scorecard as a system to plan and monitor the organization’s strategy. The model 
has been widely accepted in the business world, but in the non-profit sectors is 
still far from achieving the same level of implementation. Certainly, it is a technique 
created in the scope of the enterprises, nevertheless, with the necessary  
adaptations, the Balanced Scorecard can be very useful to manage the public 
sector strategies. Hence, the case suggests a tailored approach for its 
implementation in the Manager’s Office of Urban Ecology of the Barcelona City 
Council, with the aim to align the organization towards the strategic goals defined 
in the Municipal Action Program. Moreover, a critical succes factor to achieve the 
Balanced Scorecard’s implementation is to share and disseminate, the strategy, 
methodology and results, throughout the organization. At this point, the 
management of Balanced Scorecard can be supported on a knowledge 
management system, which also allows to convert, from tacit to explicit, the 
knowledge related to the strategy. The knowledge management system is 
implemented over a wiki platform that allows, without a high investments, to 
develop applications with a low cost-benefit ratio and and it’s suitable for all kind of 
organizations

Keywords

BSC, wiki, strategy, goals, KMS, KPI, management
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1. Introducció 
Es dedica el primer apartat de la memòria a descriure la motivació, els objectius, l’abast, la 

metodologia  i la planificació per dur a terme aquest treball, addicionalment s’ofereix una 

visió global del treball a mode de referència per a la seva lectura. 

1.1. Context i justificació del treball 
A finals del primer semestre de 2016 l’Ajuntament de Barcelona formalitza la creació de la 

Gerència d’Ecologia Urbana i el darrer trimestre del mateix any publica el Programa 

d’Actuació Municipal (PAM), on es reflecteixen les línies estratègiques que el Govern 

Municipal es compromet a desenvolupar durant el període 2016-2019. 

En aquest període la nova gerència afronta, en primer lloc, la integració de diverses àrees 

funcionals i ens autònoms prèviament existents i, en segon lloc, la necessitat de donar 

resposta a les polítiques de transformació i evolució de la ciutat que li són pròpies i han 

estat recollides al PAM. L’escenari descrit presenta els següents reptes per a Ecologia 

Urbana: 

- Alinear l’organització en base a l’estratègia comuna definida en el Programa 

d’Actuació Municipal. 

- Promoure una visió i actuació global de la gerència, on l’ecologia és converteix en 

l’eix vertebrador de les actuacions  i serveis de les àrees funcionals que la integren. 

- Crear sinergies interdepartamentals, impulsant la coordinació i afavorint les solucions 

innovadores en la prestació i disseny dels serveis. 

- Traslladar l’estratègia als àmbits tàctic i operatiu que tradicionalment a les 

administracions públiques s’han focalitzat en la prestació eficient dels serveis. 

- Estandarditzar el seguiment i monitorització dels objectius estratègics sense deixar 

de banda  la cerca de l’excel·lència en la prestació dels serveis. 

- Orientar la organització cap a la presa de decisions basada en dades objectives. 

- Comunicar i fer partícip a tota l’organització dels elements que formen part de 

l’estratègia i del seu seguiment i monitorització. 

Pàgina � de �9 116



BEQoWiki Quadre de Comandament Integral d’Ecologia Urbana Alexis Culubret

1.2. Objecte del treball 
La Gerència d’Ecologia Urbana té la necessitat de procurar l’assoliment dels objectius 

estratègics  que estan sota la seva responsabilitat directa. Aquests s’agrupen en el PAM, 

sota la línia estratègica “Una Barcelona més humana i en transició ecològica”, formada per 

diversos eixos d’actuació: Medi ambient i espai públic, Verd urbà i biodiversitat, Mobilitat 

sostenible, Energia i canvi climàtic i Urbanisme per als barris. 

En aquesta línia d’actuació es vol monitoritzar sistemàticament l’estat d’assoliment dels 

objectius estratègics i així poder prendre decisions basades en dades objectives que 

permetin redreçar el rumb o reforçar els avenços realitzats. Amb la implantació d’aquest 

seguiment de l’estratègia es volen obtenir els següents resultats: 

- Proporcionar una visió clara de l’estratègia a llarg termini i dels objectius a curt: 

ajudant a concretar la estratègia, traduint-la en objectius (acció) i aquests en 

indicadors (mesura i monitorització), i alhora facilitant una relació clara entre activitats i 

objectius estratègics. 

- Afavorir l’alineament estratègic de tota la organització: facilitant a comunicació de la 

estratègia a tots els nivells, millorant la interacció transversal entre les diferents àrees 

de negoci i afavorint el diàleg i el consens sobre els objectius estratègics. 

- Orientar la organització cap a la creació de valor: tenint en compte els actius 

intangibles i no només els financers, redefinint contínuament la estratègia en base als 

resultats i millorant la capacitat d’anàlisi i de presa de decisions. 

- Assegurar l’actualització i difusió continua dels resultats: donant a conèixer a tota 

l’organització l’estratègia i la metodologia emprada, i també informant del significat i 

resultat dels indicadors utilitzats en la monitorització. 

1.3. Objectius 
Com a solució per a resoldre les necessitats de la Gerència es planteja, d’una banda, 

implantar un sistema de gestió estratègica basat en una adaptació del model de quadre 

de comandament integral establert per Kaplan i Norton i, de l’altra, desenvolupar un 

sistema de gestió del coneixement, basat en un entorn wiki, per a gestionar el cicle de 

vida dels indicadors que formen part del quadre de comandament. 
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1.4. Metodologia 
La metodologia emprada combina el cicle de vida clàssic per a projectes de programari, o 

model en cascada, amb un número limitat d’iteracions sobre el disseny que donaran com 

a resultat prototips funcionals del sistema. S’opta per aquesta metodologia per la manca 

d’experiència prèvia de l’equip en el desenvolupament sobre plataformes wiki i la 

consegüent incertesa que aquest fet comporta sobre el compliment de l’abast del 

projecte. 

El prototipatge permet avançar la fase d’implementació de manera que dona un major 

marge de maniobra per aplicar, si s’escau, accions correctores en cas de desviació 

temporal del projecte i alhora permet assegurar el lliurament d’un producte final 

mínimament funcional. 

La Figura 1 mostra les fases del cicle de vida del projecte d’acord amb la metodologia 

descrita: 

- Planificació: definició de l’abast inicial, calendari, identificació dels riscos, estimació 

del cost i assignació dels recursos necessaris per a la seva implantació. 

- Anàlisi: comprensió del cas i el seu context fins arribar a la definició formal dels 

requeriments d’alt nivell del projecte. 

- Disseny: plantejament de la solució d’acord als requeriments establerts en la fase 

d’anàlisi per a obtenir una implementació efectiva. 

- Prototipatge: desenvolupament de prototips funcionals segons les especificacions 

de disseny establertes en cada iteració. 

- Avaluació: realització de les proves i l’avaluació dels prototips que realimenten la fase 

de disseny fins a tancar al producte final. 

- Producte: lliurable final obtingut a partir de les successives iteracions del sistema. 
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La definició del quadre de comandament s’emmarca dins la fase de disseny, 

específicament en la part de disseny lògic, i  contempla les següents activitats: 

- Elaboració del mapa estratègic a partir de la missió, visió, valors i objectius 

estratègics. 

- Definició dels indicadors clau de gestió que conformen el quadre de 

comandament. 

- Elaboració i documentació de les fitxes dels indicadors estratègics. 

1.5. Planificació 
La planificació  té com a finalitat documentar les fites clau, el calendari, els riscos, les 

activitats d’alt nivell i la valoració econòmica del projecte, es realitza d’acord amb les 

següents consideracions: 
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- La disponibilitat base dels recursos humans dedicats és de 18 hores setmanals, 

distribuïdes en 8 h. de dilluns a dĳous i 10 h. durant el cap de setmana fins a un total 

de 300 h. de dedicació. 

- Durant el període de Setmana Santa s’augmenta la disponibilitat fins a 28 hores 

setmanals. 

- S’estableixen diferents perfils per a la realització de les tasques associades al 

projecte: cap de projecte sènior, analista sènior i tècnic wiki 

Tot seguit es resumeixen els principals elements de la planificació, per a un major detall es 

poden consultar l’ Annex II i l’Annex III corresponents als dos primers informes de 

seguiment del projecte. 

1.5.1. Fites 
La Figura 2 recull les dates clau que marcaran el compliment de l’abast del projecte, cal 

destacar les corresponents al prototipatge perquè representen els punts de decisió sobre 

l’avenç i abast del projecte. 
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Figura 2: Relació de fites

Codi Fita Data planificada

5.1 Validació proposta projecte 5/3/17

5.2 Lliurament 1er informe de seguiment 15/3/17

5.3 Prototip mapa estratègic 27/3/17

5.4 Prototip indicadors clau 03/04/17

5.5 Entorn desenvolupament operatiu 08/04/17

5.6 Lliurament 2on informe de seguiment 12/04/17

5.7 Primer prototip wiki-QCI/Revisió abast projecte 07/05/17

5.8 Segon prototip wiki-QCI 13/5/17

5.9 Tercer prototip wiki-QCI 21/5/17

5.10 Producte final wiki-QCI 29/5/17

5.11 Lliurament 3er informe de seguiment 31/5/17

5.12 Lliurament memòria del projecte 19/06/17

5.13 Avaluació lliurable final 02/07/17
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1.5.2. Activitats 
En aquest apartat es relacionen les principals activitats del projecte (veure Figura 3) i els 

resultats esperats per a cadascuna d’elles. En l’Annex III es detallen addicionalment la 

durada, esforç i costos associats a dada activitat. 
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Figura 3 : Relació d’activitats

Codi Nom Descripció Resultats / Lliurables

1 Plantejament projecte Definició de l’objecte, objectius i abast del 
projecte

Proposta projecte validada amb 
espònsor

2.1 Planificació projecte Identificació de fites, activitats,  recursos, riscos  i 
costos del projecte

Cronograma de fites i activitats 
Valoració econòmica del projecte 
Identificació de riscos i accions 
preventives/correctores

2.2.1 Elaboració mapa estratègic A partir de la misió, visió i valors alinear les 
iniciatives estratègiques i associar-hi indicadors 
clau de gestió.

Mapa estratègic d’Ecologia Urbana

2.2.2 Documentació dels indicadors 
clau de gestió

Definir detalladament els indicadors de gestió: 
descripció tècnica i funcional, periodicitat, ..

Fitxes d’indicadors estratègics

2.3.1 Definició i anàlisi requeriments Presa de requeriments funcionals i no funcionals 
del sistema wiki

Document de requeriments del 
sistema

2.3.2 Configuració entorn 
desenvolupament

Preparar l’entorn de desenvolupament i 
administració del wiki

Entorn de desenvolupament operatiu

2.3.3 Disseny del sistema wiki Definir en base als requeriments l’estructura de la 
informació , rols dels usuaris i 

Document de disseny del wiki

2.3.4 Implementació wiki Implantació del disseny de la wiki Disseny aplicat al sistema wiki

2.3.5 Introducció de continguts Entrada dels continguts de les fitxes d’indicadors 
al sistema wiki

Continguts publicats al wiki

2.3.6 Proves i avaluació Elaborar i executar joc de proves d’acord amb 
els requisits i disseny establerts

Prototips i producte final validats

3.1 Tancament Elaborar la memòria final del projecte i 
presentacions virtual i PDF

Memòria 
Presentaci PDF i vídeo

3.2 Defensa del treball Defensa del treball davant el tribunal d’avaluació Informe autoavaluació 
Resultat final avaluació

4 Seguiment projecte Activitats de gestió del projecte inclosa la revisió 
de l’abast

Informes de seguiment
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1.5.3. Diagrama de Gantt 
El calendari d’alt nivell del projecte (veure Figura 4) presenta la planificació resumida de les 

principals activitats i fites del projecte. 

1.5.4. Valoració econòmica 
S’estableix un cost final del projecte de 12.125,05 €, IVA no inclòs, on la totalitat de 

l’import correspon a costos de personal. La valoració (veure Figura 5) es realitza tenint en 

compte les següents consideracions: 

- Es suposa que els treballadors estan subjectes a un conveni que estableix un 

còmput de 1.760 hores anuals de treball. 

- S’estableix un nivell d’eficiència del 100% pels perfils de cap de projecte i analista, i 

un 80% pel de tècnic wiki donada la baixa experiència en aquest àmbit de l’equip de 

desenvolupament. 

- El cost anual per perfil inclou el sou brut més els costos socials que ha d’assumir 

l’empresa. 
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- S’aplica un increment del 13% sobre els costos de personal atribuïbles als costos 

d’estructura necessaris per desenvolupar les tasques pròpies dels perfils assignats. 

1.6. Resum dels productes obtinguts 
Com a resultat del projecte s’obtenen els següents productes: 

‣ Quadre de comandament integral bàsic d’Ecologia Urbana format pels quadres de 

comandament dels quatre eixos d’actuació inclosos en l’abast del projecte. Així 

doncs, aquest lliurable inclou: 

- Mapa estratègic d’Ecologia Urbana 

- Quadre de comandament per cada eix d’actuació vertical: Medi ambient i espai 

públic, Verd urbà i biodiversitat, Mobilitat sostenible i Energia i canvi climàtic. 

- Fitxes descriptives dels indicadors clau de gestió 

‣ Sistema wiki de gestió del coneixement que dona suport a la gestió, manteniment i 

difusió del sistema de gestió estratègica. Aquesta maqueta inclou les següents 

funcionalitats: 

- Creació, edició i consulta dels indicadors, objectius i eixos estratègics. 

- Visualització dinàmica de l’evolució estratègica de l’organització. 

- Incorporació de comentaris als continguts per enriquir la informació. 

- Notificació dels canvis als interessats. 

Figura 5: Valoració econòmica distribuïda per perfils

Perfil Eficiència Cost anual 
per perfil Hores Preu hora

Cost

Personal Estructura Total

Cap de projecte sènior 100% 74.599,99 € 106,00 42,38 € 4.492,28 € 584,00 € 5.076,28 €

Analista sènior 100% 66.473,36 € 104,00 37,77 € 3.928,08 € 510,65 € 4.438,73 €

Tècnic wiki 80% 47.137,87 € 86,25 26,78 € 2.309,78 € 300,27 € 2.610,05 €

Total 93% - 275,25 35,64 € 10.730,14 € 1.394,92 € 12.125,05 €
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1.7. Descripció dels següents apartats 
La memòria s’estructura al voltant de les diferents etapes del projecte, de les quals se´n 

deriven els següents apartats: 

- Anàlisi del context: descripció del marc organitzatiu en que es desenvolupa el 

projecte i identificació de les línies estratègiques, eixos d’actuació i objectius 

estratègics associats al  Programa d’Actuació Municipal. 

- Anàlisi del cas: adaptació del quadre de comandament integral a les particularitats 

de l’entorn organitzatiu, identificació dels elements estratègics de l’organització i 

definició dels requeriments d’alt nivell. 

- Disseny lògic: definició del quadre de comandament integral i disseny i 

documentació de les fitxes d’indicadors que en formen part. 

- Disseny del sistema: definició dels criteris de disseny i selecció de la plataforma de 

desenvolupament per al sistema de gestió del coneixement que ha de donar suport 

al cicle de vida del quadre de comandament. 

- Implementació: configuració de l’entorn i descripció dels aspectes claus del 

desenvolupament,  i també la construcció efectiva de les funcionalitats del sistema. 

- Pla d’implantació: es realitza una proposta de pla enfocat a la posada en marxa de 

la maqueta resultant en un entorn operatiu real. 
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2. Anàlisi del context 
En aquesta fase s’analitza en profunditat l’entorn organitzacional en que es desenvolupa el 

projecte fent èmfasi en el marc institucional, Ajuntament de Barcelona i Gerència 

d’Ecologia Urbana, i també l’estructura del Programa d’Actuació Municipal com a 

compromís públic que estableix les directrius estratègiques de l’actuació municipal durant 

el període 2016-2019.  

2.1. Organització executiva de l’Ajuntament de Barcelona  1

D’acord amb la Carta Municipal, l’Ajuntament de Barcelona s’organitza a dos nivells: el 

polític i l’executiu. El primer està format per càrrecs electes o regidors i el segon per 

diferents nivells de gestió o d’intervenció directa. L’estructura política defineix l’estratègia 

per a la ciutat, i l’executiva s’encarrega de dirigir i gestionar els recursos de l’organització 

per assolir els objectius definits en l’àmbit polític.  

El nivell executiu té com a màxim responsable el gerent municipal que coordina les deu 

gerències de districte i les àrees de gerència sectorial d’acord amb l’organigrama descrit a 

la Figura 6. 

Figura 6: Organigrama executiu de l’Ajuntament de Barcelona

�

 Ajuntament de Barcelona. L’organització. (2016).1
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2.2. Estructura del Programa d’Actuació Municipal  2

El Programa d’Actuació Municipal (PAM) recull les línies prioritàries, els objectius i 

actuacions que el Govern Municipal executarà durant el mandat. Es defineix en cascada 

des dels objectius de ciutat fins els objectius funcionals, fet que constitueix un exercici 

d’alineament entre l’organització política i l’executiva, transformant l’estratègia de ciutat en 

accions executables d’acord a un termini i uns recursos definits. 

Cal destacar que la finalitat del PAM es definir la direcció que ha de prendre l’acció 

municipal per assolir un determinat model de ciutat i, per tant, només contempla aquells 

serveis que formen part de la seva activitat estratègica, mentre la resta de serveis estan 

sotmesos a altres metodologies de monitorització i seguiment. 

La Figura 7 mostra com el Programa d’Actuació Municipal 2016-2019 s’estructura en: 

- Eixos estratègics: representen l’estratègia política, és a dir, els resultats que vol 

assolir l’equip de govern durant el mandat  i que habitualment estan relacionats amb 

l’evolució o transformació  del model de ciutat, així doncs la seva definició correspon 

a l’organització política de l’Ajuntament i els podem anomenar coma  a objectius de 

ciutat. 

- Eixos d’actuació estratègica: representen una subclassificació dels eixos estratègics 

i com aquests es defineixen en l’àmbit polític, són les grans àrees temàtiques sobre 

les quals es definiran els objectius estratègics. 

- Objectius estratègics: es corresponen amb les estratègies definides per les 

gerències municipals per tal d’assolir els objectius de ciutat i representen el nexe 

d’unió entre la política i la gestió. Cal tenir en compte que una mateixa gerència pot 

participar en diferents eixos estratègics i alhora un mateix eix pot rebre contribucions 

de diferents gerències 

- Objectius funcionals: tradueixen els objectius estratègics a termes tècnics i 

operatius, és a dir, són projectes, plans i altres iniciatives que cal dur a terme per 

 Ajuntament de Barcelona. Programa d’Actuació Municipal 2016-2019. (2016)2
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assolir els objectius estratègics i que és defineixen i executen des de les direccions 

tècniques i operatives. 

Convé destacar que a partir d’una primera proposta municipal s’engega un procés 

participatiu  obert a tota la ciutadania que principalment té impacte en la definició dels 3

objectius funcionals, aquests un cop validats per l’equip municipal seran desenvolupats 

per les direccions i departaments tècnics de l’Ajuntament. 

2.3. La Gerència d’Ecologia Urbana 
La Gerència assumeix en l’àmbit operatiu la prestació dels serveis municipals vinculats 

amb l’espai públic i dels serveis urbans orientats a facilitar la vida a la ciutat, i en l'àmbit 

estratègic és la principal responsable, en coordinació amb altres àrees, d’establir i 

 Decidim Barcelona3

Pàgina �  de �20 116

Figura 7: Estructura del Programa d’Actuació Municipal 2016-2019

�

https://www.decidim.barcelona


BEQoWiki Quadre de Comandament Integral d’Ecologia Urbana Alexis Culubret

executar els objectius derivats de l’eix “Una Barcelona més humana i en transició 

ecològica” del Programa d’Actuació Municipal. 

S’organitza en tres gerències adjuntes i tres direccions de caràcter tranversal amb les 

següents competències : 4

‣ La Gerència Adjunta de Media Ambient i Serveis Urbans gestiona amb criteris de 

qualitat i sostenibilitat la prestació dels serveis urbans i el manteniment de l'entorn, 

d’acord amb els compromisos de preservació i millora del medi ambient i de lluita 

contra el canvi climàtic. Les seves competències són: 

- Equipaments, programes i activitats per a la difusió, preservació i conservació 

dels actius ambientals de la ciutat a través de l’educació i la participació 

ambiental. 

- Actuacions municipals de manteniment i millora del verd urbà, les platges de la 

ciutat, la pavimentació de la via pública i l’enllumenat. 

- Accions destinades a la vigilància i la reducció de la contaminació ambiental, a 

més així d’aquelles destinades a fomentar l’estalvi energètic i l’ús d’energies 

renovables. 

- Serveis de neteja urbana i gestió dels residus sòlids urbans. 

- Gestió dels serveis associats al cicle de l’aigua. 

‣ La Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures impulsa una mobilitat sostenible i 

participa en la gestió i coordinació de les infraestructures de la ciutat, actuant en els 

següents àmbits: 

- Mobilitat, transport, circulació, aparcaments i disciplina viària. 

- Coordinació i/o execució de projectes infraestructurals i participació en la gestió 

d’infraestructures de titularitat pertanyent a altres administracions públiques. 

- Coordinació de les obres que impacten en l’espai públic. 

 Ajuntament de Barcelona. Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Àrees4
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‣ La Gerència Adjunta d’Urbanisme gestiona els instruments i mecanismes per a 

l’ordenació del territori urbà i dels seus usos d’acord amb les següents 

competències: 

- Planejament i ordenació territorial i urbanística. 

- Gestió urbanística i del sòl per al desenvolupament del planejament aprovat. 

- Llicències i actuació inspectora en matèria d’obres, activitats i medi ambient. 

- Disciplina urbanística. 

- Protecció i valoració del paisatge urbà. 

‣ La Direcció de Model Urbà defineix i coordina els projectes urbans estratègics 

aportant una visió transversal que incorpora les perspectives ecològica, urbanística i 

de mobilitat. 

‣ La Direcció de Recursos i Control de Gestió administra els recursos econòmics i 

humans adscrits a la gerència, i coordina les actuacions de les gerències adjuntes i 

la relació amb els districtes. 

‣ La Direcció de Comunicació i Participació gestiona i impulsa les accions de relació 

bidireccional entre la gerència i la ciutadania, i coordina els processos participatius. 
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Ecologia Urbana també compta amb diferents ens associats amb diverses formes 

jurídiques que han estat creats per a la prestació de serveis especialitzats: 

‣ Institut Municipal de Parcs i Jardins: planificació, conservació, restauració i 

increment de les zones verdes públiques i arbrat viari, i també el manteniment de les 

serves instal·lacions i infraestructures. 

‣ Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe: conservació, coneixement i 

interpretació del Pavelló Barcelona obra de Ludwig Mies van der Rohe. 

‣ Barcelona Gestió Urbanística, SA : gestió de sòl i execució d’activitats urbanístiques 

actuant especialment en la remodelació i regeneració de barris.  

‣ Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida: protecció, millora, difusió i 

promoció del paisatge urbà orientades a aconseguir un entorn harmònic. 

‣ Institut Municipal d’Urbanisme: desenvolupa les actuacions urbanístiques 

determinades pels òrgans de govern municipals exercint l’autoritat en tots aquells 

actes derivats dels processos de transformació urbanística. 

‣ Barcelona Cicle de l’Aigua, SA: realització d’activitats i prestació de serveis 

relacionats directament o indirectament amb el cicle de l’aigua, les platges i el litoral. 

‣ Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA: execució d’actuacions urbanístiques 

d’infraestructura i de dotació i concessió de serveis, incloent l’edificació, que li 

encarreguin les administracions públiques. 

‣ Tractament i Selecció de Residus, SA: gestió, tractament i valorització dels residus 

municipals i assimilables de l’àmbit territorial metropolità i la gestió de les instal·lacions 

fotovoltaiques de la ciutat. 

‣ Agència d’Ecologia Urbana: desenvolupa projectes per orientar les ciutats cap a un 

model més sostenible en els àmbits de la mobilitat, energia, residus, urbanisme, 

aigua, biodiversitat i cohesió social. 

‣ Agència Local de l’Energia de Barcelona: actuacions en el camp de l'energia per a 

fomentar l’eficiència energètica, l'ús d'energies netes i renovables i impulsar la millora 

dels serveis energètics. 
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3. Anàlisi del cas 
L’anàlisi del cas abasta la identificació dels elements que conformen l’estratègia de 

l’organització fins arribar a la definició del mapa estratègic, i també la definició dels 

requeriments d’alt nivell que guiaran la fase de disseny. 

3.1. Identificació missió, visió i valors 
La Gerència d’Ecologia Urbana defineix la seva missió tal com es mostra a la Figura 9. 

Sobre la definició cal destacar, en primer lloc, el seu caràcter executiu com revela el seu 

inici amb el verb “fer”, i en segon lloc, el seu clar alineament amb la visió explicitada des 

de l’àmbit polític. 

Acompanyen a la missió i visió els valors que han de guiar les actuacions de l’organització: 

equitat per garantir l’accés just als serveis d’acord amb les necessitats dels diferents 

col·lectius i  barris de la ciutat, sostenibilitat per desenvolupar les accions sota una lògica 

d’eficiència dels recursos i de preservació del medi ambient, coresponsabilitat i 

construcció compartida per definir, dissenyar i executar les accions conjuntament amb la 

ciutadania i altres interessats. 
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Per sota de la missió, visió i valors es defineixen els eixos d’actuació estratègica tenint en 

compte  tant els propis d’Ecologia urbana (verticals) com els comuns a tot l’Ajuntament 

(horitzontals), són els següents: 

- Medi ambient i espai públic: procurar la millora de la qualitat ambiental de la ciutat 

reduint els efectes nocius que els diferents tipus de contaminació tenen per a la salut 

de les persones, i millorar l’accessibilitat de l’espai públic per a que els vianants en 

siguin els principals protagonistes. 

- Verd urbà i biodiversitat: millorar la qualitat, quantitat i connectivitat del verd de la 

ciutat per a que tothom pugui gaudir dels elements naturals a prop de casa, partint 

de la premissa que una ciutat més verda contribueix a una millor qualitat de vida pels 

seus habitants. 

- Urbanisme per als barris: planificar el desenvolupament de la ciutat prenent com a 

unitat de referència els barris amb l’objectiu d’evitar fractures territorials, i garantir les 

mateixes oportunitats a qualsevol indret construint una ciutat cohesionada on es 

prioritza la vida quotidiana i es defensa l’espai públic com a bé comú. 

- Mobilitat sostenible: afavorir una ciutat pacificada  i connectada on es prioritza la 

mobilitat sostenible, segura i accessible per a vianants i bicicletes, i amb un transport 

públic eficient i net que està a l’abast de tothom. 

- Energia i canvi climàtic: reduir l’impacte que els cicles actuals de l’energia, l’aigua, 

els materials i els elements tenen sobre el territori i els ecosistemes naturals, dotant-

se de nous mecanismes de gestió i estenent la cultura de la sostenibilitat amb la 

complicitat i la implicació dels diferents agents socials. 

- Un nou lideratge públic: recuperar el lideratge públic promovent un model 

socioeconòmic just socialment i ambientalment treballant els àmbits de la fiscalitat, la 

contractació pública, els pressupostos i les externalitzacions 

- Govern transparent i rendició de comptes: garantir que la gestió de l’administració 

municipal i de les seves entitats vinculades es regeix d’acord als principis de 

transparència, bon govern, compliment de la legalitat i respecte a l’ordenament jurídic 

establert. 
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- Participació ciutadana: fomentar la recerca i la formació per millorar els canals i 

processos de participació i promoure la utilització de nous espais i mitjans digitals 

que permetin augmentar i fer més accessible, oberta i transparent la participació 

ciutadana. 

- Administració intel·ligent i inclusiva: millorar els processos de producció dels serveis 

per fer-los més eficients i facilitar als treballadors municipals els recursos i mitjans 

necessaris per assolir els màxims nivells d’excel·lència. 

- Eficiència i professionalitat: revaloritzar i reestructurar l’organització municipal per 

assolir una gestió eficaç i eficient de l’interès públic millorant la qualitat de l’ocupació 

que genera el sector públic i cercant els mecanismes per augmentar la participació 

del personal municipal. 

3.2. Identificació objectius estratègics 
La identificació dels objectius estratègics dona com a resultat el mapa estratègic 

d’Ecologia Urbana  (veure Figura 10) derivat del Pla d’Actuació Municipal 2016-2019.  
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Els objectius de les perspectives de pressupost, aprenentatge i creixement i processos 

interns són comuns a tota la organització municipal i estan associats als eixos d’actuació 

horitzontal. Aquests objectius seran presents als diferents quadres de comandament que 

es construiran sobre els eixos verticals, és a dir,  aquells que formen el core de negoci. 

Addicionalment, donada la diversitat d’objectius estratègics d’Ecologia Urbana, es defineix 

un mapa que detalla les relacions causa-efecte entre els objectius de la perspectiva 

Comunitat (Figura 11) i que dona  a entendre l’alt grau d’interrelació necessari entre les 

diferents gerències per assolir els objectius d’Ecologia Urbana. 

3.3. Requeriments generals 
A continuació s’especifiquen els requeriments generals (R) derivats de l’anàlisi del cas i les 

corresponents justificacions (J): 

R.1: Definir un quadre de comandament integral bàsic d’Ecologia Urbana utilitzant les 

perspectives definides (comunitat, processos interns, aprenentatge i creixement, 

pressupost) iterant sobre la creació dels quadres dels eixos d’actuació estratègica. 

J.1: Assegurar la creació del quadre de comandament d’acord a la metodologia 

establerta. 

R.2: Definir i documentar les fitxes dels indicadors derivats del quadre de comandament 

J.2: Garantir la comprensió dels indicadors per part de tota l’organització. 

R.3: Implantar un sistema que doni suport al cicle de vida de les fitxes d’indicadors. 

J.3: Assegurar la correcte gestió i difusió de les fitxes d’indicadors 
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4. Disseny lògic 
S’inicia el disseny lògic proposant una variant, adaptada al context del projecte, del model 

de quadre de comandament integral plantejat per Kaplan i Norton, posteriorment es 

defineixen els atributs necessaris per a les fitxes d’indicadors i finalment es documenten 

els quadres de comandament, un per cada eix d’actuació, i els corresponents indicadors 

clau de gestió. 

4.1. El model clàssic de quadre de comandament integral  
A mitjans dels anys noranta Kaplan i Norton (1996) formulen el model anomenat quadre 

de comandament integral (Balanced Scorecard) com un sistema de gestió de l’estratègia 

de les organitzacions, en paraules dels autors “tradueix l’estratègia i la missió d’una 

organització en un ampli conjunt de mesures de l’actuació, que proporciona l’estructura 

necessària per a un sistema de gestió i mesura de l’estratègia”. 

El model defèn que cal tenir en compte quatre perspectives per gestionar l’estratègia de 

l’organització: 

- Financera: indica els resultats econòmics que es volen assolir en forma de valor per 

als accionistes i/o propietaris 

- Client: identifica els segments de clients i mercats en els que la organització  

competirà. 

- Processos interns: identifica els processos crítics interns en que l’empresa ha 

d’excel·lir per assolir la satisfacció del client i obtenir els resultats financers desitjats. 

- Aprenentatge i creixement: identifica la infraestructura que l’organització necessita 

construir per millorar i créixer a llarg termini, tenint en compte les capacitats de les 

persones, els procediments i els sistemes. 
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4.2. Adaptació del model al context d’Ecologia Urbana 
Es proposa un model derivat de l’establert per Kaplan i Norton amb la voluntat d’adaptar-lo 

a les característique pròpies d’una Administració pública: 

‣ La perspectiva de la Comunitat 

D’acord amb Yetano (2005) s’incorpora la perspectiva Comunitat substituint la de 

Client perquè els serveis municipals s’adrecen a diferents actors (ciutadans, 

empreses, associacions,…) i no només als usuaris dels serveis de l’Ajuntament. En 

aquest sentit el cas d’Ecologia Urbana és paradigmàtic donat que la majoria dels 

seus serveis no són personalitzats sinó que tenen com a àmbit d’actuació el conjunt 

de l’espai públic.  

La Comunitat es situa en el nivell superior de les perspectives donat que és on es 

genera el valor en el cas de les administracions públiques. Tal com apunten Kaplan & 

Norton (1996) , l’objectiu primordial del sector públic no és assolir l’èxit financer, per 

tant l’estructura es pot modificar per col·locar els clients, als beneficiaris o a la 

societat en la part més alta de la jerarquia. 

‣ La perspectiva del Pressupost 

També en línia amb Yetano (2005) la perspectiva Financera es trasllada a la part més 

baixa de la jerarquia denominant-la Pressupost donat que en el cas d’estudi actua 

com a possibilitador per a desenvolupar l’estratègia i els serveis o també com a 

limitador en el cas de restriccions pressupostàries. 
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4.3. Definició indicadors clau de gestió 
La primera fase del disseny lògic consisteix en definir els indicadors corresponents a l’eix 

d’actuació de Medi ambient i espai públic d’acord amb la metodologia establerta. En les 

posteriors iteracions es definiran els de la resta d’eixos verticals que formen part de l’abast 

del projecte. 

Per a la definició dels indicadors es tenen en compte els següents criteris: 

- Es defineix, de forma iterativa, un quadre d’indicadors per a cada eix d’actuació. 

- Es restringeix a un màxim d’entre 20 i 25 el nombre d’indicadors per cada eix 

d’actuació. 

- Es defineixen indicadors  de resultats, aquells que expressen l’impacte real obtingut, i 

inductors que són els que mesuren les accions que han de contribuir a l’assoliment 

de l’objectiu. 

- Es prioritzen els indicadors amb periodicitat inferior a l’any per afavorir-ne el 

seguiment, en conseqüència existeixen objectius en els quals tenen més pes els 

indicadors de causa que els d’efecte. 

- Un indicador pot estar representat en més d’un eix d’actuació donat l’alt grau 

d’interrelació entre els objectius dels diferents eixos, fet que afavoreix l’alineament 

estratègic de l’organització 

- Els indicadors de les perspectives de processos interns, aprenentatge i creixement i 

pressupost estan associats als objectius dels eixos d’actuació horitzontal, i per tant, 

són comuns als diferents quadres de comandament dels eixos verticals. 

4.4. Disseny de la fitxa d’indicador 
Mitjançant el model entitat-relació (Figura 13) es representen les entitats rellevants del 

model i els atributs associats i a continuació es defineixen els atributs  que conformen el 

model de dades de les fitxes d’indicadors : 
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Figura 13: Diagrama Entitat-Relació Fitxes d’Indicadors

�

Fitxa Eix d’actuació

Atribut Descripció Format Obligatori
Codi Identificador únic d’acord amb la nomenclatura utilitzada en el 

Programa d’Actuació Municipal
Text (6 caràcters) Si

Nom Descripció de l’eix d’actuació estratègic Text (50 caràcters) Si
Assoliment Grau de compliment calculat en base als resultats dels 

objectius associats ponderats pel seu pes
Percentatge No

Actiu Indica l’estat de vigència de l’eix Si / No Si

Fitxa  Objectiu estratègic

Atribut Descripció Format Obligatori
Codi Identificador únic de l’objectiu Text lliure (6 caràcters) Si
Nom Descripció que identifica  l’objectiu estratègic Text lliure (50 caràcters) Si
Eix d’actuació Llista de codis d’eixos Text lliure (6 caràcters) Si
Pes Percentatge en que l’objectiu contribueix a l’assoliment de l’eix 

d’actuació
Percentatge Si

Assoliment Grau de compliment calculat en base als resultats dels indicadors 
associats ponderats pel seu pes

Percentatge No 

Actiu Indica l’estat de vigència de l’objectiu Si / No Si

Fitxa Indicador

Atribut Descripció Format Obligatori
Titol Nom descriptiu de l’indicador Text lliure (50 caràcters) Si
Codi Identificador únic de l’indicador Text lliure (6 caràcters) Si
Unitats Unitats de mesura Text lliure (25 caràcters) Si
Periodicitat Temporalitat d’obtenció Mensual/Trimestral/Anual Si
Tipus Tipologia: resultat o inductor Resultat/Inductor Si
Eix d’actuació Llista de codis d’eixos Text lliure (6 caràcters) Si
Objectiu estratègic Llista de codis d'objectius Text lliure (6 caràcters) Si
Definició Descripció precisa de l’indicador Text lliure (300 caràcters) Si
Forma de càlcul Fòrmula aplicada per al càlcul Text lliure (300 caràcters) Si
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4.5. Documentació de les fitxes d’indicadors 
Es documenten en primer lloc els eixos d’actuació i els objectius estratègics i després les 

fitxes d’indicadors derivades del quadre de comandament. 

Finalitat Finalitat per la qual es mesura de l’indicador Text lliure (300 caràcters) Si
Font de dades Proveïdor de les dades sigui un ens o sistema Text lliure (100 caràcters) Si
Responsable Identificador únic responsable indicador Text lliure (6 caràcters) Si
Valor Resultat obtingut en el període avaluat Nombre Si

Meta Valor a assolir en la data de finalització del pla estratègic Nombre Si
Assoliment Grau assoliment de l’indicador respecte a la meta marcada Percentatge Si
Pes Percentatge en que l’indicador contribueix a l'assoliment de l’objectiu Percentatge Si
Observacions Espai lliure per a comentaris relacionats amb l’indicador Text lliure (300 caràcters) No
Referències Documents publicats per l’Ajuntament de Barcelona utilitzats en la 

definició de l’indicador, el seu valors i les metes.
Text lliure (300 caràcters) No

Atribut Descripció Format Obligatori

Eixos d’actuació
Codi Descripció
2.3 Un nou lideratge públic
3.1 Medi ambient i espai públic
3.2 Verd urbà i biodiversitat
3.3 Urbanisme per als barris
3.4 Mobilitat sostenible
3.5 Energia i canvi climàtic
4.1 Govern transparent i rendició de comptes
4.2 Participació ciutadana
4.4 Administració intel·ligent i inclusiva
4.5 Eficàcia i professionalitat

Objectius estratègics

Codi Descripció Eix
2.3.5 Disposar d’un Ajuntament solvent per tal de garantir la prestació dels serveis als ciutadans i la capacitat d’inversió 2.3
3.1.1 Reduir la contaminació  atmosfèrica, acústica i lumínica 3.1
3.1.2 Millorar la qualitat dels espais i elments urbans 3.1
3.2.1 Connectar la ciutat amb l’entorn natural 3.2
3.2.2 Ampliar i millorar el verd urbà impulsant una gestió público-comunitària 3.2
3.2.3 Conservar la biodiversitat i promoure’n el creixement i la valoració 3.2
3.2.4 Garantir el benestar dels animals a la ciutat 3.2
3.3.1 Impulsar les transformacions urbanes que prioritzin l’espai públic i el bé comú 3.3
3.3.2 Prioritzar la inversió pública als barris més desafavorits 3.3
3.3.3 Preservar i promocionar el patrimoni arquitectònic i urbanístic i el paisatge urbà 3.3
3.3.4 Renovar i rehabilitar el teixit urbà 3.3
3.3.5 Impulsar i reconduir els grans projectes amb visió articuladora 3.3
3.4.1 Guanyar més i millors espais per als vianants i promoure de forma integral l’ús de la bicicleta 3.4
3.4.2 Garantir una mobilitat equitativa per a tothom 3.4
3.4.3 Avançar cap a un model de transport públic integral i sostenible 3.4
3.4.4 Reduir el transport privat i millorar l’eficiència 3.4
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3.4.5 Millorar la seguretat viària 3.4
3.5.1 Complir els compromisos de reducció de gassos amb efecte hivernacle 3.5
3.5.2 Augmentar la generació renovable i local d’energia i fomentar l’autoconsum i el balanç net 3.5
3.5.3 Augmentar l’eficiència i l’estalvi energètic 3.5

3.5.4 Reduir la generació de residus i incrementar la recollida selectiva 3.5
3.5.5 Estimular la implicació ciutadana i donar suport als agents educatius per a una ciutat sostenible 3.5
3.5.6 Avançar cap a una gestió pública integral del cicle de l’aigua 3.5
4.1.2 Promoure la informació amb canals diversos, la transparència, l’avaluació, la rendició de comptes i l’auditoria de les 

polítiques públiques
4.1

4.2.2 Fomentar i facilitar la participació dels diversos col·lectius que integren la ciutat 4.2
4.4.1 Millorar els canals d’informació, l’accés a la informació i la comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania 4.4
4.4.2 Garantir la inclusió del principi d’igualtat de gènere en les polítiques públiques i l’organització de l’Ajuntament 4.4
4.5.1 Adequar l’organització interna als objectius i funcions plantejats 4.5
4.5.2 Promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’organització municipal 4.5
4.5.3 Implicar al personal municipal en els processos de millora de la gestió municipal 4.5

Codi Descripció Eix
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4.6. Indicadors clau de gestió:  Medi ambient i espai públic 
En la primera iteració es defineixen els indicadors estratègics associats a l’eix d’actuació 

de medi ambient i espai públic i als eixos horitzontals.  

Figura 14: Indicadors clau de gestió - Medi ambient i espai públic

Perspectiva Objectius estratègics

Indicadors estratègics

Resultats centrals (efecte)
Inductors de la actuació 

(causa)

Comunitat

C1: Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica

- Nivell mitjà d’immisions de 
NO2 

- Nivell mitjà d’immisions de 
PM10 

- Percepció ciutadana soroll

- Intensitat mitjana diària de 
trànsit 

- Episodis d’alta contaminació 
- Actes limitats acústicament 
- Luminàries LED

C2: Millorar la qualitat des espais i els elements urbans
- Índex qualitat espai píublic 
- Espai públic d’ús ciutadà

Processos 
interns

I1: Garantir inclussió del principi d’igualtat de gènere en les 
polítiques públiques i l’organització de l’Ajuntament

- Espai públic equitatiu

I2: Millorar els canals d’informació, l’accés a la informació i la 
comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania

- Comunicacions ciutadanes

I3: Promoure la informació amb canals diversos, la 
transparència, l’avaluació, la rendició de comptes i l’auditoria 
de les polítiques públiques

- Peticions accés informació 
pública 

I4: Fomentar i facilitar la participació dels diversos col·lectius 
que integren la ciutat

- Processos participatius

Aprenentatge 
 i creixement

A1: Igualtat oportunitats entre homes i dones - Distribució plantilla per gènere

A2: Adequar organització interna als objectius i funcions 
plantejats

- Tecnificació plantilla - Pla Recursos Humans 
- Pla TIC

A3: Implicar al personal municipal en els processos de millora 
de la gestió municipal

- Accions de millora

Pressupost
P1: Disposar d’un Ajuntament solvent per tal de garantir la 
prestació de serveis als ciutadans i la capacitat d’inversió

- Grau execució del pressupost - Pressupost compromés
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NIVELL MITJÀ D’IMMISSIONS DE NO2

Codi IND01 Tipus Resultat Periodicitat Mensual

Unitats µg/m3 Pes 50% Actiu Si

Definició Expressa la mitjana mensual d’immissió de diòxid de nitrogen (NO2) a l’aire

Finalitat Prevenir i reduir els efectes nocius que el diòxid de nitrogen té sobre la salut de les persones i el medi ambient. El NO2 és el 
primer contaminant de la ciutat a causa principalment del trànsit rodat.

Forma de càlcul Mitjana global de les mesures obtingudes cada 30 minuts al llarg del mes pel conjunt de les estacions de mesura. Es tenen 
en compte les estacions de trànsit intens, les de trànsit moderat i les de fons urbà

Font de dades Agència de Salut Pública de Barcelona

Responsable Gerent/a adjunt/a de Medi Ambient i Serveis Urbans

Observacions

Llindar mitjana anual  d’immissió NO2 (UE/OMS): 40 µ/m3 
La xarxa de vigilància de la qualitat de l’aire està formada per diverses estacions de mesura ubicades en funció de la 
proximitat i gradient d’emissions que reben, es classifiquen en: 
- Estacions de trànsit intens: ubicades en carrers amb intensitats elevades o molt elevades de trànsit diari 
- Estacions de trànsit moderat: ubicades en carrers amb intensitats moderades de trànsit diari 
- Estacions de fons urbà:  allunyades de les emissions directes del trànsit

Referències Pla de millora de la qualitat de l’aire de Barcelona 2015-2018

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.1 Medi ambient i espai públic 3.1.1 Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica

Valor 43 Meta 40 Assoliment -8%

NIVELL MITJÀ D’IMMISSIONS DE PM10

Codi IND02 Tipus Resultat Periodicitat Mensual

Unitats µg/m3 Pes 20% Actiu Si

Definició Mitjana del nivell d’immissió de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10)  a l’aire

Finalitat Prevenir i reduir els efectes nocius que les partícules en suspensió tenen sobre la salut de les persones i el medi ambient. 

Forma de càlcul Mitjana global de les mesures diàries obtingudes durant el mes pel conjunt de les estacions de mesura

Font de dades Agència de Salut Pública de Barcelona

Responsable Gerent/a adjunt/a de Medi Ambient i Serveis Urbans

Observacions

Llindar mitjana anual d’immissió PM10 segons UE: 40 micrograms/m3 
Llindar mitjana anual d’immissió PM10 segons OMS: 20 micrograms/m3 
La xarxa de vigilància de la qualitat de l’aire està formada per diverses estacions de mesura ubicades en funció de la 
proximitat i gradient d’emissions que reben, es classifiquen en: 
- Estacions de trànsit intens: ubicades en carrers amb intensitats elevades o molt elevades de trànsit diari 
- Estacions de trànsit moderat: ubicades en carrers amb intensitats moderades de trànsit diari 
- Estacions de fons urbà:  allunyades de les emissions directes del trànsit

Referències Pla de millora de la qualitat de l’aire de Barcelona 2015-2018

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.1 Medi ambient i espai públic 3.1.1 Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica

Valor 29 Meta 20 Assoliment -45%
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PERCEPCIÓ CIUTADANA DEL SOROLL

Codi IND03 Tipus Resultat Periodicitat Trimestral

Unitats Nota/10 Pes 15% Actiu Si

Definició Valoració ciutadana del confort acústic a la ciutat

Finalitat Reduir l’impacte sobre la salut i el medi produït per la contaminació acústica. Les principals fonts de soroll de la ciutat són el 
transport motoritzat i l’oci nocturn.

Forma de càlcul
Mitjana de la valoració ciutadana obtinguda mitjançant enquesta de 6.000 entrevistes realitzada a una mostra de la població 
de Barcelona major de 18 anys, són entrevistes personals a la llar realitzades en el marc de l’Enquesta de Serveis Municipals 
on els entrevistats faciliten la seva valoració sobre diferents aspectes de la gestió municipal.

Font de dades Gabinet Tècnic de Programació

Responsable Gerent/a adjunt/a de Medi Ambient i Serveis Urbans

Observacions Aquest indicador actua com a substitut dels indicadors associats al mapa de soroll de la ciutat que s’elabora cada quatre 
anys i que valora el percentatge de població sotmesa a nivells sonors superiors als permesos per la legislació vigent

Referències Enquesta de Serveis Municipals 2016

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.1 Medi ambient i espai públic 3.1.1 Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica

Valor 5,5 Meta 7 Assoliment 79%

INTESITAT MITJANA DIÀRIA DE TRÀNSIT

Codi IND04 Tipus Inductor Periodicitat Mensual

Unitats % Pes N/A Actiu Si

Definició Expressa l’evolució, respecte el període anterior,  de la mitjana diària del volum de vehicles que circulen per les vies de la 
ciutat en dia feiner. 

Finalitat Reduir l’ús del vehicle privat com a principal font de contaminació atmosfèrica i acústica, tenint en compte que l’afluència 
diària de vehicles manté una relació directe amb els nivells de contaminació atmosfèrica

Forma de càlcul [Volum de vehicles període actual / Volum vehicles període anterior] x 100

Font de dades Direcció de Mobilitat

Responsable Gerent/a adjunt/a de Mobilitat i Infraestructures

Observacions

El comptatge de vehicles es realitza mitjançant sistemes aforadors basats en diferents metodologies(bluetooth, espires, visió 
artificial, infraroigs). 
El model de càlcul es basa en el comptatge sobre diferents vies de la ciutat agrupades en : accessos, vies principals (vies 
mar-muntanya i vies transversals), rondes. 
Cal valorar l’efecte sobre la IMD de variables externes com és l’activitat econòmica. 

Referències Dades bàsiques de mobilitat. Informe 2015

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.1 Medi ambient i espai públic 3.1.1 Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica

Valor 4% Meta -20% Assoliment -20%
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EPISODIS D'ALTA CONTAMINACIÓ

Codi IND05 Tipus Inductor Periodicitat Mensual

Unitats Nombre Pes N/A Actiu Si

Definició
Episodis ambientals de contaminació atmosfèrica declarats per la Generalitat de Catalunya 

Finalitat Prevenir i reduir els efectes nocius que les substàncies contaminants tenen sobre la salut de les persones i el medi ambient

Forma de càlcul Recompte de vehicles mitjançant espires de detecció de trànsit que donen la intensitat en 300 punts repartits per diferents 
vies

Font de dades Departament de Territori i Sostenibilitat-Generalitat de Catalunya

Responsable Gerent/a adjunt/a de Medi Ambient i Serveis Urbans

Observacions
Els episodis s’activen a instància del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i es corresponen a una situació 
en què la concentració d’algun contaminant es més elevada perquè les condicions de dispersió i ventilació són molt baixes o 
per una intrusió de pols d’origen africà

Referències

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.1 Medi ambient i espai públic 3.1.1 Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica

Valor 1 Meta 3 Assoliment 167%

ACTES LIMITATS ACÚSTICAMENT

Codi IND06 Tipus Inductor Periodicitat Mensual

Unitats % Pes N/A Actiu Si

Definició Percentatge d’actes i activitats de lleure amb sistemes de so amplificats que es desenvolupen a l’espai públic i que disposen 
d’aparell limitador-enregistrador acústic amb control per micròfon d'acord a l’establert a l’ordenança de medi ambient.

Finalitat Reduir les molèsties per soroll derivades dels esdeveniments amb sistemes de so amplificat que tenen lloc a l’espai públic.

Forma de càlcul [(Recompte d’actes i activitats amb dispositiu limitador) / (Total d’actes amb sistemes de so)] x 100

Font de dades Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental

Responsable Gerent/a adjunt/a de Medi Ambient i Serveis Urbans

Observacions
L’ordenança de medi ambient regula els aspectes relatius al soroll. El limitador ha d’assegurar que el nivell sonor màxim a les 
primers files de la zona de públic no superi els 95 db(A) durant més de 3 minuts i que el nivell a les façanes no superin els 80 
db(A)

Referències

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.1 Medi ambient i espai públic 3.1.1 Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica

Valor 60 Meta 80 Assoliment 75%
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LLUMINÀRIES LED

Codi IND07 Tipus Inductor Periodicitat Mensual

Unitats % Pes 15% Actiu Si

Definició Percentatge de lluminàries de l’enllumenat públic equipades amb tecnologia LED

Finalitat Reduir la contaminació lumínica provocada pels sistemes d’il·luminació tradicionals que produeixen dispersió lumínica.

Forma de càlcul [Nº lluminàries LED / Total lluminàries]*100

Font de dades Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental

Responsable Gerent/a adjunt/a de Medi Ambient i Serveis Urbans

Observacions La tecnologia LED permet focalitzar la llum a espais concrets evitant que aquesta es dispersi.

Referències Mesura de govern: Transició cap a la sobirania energètica (2016)

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.1 Medi ambient i espai públic 3.1.1 Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica

Valor 10 Meta 30 Assoliment 33%

ÍNDEX QUALITAT ESPAI PÚBLIC

Codi IND08 Tipus Resultat Periodicitat Semestral

Unitats Nota/10 Pes 40% Actiu Si

Definició Índex de qualitat de l’espai públic considerant l’estat de la neteja, els elements urbans, l’enllumenat i els espais verds

Finalitat Millorar la qualitat de l’espai públic com a palanca per a fomentar-ne l’ús i gaudi per part dels ciutadans

Forma de càlcul
Auditoria per diferents itineraris de la ciutat on s’inspecciona l’estat de la neteja (contenidors, papereres, recollida …), elements 
urbans (bancs, senyalització,…), espais verds (parcs i jardins i enllumenat. És constitueix un índex final atorgant un pes per a 
cada àmbit d’auditoria

Font de dades Gabinet Tècnic de Programació

Responsable Gerent/a adjunt/a de Medi Ambient i Serveis Urbans

Observacions

Referències

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.1 Medi ambient i espai públic 3.1.2 Millorar la qualitat dels espais i els elements urbans

Valor 6,2 Meta 7 Assoliment 89%
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ESPAI PÚBLIC D’ÚS CIUTADÀ

Codi IND09 Tipus Resultat Periodicitat Semestral

Unitats % Pes 60% Actiu Si

Definició
Superfície d’espai públic reservat a l´ús de les persones  respecte al total de l’espai públic . Es consideren tots aquells espais 
públics que estan destinats al desplaçament, estada i recreació de les persones, això inclou voreres, passejos, rambles, 
places i parcs i jardins

Finalitat Disposar d’un espai públic equilibrat dins l’estructura urbana i que fomenti el seu ús com a espai de relació i de gaudi per a la 
ciutadania

Forma de càlcul
[Superfície d’espai públic d’ús ciutadà / Total superfície espai públic] x 100

Font de dades Direcció de model urbà

Responsable Direcció de model urbà

Observacions Es considera espai públic d´ús ciutadà les voreres, passejos, rambles, places i parcs i jardins

Referències

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.1 Medi ambient i espai públic 3.1.2 Millorar la qualitat dels espais i els elements urbans

Valor 53 Meta 60 Assoliment 88%

ESPAI PÚBLIC EQUITATIU

Codi IND10 Tipus Resultat Periodicitat Semestral

Unitats % Pes 100% Actiu Si

Definició Projectes a l’espai públic on s’han aplicat els criteris de perspectiva de gènere

Finalitat Disposar d’un espai públic que tingui en compte les necessitats de tothom per garantir-ne un ús equitatiu

Forma de càlcul [Projectes d’intervenció a l’espai públic / Total projectes] x 100

Font de dades Direcció de model urbà

Responsable Direcció de model urbà

Observacions

Referències

Eix d’actuació Objectiu estratègic

4.4 Administració intel·ligent i inclusiva 4.4.2 Garantir la inclusió del principi d’igualtat en les polítiques públiques i l’organització de 
l’Ajuntament

Valor 15 Meta 60 Assoliment 25%
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COMUNICACIONS CIUTADANES

Codi IND11 Tipus Resultat Periodicitat Mensual

Unitats Nombre Pes 100% Actiu Si

Definició Expressa l’increment de comunicacions ciutadanes rebudes pels canals d’informació i atenció existents respecte el període 
anterior

Finalitat Fomentar els canals municipals com a mitjans d’interlocució i relació entre els ciutadans i l’administració

Forma de càlcul [Comunicacions període actual / Comunicacions període anterior] x 100

Font de dades Direcció de Comunicació i Participació

Responsable Direcció de Comunicació i Participació

Observacions

Referències

Eix d’actuació Objectiu estratègic

4.4 Administració intel·ligent i inclusiva 4.4.1 Millorar els canals d’informació, l’accés a la informació i la comunicació entre l’Ajuntament i la 
ciutadania

Valor 8 Meta 15 Assoliment 53%

PETICIONS D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Codi IND12 Tipus Resultat Periodicitat Mensual

Unitats % Pes 100% Actiu Si

Definició Percentatge de peticions d’accés a la informació pública emparades per la Llei de transparència a les quals s’ha donat 
resposta efectiva en un temps inferior als 30 dies

Finalitat Fomentar la transparència garantint el dret d’accés a la informació pública per part dels ciutadans

Forma de càlcul [Nombre de respostes en menys de 30 dies / Total peticions] x 100

Font de dades Direcció de Comunicació i Participació

Responsable Direcció de Comunicació i Participació

Observacions

Referències

Eix d’actuació Objectiu estratègic

4.1 Govern transparent i rendició de comptes 4.1.2 Promoure la informació amb canals diversos, la transparència, la avaluació, la rendició de 
comptes i l’auditoria de les polítiques públiques, facilitant canals perquè la ciutadania pugui controlar 
l’acció de govern

Valor 100% Meta 100% Assoliment 100%
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PROCESSOS PARTICIPATIUS

Codi IND13 Tipus Resultat Periodicitat Mensual

Unitats % Pes 100% Actiu Si

Definició Projectes, intervencions i actuacions que porten associat un projecte participatiu obert a tota la ciutadania respecte al total.

Finalitat Fomentar la participació ciutadana en els diferents àmbits de decisió de l’organització.

Forma de càlcul [Processos participatius endegats / Total projectes] x 100

Font de dades Direcció de Comunicació i Participació

Responsable Direcció de Comunicació i Participació

Observacions

Referències

Eix d’actuació Objectiu estratègic

4.2 Participació ciutadana 4.2.2 Fomentar i facilitar la participació dels diversos col·lectius que integren la ciutat

Valor 70 Meta 85 Assoliment 82%

PLANTILLA PER GÈNERE

Codi IND14 Tipus Resultat Periodicitat Mensual

Unitats % Pes 100% Actiu Si

Definició Percentatge de dones que integren la plantilla de l’organització

Finalitat Promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes dins l’organització municipal

Forma de càlcul [Nºdones / Total plantilla] * 100

Font de dades Direcció de Recursos i Control de Gestió

Responsable Direcció de Recursos i Control de Gestió

Observacions

Referències

Eix d’actuació Objectiu estratègic

4.5 Eficiència i professionalitat 4.5.3 Promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’organització municipal

Valor 40 Meta 45 Assoliment 89%
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TECNIFICACIÓ DE LA PLANTILLA

Codi IND15 Tipus Resultat Periodicitat Mensual

Unitats % Pes 50% Actiu Si

Definició Percentatge de tècnics que componen la plantilla de l’organització

Finalitat Assegurar la tecnificació de la plantilla necessària per a respondre eficientment als nous objectius i funcions d’Ecologia Urbana

Forma de càlcul [Nº tècnics / Total plantilla] x 100

Font de dades Direcció de Recursos i Control de Gestió

Responsable Direcció de Recursos i Control de Gestió

Observacions

Referències

Eix d’actuació Objectiu estratègic

4.5 Eficiència i professionalitat 4.5.1 Adequar l’organització interna als objectius i funcions plantejats

Valor 30 Meta 35 Assoliment 86%

PLA DE RECURSOS HUMANS

Codi IND16 Tipus Inductor Periodicitat Mensual

Unitats % Pes N/A Actiu Si

Definició Grau d’avenç de la implantació del Pla de Recursos Humans que té com a objeciu incrementar la plantilla estructural de 
l’organització

Finalitat Assegurar que es disposa dels recursos humans necessaris per desenvolupar les funcions atribuides a la gerència

Forma de càlcul [Nº persones incorporades/ Total persones pla] x 100

Font de dades Direcció de Recursos i Control de Gestió

Responsable Direcció de Recursos i Control de Gestió

Observacions

Referències

Eix d’actuació Objectiu estratègic

4.5 Eficiència i professionalitat 4.5.1 Adequar l’organització interna als objectius i funcions plantejats

Valor 60 Meta 100 Assoliment 60%
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PLA TIC

Codi IND17 Tipus Inductor Periodicitat Mensual

Unitats % Pes 50% Actiu Si

Definició Grau d’execució del Pla de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Finalitat Assegurar la digitalització dels processos crítics per assolir els objectius establerts i desenvolupar eficientment les funcions 
assignades

Forma de càlcul [Pressupost executat / Pressupost total]* 100

Font de dades Direcció de Recursos i Control de Gestió

Responsable Direcció de Recursos i Control de Gestió

Observacions

Referències

Eix d’actuació Objectiu estratègic

4.5 Eficiència i professionalitat 4.5.1 Adequar l’organització interna als objectius i funcions plantejats

Valor 60 Meta 100 Assoliment 60%

ACCIONS DE MILLORA

Codi IND18 Tipus Resultat Periodicitat Mensual

Unitats Nombre Pes 100% Actiu Si

Definició Accions de millora dels processos i serveis derivats dels grups de millora 

Finalitat Promoure la contribució dels treballadors municipals a la millora dels processos de negoci

Forma de càlcul Recompte de les accions de millora endegades

Font de dades Direcció de Recursos i Control de Gestió

Responsable Direcció de Recursos i Control de Gestió

Observacions

Referències

Eix d’actuació Objectiu estratègic

4.5 Eficiència i professionalitat 4.5.4 Implicar al personal municipal en els processos de millora de la gestió municipal

Valor 15 Meta 40 Assoliment 38%
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PRESSUPOST EXECUTAT

Codi IND19 Tipus Inductor Periodicitat Mensual

Unitats % Pes 100% Actiu Si

Definició Percentatge d’execució del pressupost anual assignat

Finalitat Garantir que el pressupost assignat s’executa per donar compliment els objectius de la gerència

Forma de càlcul [Pressupost executat / Pressupost total] * 100

Font de dades Direcció de Recursos i Control de Gestió

Responsable Direcció de Recursos i Control de Gestió

Observacions A diferència de la resta d’indicadors les metes relacionades amb el pressupost fan referència a l’any en curs i no al període 
que abarca el Programa d’Actuació Municipal

Referències

Eix d’actuació Objectiu estratègic

2.3 Un nou lideratge públic 2.3.5 Disposar d’un Ajuntament solvent per tal de garantir la prestació dels serveis als ciutadans i la 
capacitat d’inversió

Valor 40 Meta 100 Assoliment 40%

PRESSUPOST COMPROMÈS

Codi IND20 Tipus Inductor Periodicitat Mensual

Unitats % Pes N/A Actiu Si

Definició Percentatge de pressupost compromès, és a dir, licitat administrativament

Finalitat Assegurar que a final d’any s’executarà el màxim de pressupost assignat per donar resposta als objectius plantejats.

Forma de càlcul [Pressupost compromès / Pressupost total] * 100

Font de dades Direcció de Recursos i Control de Gestió

Responsable Direcció de Recursos i Control de Gestió

Observacions A diferència de la resta d’indicadors les metes relacionades amb el pressupost fan referència a l’any en curs i no al total del 
període del Programa d’Actuació Municipal

Referències

Eix d’actuació Objectiu estratègic

2.3 Un nou lideratge públic 2.3.5 Disposar d’un Ajuntament solvent per tal de garantir la prestació dels serveis als ciutadans i la 
capacitat d’inversió

Valor 15 Meta 100 Assoliment 15%
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4.7. Indicadors clau de gestió: Mobilitat sostenible 
La segona iteració del disseny lògic defineix els indicadors associats a l’eix d’actuació de 

mobilitat sostenible i les corresponents fitxes identificatives. 

Figura 15: Indicadors clau de gestió -Mobilitat sostenible

Perspectiva Objectius estratègics
Indicadors estratègics

Resultats centrals (efecte) Inductors de la actuació (causa)

Comunitat

C1: Guanyar més i millors espais per als vianants i promoure de 
forma integral l´ús de la bicicleta

- Espai viari exclusiu i/o de 
convivència per a vianants 

- Desplaçaments en bicicleta 

- Aparcaments en vorera 
- Accés xarxa ciclable 
- Aparcaments bicicletes

C2: Garantir una mobilitat equitativa per a tothom - Accés xarxa d’autobusos 
- Accés xarxa bicing

C3: Avançar cap a un model de transport públic integral i 
sostenible

- Viatgers en transport públic

C4: Reduir el transport privat i millorar l’eficiència - Desplaçaments en transport 
privat 

- Dotació parades de taxi

- Espai viari vehicles 
- Aparcament per a residents

C5: Millorar la seguretat viària - Víctimes d’accidents de trànsit

Processos 
interns

I1: Garantir inclussió del principi d’igualtat de gènere en les 
polítiques públiques i l’organització de l’Ajuntament

- Espai públic equitatiu

I2: Millorar els canals d’informació, l’accés a la informació i la 
comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania

- Comunicacions ciutadanes

I3: Promoure la informació amb canals diversos, la transparència, 
l’avaluació, la rendició de comptes i l’auditoria de les polítiques 
públiques

- Peticions accés informació 
pública 

I4: Fomentar i facilitar la participació dels diversos col·lectius que 
integren la ciutat

- Processos participatius

Aprenentatge 
 i creixement

A1: Igualtat oportunitats entre homes i dones - Distribució plantilla per gènere
A2: Adequar organització interna als objectius i funcions 
plantejats

- Tecnificació plantilla - Pla Recursos Humans 
- Pla TIC

A3: Implicar al personal municipal en els processos de millora de 
la gestió municipal

- Accions de millora

Pressupost
P1: Disposar d’un Ajuntament solvent per tal de garantir la 
prestació de serveis als ciutadans i la capacitat d’inversió

- Grau execució del pressupost - Pressupost compromés
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ESPAI VIARI PER A VIANANTS

Codi IND21 Tipus Resultat Periodicitat Trimestral

Unitats % Pes 50% Actiu Si

Definició
Espai viari d’ús exclusiu per als vianants i/o espais prioritaris per als vianants amb convivència amb el transport 
motoritzat (velocitat màxima permesa de 20 km/h) en relació a l’espai viari total.

Finalitat
Prioritzar l’ús de l’espai públic per part dels ciutadans en detriment de l’ocupació d’aquest per part del vehicle 
privat.

Forma de càlcul [(Superfície exclusiva vianants + Superfície de convivència)/ (Superfície espai viari total)] x100

Font de dades Direcció de Mobilitat

Responsable Gerent/a adjunt/a de Mobilitat i Infraestructures

Observacions

Espai exclusiu per a vehicles: Calçada i aparcament en calçada, aparcament en espai públic fora de calçada, 
divisors de trànsit, carril bici, autovies i vies soterrades.  
Espai exclusiu i/o convivència per a vianants: vorera, rambles, bulevards, passeig, camins i carrers prioritaris 
per a vianants.

Referències Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2013-2018

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.4 Mobilitat sostenible 3.4.1 Guanyar més i millors espais per als vianants i promoure de forma integral l´ús de 
la bicicleta

Valor 50 Meta 65 Assoliment 77%

DESPLAÇAMENTS EN BICICLETA

Codi IND22 Tipus Resultat Periodicitat Mensual

Unitats % Pes 50% Actiu Si

Definició Expressa l’increment/ de desplaçaments en bicicleta respecte al període anterior

Finalitat Fomentar els desplaçaments en modes no motoritzats respectuosos amb el medi ambient

Forma de càlcul [Desplaçaments en bicicleta període actual / Desplaçaments en bicicleta en període anterior] x 100

Font de dades Direcció de Mobilitat

Responsable Gerent/a adjunt/a de Mobilitat i Infraestructures

Observacions

Referències Dossier de premsa: Impuls a la construcció de nous carrils bici a la ciutat (2017)

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.4 Mobilitat sostenible 3.4.1 Guanyar més i millors espais per als vianants i promoure de forma integral l´ús de 
la bicicleta

Valor 8% Meta 20% Assoliment 40%
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APARCAMENTS EN VORERA

Codi IND23 Tipus Inductor Periodicitat Trimestral

Unitats Nombre Pes N/A Actiu Si

Definició
Expressa la reducció d’oferta de places d’aparcament en espai públic fora de calçada, generalment dedicats 
a les motocicletes, respecte el període anterior

Finalitat Reduir el nombre de places en vorera traslladant-les a la calçada per maximitzar l’espai per als vianants

Forma de càlcul Nombre de places d’aparcament en vorera destinades a motocicletes.

Font de dades Direcció de Mobilitat

Responsable Gerent/a adjunt/a de Mobilitat i Infraestructures

Observacions

Referències Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2013-2018

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.4 Mobilitat sostenible 3.4.1 Guanyar més i millors espais per als vianants i promoure de forma integral l´ús de 
la bicicleta

Valor -5% Meta -20% Assoliment 25%

ACCÉS XARXA CICLABLE

Codi IND24 Tipus Inductor Periodicitat Trimestral

Unitats % Pes N/A Actiu Si

Definició
Percentatge de població amb accés a la xarxa principal de bicicletes  a menys de 300 metres del seu 
domicili.

Finalitat
Ampliar la xarxa ciclable de la ciutat per a promocionar la bicicleta com a mode de transport saludable i no 
contaminant

Forma de càlcul [Població amb accés a la xarxa ciclable a 300 metres / Població total] x 100

Font de dades Direcció de Mobilitat

Responsable Gerent/a adjunt/a de Mobilitat i Infraestructures

Observacions
La xarxa principal ciclable està formada per les vies que connecten els diferents barris de la ciutat siguin carrils 
bici o vies compartides.

Referències

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.4 Mobilitat sostenible 3.4.1 Guanyar més i millors espais per als vianants i promoure de forma integral l´ús de 
la bicicleta

Valor 40 Meta 75 Assoliment 53%
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APARCAMENTS BICICLETA

Codi IND25 Tipus Inductor Periodicitat Mensual

Unitats % Pes N/A Actiu Si

Definició
Indica l’increment de l’oferta de places d’aparcament lliure per a bicicletes a la via pública o d’aparcament 
segur ubicat en pàrquings soterrats, locals específics o qualsevol altra modalitat respecte el període anterior.

Finalitat
Minimitzar l’efecte dissuasiu per a l’ús de la bicicleta que pot tenir la manca d’aparcament per aquest mode de 
transport.

Forma de càlcul [Nombre de places període actual / Nombre places període anterior] x 100 

Font de dades Direcció de Mobilitat

Responsable Gerent/a adjunt/a de Mobilitat i Infraestructures

Observacions Dimensions: Aparcaments lliures en via pública / Aparcaments segurs

Referències Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2013-2018

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.4 Mobilitat sostenible 3.4.1 Guanyar més i millors espais per als vianants i promoure de forma integral l´ús de 
la bicicleta

Valor 8% Meta 20% Assoliment 40%

ACCÉS XARXA AUTOBUSOS

Codi IND26 Tipus Resultat Periodicitat Trimestral

Unitats % Pes 80% Actiu Si

Definició Expressa el percentatge de població que té accés a una parada de bus a menys de 300 m del seu domicili

Finalitat
Incrementar el nombre de viatges quotidians realitzats en mitjans de transport públic alternatius a l’automòbil 
privat. Garantir l’accés a la xarxa de transport públic de la ciutat (parades d’autobús urbà i/o de metro o 
tramvia), especialment en àrees habitades i punts de generació i atracció de viatges. 

Forma de càlcul [Població amb parada de bus a menys de 300 m / Població total] x 100

Font de dades Direcció de Mobilitat

Responsable Gerent/a adjunt/a de Mobilitat i Infraestructures

Observacions

Referències Dossier de Premsa: La nova xarxa d'autobusos de Barcelona (2017)

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.4 Mobilitat sostenible 3.4.2 Garantir una mobilitat equitativa per a tothom

Valor 80% Meta 95% Assoliment 84%
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ACCÉS XARXA BICING

Codi IND27 Tipus Resultat Periodicitat Trimestral

Unitats % Pes 20% Actiu Si

Definició
Expressa el percentatge de població que viu propera a una estació de bicing, ja sigui en la seva modalitat 
convencial o en l’elèctrica. Es considera proper, una distància inferior als 300 metres que aproximadament 
representen cinc minuts caminant.

Finalitat
Impulsar l´ús de la bicicleta com a mode de transport respectuós amb la qualitat de l’espai públic.

Forma de càlcul
[Població amb parada de bicing a menys de 300 m / Població total] x 100

Font de dades Direcció de Mobilitat

Responsable Gerent/a adjunt/a de Mobilitat i Infraestructures

Observacions

Referències

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.4 Mobilitat sostenible 3.4.2 Garantir una mobilitat equitativa per a tothom

Valor 35% Meta 65% Assoliment 54%

VIATGERS TRANSPORT PÚBLIC

Codi IND28 Tipus Resultat Periodicitat Mensual

Unitats % Pes 100% Actiu Si

Definició Percentatge d’increment de viatges en transport públic respecte al període anterior

Finalitat
Incrementar el nombre de viatges quotidians que es realitzen en transport públic com a alternativa als 
desplaçament en vehicle privat

Forma de càlcul [Viatgers transport públic període actual / Viatgers transport públic període anterior] x 100

Font de dades Direcció de Mobilitat

Responsable Gerent/a adjunt/a de Mobilitat i Infraestructures

Observacions
Complementar l’anàlisi d’aquesta variable amb la distribució modal per tipus de transport que s’obté 
anualment i no es veu condicionat per indicadors de context com l’activitat econòmica

Referències Dades bàsiques de mobilitat: Informe 2015

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.4 Mobilitat sostenible 3.4.3 Avançar cap a un model de transport públic integral i sostenible

Valor 0,5% Meta 2% Assoliment 25%
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DESPLAÇAMENTS EN TRANSPORT PRIVAT

Codi IND29 Tipus Resultat Periodicitat Anual

Unitats % Pes 90% Actiu Si

Definició Distribució modal del transport privat motoritzat respecte la resta de modes de desplaçament.

Finalitat Reduir la presència del vehicle privat contaminant en els desplaçaments a la ciutat.

Forma de càlcul
[Desplaçament en transport privat / Total desplaçaments] x 100

Font de dades Direcció de Mobilitat

Responsable Gerent/a adjunt/a de Mobilitat i Infraestructures

Observacions

Indicador en el qual té un fort impacte el context econòmic. 
En nombre de desplaçaments es calcula en base a l’anàlisi de dades d’etapes de l’ATM (Autoritat del 
Transport Metropolità) , de les espires de detecció de la ciutat, activitat turística, transport escolar, aforaments 
de composició del trànsit i aforaments de bicicletes

Referències
Dades bàsiques de mobilitat: Informe 2015 
Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2013-2018

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.4 Mobilitat sostenible 3.4.4 Reduir el transport privat i millorar l’eficiència

Valor 26% Meta 21% Assoliment -24%

PARADES DE TAXI

Codi IND30 Tipus Resultat Periodicitat Semestral

Unitats Nombre/hectàrea Pes 10% Actiu Si

Definició Expressa el nombre de parades de taxi disponibles per hectàrea.

Finalitat
Reduir el trànsit de circulació en buit que genera el servei del taxi  mitjançant una dotació idonïa de parades i 
places de taxi garantint l’accés amb suficient comoditat per als usuaris del servei

Forma de càlcul [Nombre de parades de taxi / Superfície en hectàrees]

Font de dades Direcció de Mobilitat

Responsable Gerent/a adjunt/a de Mobilitat i Infraestructures

Observacions
Dades bàsiques de mobilitat: Informe 2015 
Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2013-2018

Referències
Dades bàsiques de mobilitat: Informe 2015 
Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2013-2018

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.4 Mobilitat sostenible 3.4.4 Reduir el transport privat i millorar l’eficiència

Valor 0,05 Meta 0,25 Assoliment 20%
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ESPAI VIARI VEHICLES

Codi IND31 Tipus Inductor Periodicitat Trimestral

Unitats % Pes N/A Actiu Si

Definició Expressa la reducció de la superfície viària exclusiva dedicada als vehicles respecte al total de l’espai viari

Finalitat Alliberar l’espai públic del predomini d’usos dedicats al vehicle en favor dels vianants

Forma de càlcul [Increments superfície viària d’ús exclusiu dels vehicles / Objectiu reducció superfície viària] x 100

Font de dades Direcció de Mobilitat

Responsable Gerent/a adjunt/a de Mobilitat i Infraestructures

Observacions
Dades bàsiques de mobilitat: Informe 2015 
Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2013-2018

Referències
Dades bàsiques de mobilitat: Informe 2015 
Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2013-2018

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.4 Mobilitat sostenible 3.4.4 Reduir el transport privat i millorar l’eficiència

Valor 2% Meta 7% Assoliment 29%

APARCAMENT PER  A RESIDENTS

Codi IND32 Tipus Inductor Periodicitat Mensual

Unitats % Pes N/A Actiu Si

Definició
Oferta de places d’aparcament regulat per a residents (Àrea Verda) respecte el total de places d’aparcament 
per a vehicles de tracció mecànica de quatre rodes.

Finalitat
Donar preferència a l’estacionament de vehicles de residents de la zona creant un efecte dissuasori per als 
desplaçaments en vehicle privat per part dels no residents

Forma de càlcul [Places d’aparcament regulat per a residents / Total de places d’aparcament] x 100

Font de dades Direcció de Mobilitat

Responsable Gerent/a adjunt/a de Mobilitat i Infraestructures

Observacions

Referències Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2013-2018

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.4 Mobilitat sostenible 3.4.4 Reduir el transport privat i millorar l’eficiència

Valor 31% Meta 75% Assoliment 41%
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VÍCTIMES D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Codi IND33 Tipus Resultat Periodicitat Mensual

Unitats % Pes 100% Actiu Si

Definició
Expressa el percentatge d’increment/decrement de víctimes (ferits greus i morts) que s’han produït a causa 
d’accidents de trànsit durant el període actual en relació al període anterior

Finalitat
Garantir una mobilitat segura per a tots els col·lectius, especialment els més vulnerables (vianants, ciclistes i 
motoristes)

Forma de càlcul [Víctimes d’accidents de trànsit període actual / Víctimes període anterior]

Font de dades Direcció de Mobilitat

Responsable Gerent/a adjunt/a de Mobilitat i Infraestructures

Observacions Es consideren com a víctimes els morts i ferits greus en accident de trànsit

Referències Dades bàsiques de mobilitat: Informe 2015

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.4 Mobilitat sostenible 3.4.5 Millorar la seguretat viària

Valor -10% Meta -20% Assoliment 50%
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4.8. Indicadors clau de gestió: Verd urbà i biodiversitat 
La tercera iteració defineix els indicadors corresponents al quadre de comandament del 

eix verd urbà i biodiversitat: 

Figura 16: Indicadors clau de gestió - Verd urbà i biodiversitat

Perspectiva Objectius estratègics
Indicadors estratègics

Resultats centrals (efecte) Inductors de la actuació (causa)

Comunitat

C1: Connectar la ciutat amb l’entorn natural - Corredors verds

C2: Ampliar i millorar el verd urbà impulsant una gestió público-
comunitària

- Superfície verda per habitant 
- Índex de vegetació

- Arbrat viari

C3: Conservar la biodiversitat i promoure’n el creixement i la 
valoració

- Índex població d’espècies de 
fauna i flora

- Superfície naturalitzada

C4: Garantir el benestar dels animals a la ciutat - Àrees de gossos 
- Control ètic de coloms i 

senglars 
- Campanyes tinença 

responsable

Processos 
interns

I1: Garantir inclussió del principi d’igualtat de gènere en les 
polítiques públiques i l’organització de l’Ajuntament

- Espai públic equitatiu

I2: Millorar els canals d’informació, l’accés a la informació i la 
comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania

- Comunicacions ciutadanes

I3: Promoure la informació amb canals diversos, la transparència, 
l’avaluació, la rendició de comptes i l’auditoria de les polítiques 
públiques

- Peticions accés informació 
pública 

I4: Fomentar i facilitar la participació dels diversos col·lectius que 
integren la ciutat

- Processos participatius

Aprenentatge 
 i creixement

A1: Igualtat oportunitats entre homes i dones - Distribució plantilla per gènere
A2: Adequar organització interna als objectius i funcions 
plantejats

- Tecnificació plantilla - Pla Recursos Humans 
- Pla TIC

A3: Implicar al personal municipal en els processos de millora de 
la gestió municipal

- Accions de millora

Pressupost
P1: Disposar d’un Ajuntament solvent per tal de garantir la 
prestació de serveis als ciutadans i la capacitat d’inversió

- Grau execució del pressupost - Pressupost compromés
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CORREDORS VERDS

Codi IND34 Tipus Resultat Periodicitat Mensual

Unitats Quilòmetres Pes 100% Actiu Si

Definició Expressa la longitud dels corredors verds de la ciutat

Finalitat
Assolir la continuïtat del verd a la ciutat connectant els principals parcs, el mar, els rius i la muntanya, dotant-
los de connectivitat cap als municipis veïns i augmentat la vegetació i la diversitat d’espècies de flora i fauna

Forma de càlcul Recompte del quilòmetres lineals de corredors verds

Font de dades Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat

Responsable Gerent/a adjunt/a de Medi Ambient i Serveis Urbans

Observacions

Referències  Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020 

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.2 Verd urbà i biodiversitat 3.2.1 Connectar la ciutat amb l’entorn natural

Valor 2 Meta 16 Assoliment 13%

SUPERFÍCIE VERDA PER HABITANT

Codi IND35 Tipus Resultat Periodicitat Mensual

Unitats m2/habitant Pes 80% Actiu Si

Definició Expressa l’increment de la ràtio de superfície d’espais verds de propietat i gestió municipal per habitant

Finalitat
Augmentar la superfície verda per habitant per garantir que tothom pugui gaudir del contacte amb l’entorn 
natural

Forma de càlcul [[Superfície perióde anterior - Superfície actual] / Població] 

Font de dades Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat

Responsable Gerent/a adjunt/a de Medi Ambient i Serveis Urbans

Observacions
El Pla d’impuls a la infraestructura verda establix incrementar 1 m2 la superfície verda per habitant en l’horitzó 
de l’any 2030

Referències Pla d’impuls a la infraestructura verda urbana

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.2 Verd urbà i biodiversitat 3.2.2 Ampliar i millorar el verd urbà impulsant una gestió público-comunitària

Valor 0,10 Meta 0,3 Assoliment 33%
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ÍNDEX DE VEGETACIÓ

Codi IND36 Tipus Resultat Periodicitat Anual

Unitats Índex (-1 a 1) Pes 20% Actiu Si

Definició
Indica la cobertura de tot el verd de la ciutat (públic i privat) independentment si aquest està ubicat en 
superfícies verdes o pavimentades

Finalitat Conèixer el desenvolupament del verd a la ciutat tant en l’àmbit públic com el privat 

Forma de càlcul
Enquesta de 6.000 entrevistes realitzada a una mostra de la població de Barcelona major de 18 anys, són 
entrevistes personals a la llar realitzades en el marc de l’Enquesta de Serveis Municipals on els entrevistats 
faciliten la seva valoració sobre diferents aspectes de la gestió municipal.

Font de dades Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat

Responsable Gerent/a adjunt/a de Medi Ambient i Serveis Urbans

Observacions
L’índex NDVI (índex de vegetació diferenciada normalitzada ) estima la cobertura vegetal (contingut en clorofil·la 
i/o frondositat) a partir de la intensitat de reflectivitat de l’infraroig proper captada a partir de vols fotogramètrics. 
Pren valors entre -1 i 1.

Referències Pla d’impuls a la infraestructura verda urbana

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.2 Verd urbà i biodiversitat 3.2.2 Ampliar i millorar el verd urbà impulsant una gestió público-comunitària

Valor 0,05 Meta 0,2 Assoliment 25%

ARBRAT VIARI

Codi IND37 Tipus Inductor Periodicitat Mensual

Unitats % Pes N/A Actiu Si

Definició
Expressa l’increment, respecte el període anterior, de la dotació d’arbrat viari considerant com a tal aquell 
localitzat en la trama urbana, predominament en escocells i en alineació. situat a l’entorn proper d’edificis o de 
la calçada.

Finalitat Fer seguiment de l’ampliació de l’arbrat viari en la trama urbana com a mesura per augmentar el verd urbà.

Forma de càlcul [Dotació arbrat viari període actual / Dotació arbrat viari període anterior] x 100

Font de dades Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat

Responsable Gerent/a adjunt/a de Medi Ambient i Serveis Urbans

Observacions

Referències  Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020 

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.2 Verd urbà i biodiversitat 3.2.2 Ampliar i millorar el verd urbà impulsant una gestió público-comunitària

Valor 0,1% Meta 0,75% Assoliment 13%
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ÍNDEX EVOLUCIÓ POBLACIÓ AUS AUTÒCTONES

Codi IND38 Tipus Resultat Periodicitat Anual

Unitats Índex Pes 100% Actiu Si

Definició
Expressa la tendència de l’abundància d’espècies d’ocells autòctones en relació al nombre obtingut el primer 
any d’elaboració de l’índex

Finalitat Recuperar la biodiversitat present a la ciutat.

Forma de càlcul [Índex període actual / Índex període inicial]

Font de dades Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat

Responsable Gerent/a adjunt/a de Medi Ambient i Serveis Urbans

Observacions
L’índex s’expressa en realció al valor obtingut durant el primer any de monitoratge (2015) al qual s’atorga el 
valor 1.

Referències Indicadors de sostenibilitat de Barcelona: Informe 2015

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.2 Verd urbà i biodiversitat 3.2.3 Conservar la biodiversitat i promoure’n el creixement i la valoració

Valor 0,86 Meta 0,92 Assoliment 93%

SUPERFÍCIE VERDA NATURALITZADA

Codi IND39 Tipus Inductor Periodicitat Trimestral

Unitats hectàrees Pes N/A Actiu Si

Definició Expressa l'increment de superfície verda renaturalitzada

Finalitat
Incrementar la superfície verda naturalitzada com a espais que afavoreixen la biodiversitat donat que s’hi 
desenvolupen una gran quantitat d’invertebrats que permeten alimentar diferents grups faunístics com ara els 
ocells

Forma de càlcul Superfície verda naturalitzada

Font de dades Direcció d’Espais Verds

Responsable Gerent/a adjunt/a de Medi Ambient i Serveis Urbans

Observacions
La naturalització implica  incorporar plantes autòctones i pròpies del clima Meditarrani i representa una 
oportunitat d'oferir un hàbitat a una flora i fauna de qualitat i fer més ecològica la seva gestió afavorint els 
processos naturals i decosistemes més equilibrats i resilients (sòl, aigua, flora, fauna, gestió ambiental…).

Referències Pla d’impuls a la infraestructura verda urbana

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.2 Verd urbà i biodiversitat 3.2.3 Conservar la biodiversitat i promoure’n el creixement i la valoració

Valor 4 Meta 10 Assoliment 40%
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ÀREES PER A GOSSOS

Codi IND40 Tipus Inductor Periodicitat Mensual

Unitats Nombre Pes 50% Actiu Si

Definició Nombre d’àrees d’esbarjo per a gossos

Finalitat
Definir espais on els gossos pugin còrrer, jugar i fer les seves necessitats sense destorbar una bona 
convivència entre les persones i els animals de companyia i fomentant una tinença cívica i responsable

Forma de càlcul Recompte de les àrees de gossos

Font de dades Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat

Responsable Gerent/a adjunt/a de Medi Ambient i Serveis Urbans

Observacions

Referències

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.2 Verd urbà i biodiversitat 3.2.4 Garantir el benestar dels animals a la ciutat

Valor 102 Meta 130 Assoliment 78%

CONTROL ÈTIC DE COLOMS I SENGLARS

Codi IND41 Tipus Inductor Periodicitat Trimestral

Unitats % Pes 10% Actiu Si

Definició Grau d'execució del programa de control ètic de poblacions de coloms i senglars.

Finalitat
Aplicar un  model de control de les poblacions d’animals salvatges, com els coloms, els porcs senglars i 
altres, que incorpori tècniques preventives de minimització de la reproducció que substitueixin 
progressivament els mètodes de captures i caceres.

Forma de càlcul Percentatge d’execució de les mesures de control ètic planificades

Font de dades Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat

Responsable Gerent/a adjunt/a de Medi Ambient i Serveis Urbans

Observacions

Referències

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.2 Verd urbà i biodiversitat 3.2.4 Garantir el benestar dels animals a la ciutat

Valor 15 Meta 100 Assoliment 15%
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CAMPANYA TINENÇA RESPONSABLE

Codi IND42 Tipus Inductor Periodicitat Mensual

Unitats % Pes 40% Actiu Si

Definició Grau d’execució de les campanyes de tinença responsable d’animals de companyia

Finalitat Sensibilitzar la ciutadania per a una tinença responsable dels animals de companyia

Forma de càlcul
Percentatge d’execució de la campanya planificada

Font de dades Direcció de Comunicació i Participació

Responsable Direcció de Comunicació i Participació

Observacions

Referències

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.2 Verd urbà i biodiversitat 3.2.4 Garantir el benestar dels animals a la ciutat

Valor 40 Meta 100 Assoliment 40%
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4.9. Indicadors clau de gestió: Energia i canvi climàtic 
La darrera iteració es correspon amb la definició dels indicadors estratègics associats a 

l’eix d’actuació d’energia i canvi climàtic: 

Figura 17: Indicadors clau de gestió - Energia i canvi climàtic

Perspectiva Objectius estratègics
Indicadors estratègics

Resultats centrals (efecte) Inductors de la actuació (causa)

Comunitat

C1: Complir els compromisos de reducció de gassos amb efecte 
hivernacle

CO2 equivalent per habitant

C2: Augmentar la generació renovable i local d’energia i fomentar 
l’autoconsum i el balanç net

Generació energia renovable Subvencions energia renovable

C3: Augmentar l’eficiència i l’estalvi energètic Consum energia per habitant

C4: Reduir la generació de residus i incrementar la recollida 
selectiva

Generació de residus 
Recollida selectiva 

C5: Estimular la implicació ciutadana i donar suport als agents 
educatius per a una ciutat sostenible

Iniciatives de consum 
responsable 
Consum aigua

- Escoles + sostenibles

C6: Avançar cap a una gestió pública integral del cicle de l’aigua - Model gestió pública de l’aigua

Processos 
interns

I1: Garantir inclussió del principi d’igualtat de gènere en les 
polítiques públiques i l’organització de l’Ajuntament

- Espai públic equitatiu

I2: Millorar els canals d’informació, l’accés a la informació i la 
comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania

- Comunicacions ciutadanes

I3: Promoure la informació amb canals diversos, la transparència, 
l’avaluació, la rendició de comptes i l’auditoria de les polítiques 
públiques

- Peticions accés informació 
pública 

I4: Fomentar i facilitar la participació dels diversos col·lectius que 
integren la ciutat

- Processos participatius

Aprenentatge 
 i creixement

A1: Igualtat oportunitats entre homes i dones - Distribució plantilla per gènere

A2: Adequar organització interna als objectius i funcions 
plantejats

- Tecnificació plantilla - Pla Recursos Humans 
- Pla TIC

A3: Implicar al personal municipal en els processos de millora de 
la gestió municipal

- Accions de millora

Pressupost
P1: Disposar d’un Ajuntament solvent per tal de garantir la 
prestació de serveis als ciutadans i la capacitat d’inversió

- Grau execució del pressupost - Pressupost compromés
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VOLUM CO2 EQUIVALENT PER HABITANT

Codi IND43 Tipus Resultat Periodicitat Anual

Unitats Tones/habitant Pes 100% Actiu Si

Definició Expressa el volum anual d’emissions de CO2 equivalent per habitant

Finalitat Prioritzar l’ús de l’espai públic per part dels ciutadans en detriment de l’ocupació d’aquest per part del vehicle 
privat.

Forma de càlcul [(Volum CO2 / Total població]

Font de dades Agència de l’Energia de Barcelona

Responsable Gerent/a adjunt/a de Medi Ambient i Serveis Urbans

Observacions

EL CO2 equivalent inclou els gassos d’efecte hivernacle recollits en el Prototocol de Kyoto. Es consideren 
com a fonts d’emissió el port, l’aeroport, l’abocador del Garraf, la generació de l’electricitat consumida 
provinent del mix elèctric català, el consum de gasos liquats de petroli, de gas natural i de petroli d’automoció i 
altres usos industrials.

Referències Indicadors de sostenibilitat de Barcelona: Informe 2015 
Pla d’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire de Barcelona 2011-2020

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.5 Energia i canvi climàtic 3.5.1 Complir els compromisos de reducció de gassos amb efecte hivernacle

Valor 2,21 Meta 2,53 Assoliment 87%

GENERACIÓ ENERGIA LOCAL

Codi IND44 Tipus Resultat Periodicitat Mensual

Unitats % Pes 100% Actiu Si

Definició
Expressa el pes de l’energia generada localment (fonts renovables i/o residuals) en relació amb el consum 

d’energia final 

Finalitat Fomentar els desplaçaments en modes no motoritzats respectuosos amb el medi ambient

Forma de càlcul Energia generada localment / Consum total d’energia

Font de dades Agència d’Energia de Barcelona

Responsable Gerent/a adjunt/a de Medi Ambient i Serveis Urbans

Observacions

S’inclouen les fonts de generació d’energia següents: solar tèrmica; solar fotovoltaica; calor residual de les 
activitats industrials; biogàs dels abocadors del Garraf i ecoparcs; valoració de la biomassa provinent dels 
residus de poda i manteniment dels espais verds de Barcelona; minihidràulica i valorització dels residus 
municipals (planta de Sant Adrià del Besòs). 

Referències Indicadors de sostenibilitat de Barcelona: Informe 2015 
Pla d’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire de Barcelona 2011-2020

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.5 Energia i canvi climàtic 3.5.2 Augmentar la generació renovable i local d’energia i fomentar l’autoconsum i el 
balanç net

Valor 2,25% Meta 20% Assoliment 11%
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SUBVENCIONS ENERGIA RENOVABLE

Codi IND45 Tipus Inductor Periodicitat Mensual

Unitats Nombre Pes N/A Actiu Si

Definició Indica el nombre total de subvencions per a la instal·lació de sistemes de generació d’energies renovables

Finalitat Impulsar l’ús d’energies renovables i de producció local

Forma de càlcul Nombre de subvencions

Font de dades Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental

Responsable Gerent/a adjunt/a de Medi Ambient i Serveis Urbans

Observacions

Referències Pla d’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire de Barcelona 2011-2020

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.5 Energia i canvi climàtic 3.5.2 Augmentar la generació renovable i local d’energia i fomentar l’autoconsum i el 
balanç net

Valor 105 Meta 200 Assoliment 52,5%

CONSUM D’ENERGIA PER HABITANT

Codi IND46 Tipus Resultat Periodicitat Mensual

Unitats % Pes 100% Actiu Si

Definició Expressa la reducció del consum d’energia per capita a la ciutat

Finalitat Fomentar l’estalvi energètic a la ciutat i així reduir el fort impacte que el consum té sobre les emissions de CO2

Forma de càlcul [Consum d’energia final / Habitants] x100

Font de dades Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental

Responsable Gerent/a adjunt/a de Medi Ambient i Serveis Urbans

Observacions

Referències Pla d’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire de Barcelona 2011-2020 
Mesura de govern: Transició cap a la sobirania energètica (2017)

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.5 Energia i canvi climàtic 3.5.3 Augmentar l’eficiència i l’estalvi energètic

Valor -2 Meta -7 Assoliment 29%
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GENERACIÓ DE RESIDUS

Codi IND47 Tipus Resultat Periodicitat Mensual

Unitats kg/hab per dia Pes 60% Actiu Si

Definició Expressa la quantitat de residus municipals generats en relació amb la població de la ciutat.

Finalitat Monitoritzar i prevenir la generació de residus en un escenari de tendència a l’alça degut a l’estabilització 
econòmica

Forma de càlcul [Pes total de residus generats / habitants] / 365

Font de dades Direcció de Neteja i Gestió de Residus

Responsable Gerent/a adjunt/a de Medi Ambient i Serveis Urbans

Observacions

Tenen la consideració de residus municipals els generats als domicilis particulars, als comerços, a les oficines 
i als serveis i els que provenen de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges, els 
animals domèstics morts, els mobles, els estris i els vehicles abandonats, els residus i els enderrocs 
procedents d’obres menors i de reparacions domiciliàries. No s’inclouen en la definició els residus especials 
(industrials, sanitaris, perillosos domèstics, llots de depuradora)

Referències Pla de prevenció de residus de Barcelona 2012-2020 
Indicadors de sostenibilitat de Barcelona: Informe 2015

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.5 Energia i canvi climàtic 3.5.4 Reduir la generació de residus i incrementar la recollida selectiva

Valor 1,28 Meta 1,38 Assoliment 93%

RECOLLIDA SELECTIVA

Codi IND48 Tipus Resultat Periodicitat Mensual

Unitats % Pes 40% Actiu Si

Definició Expressa la proporció en pes de residus municipals recollits de manera selectiva en relació amb el pes total de 
residus municipals generats

Finalitat Fomentar el reciclatge selectiu entre la ciutadania.

Forma de càlcul [Pes residus recollits selectivament / Pes residus municipals] x 100

Font de dades Direcció de Neteja i Gestió de Residus

Responsable Gerent/a adjunt/a de Medi Ambient i Serveis Urbans

Observacions

Tenen la consideració de residus municipals els generats als domicilis particulars, als comerços, a les oficines 
i als serveis i els que provenen de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges, els 
animals domèstics morts, els mobles, els estris i els vehicles abandonats, els residus i els enderrocs 
procedents d’obres menors i de reparacions domiciliàries. No s’inclouen en la definició els residus especials 
(industrials, sanitaris, perillosos domèstics, llots de depuradora)

Referències Pla de prevenció de residus de Barcelona 2012-2020 
Indicadors de sostenibilitat de Barcelona: Informe 2015

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.5 Energia i canvi climàtic 3.5.4 Reduir la generació de residus i incrementar la recollida selectiva

Valor 36,30 Meta 40 Assoliment 91%
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INICIATIVES DE CONSUM RESPONSABLE

Codi IND49 Tipus Resultat Periodicitat Trimestral

Unitats Nombre Pes 20% Actiu Si

Definició Indica el número de noves iniciatives de consum responsable identificades en el Mapa Barcelona + Sostenible

Finalitat Impulsar les accions i els recursos que contribueixen a la consolidació d’un model de consum responsable i 
sostenible

Forma de càlcul Suma de les iniciatives identificades

Font de dades Direcció de Recursos i Control de Gestió

Responsable Direcció de Recursos i Control de Gestió

Observacions

Referències Indicadors de sostenibilitat de Barcelona: Informe 2015

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.5 Energia i canvi climàtic 3.5.5 Estimular la implicació ciutadana i donar suport als agente educatius per a una 
ciutat sostenible

Valor 60 Meta 100 Assoliment 60%

CONSUM D’AIGUA PER HABITANT

Codi IND50 Tipus Resultat Periodicitat Mensual

Unitats % Pes 70% Actiu Si

Definició Expressa el consum total d’aigua potable de xarxa en el conjunt de sectors (domèstic, comercial-industrial i 
serveis municipals), per habitant i dia.

Finalitat Reduir el consum de recursos hídrics per part de la ciutadania assegurant la correcte administració d’un bé 
escàs com és l’aigua.

Forma de càlcul [Volum d’aigua consumida per hab i dia període anterior / Volum d’aigua consumida per hab i dia període 
actual]x 100

Font de dades Direcció de Cicle de l’Aigua

Responsable

Observacions

Referències Indicadors de sostenibilitat de Barcelona: Informe 2015

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.5 Energia i canvi climàtic 3.5.5 Estimular la implicació ciutadana i donar suport als agente educatius per a una 
ciutat sostenible

Valor -3 Meta -5 Assoliment 60%
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ESCOLES SOSTENIBLES

Codi IND51 Tipus Inductor Periodicitat Trimestral

Unitats Nombre Pes N/A Actiu Si

Definició Nombre d’entitats incorporades al Programa Escoles més Sostenibles

Finalitat Impulsar l’educació en sostenibilitat tenint en compte a les escoles com a agent de canvi a la ciutat

Forma de càlcul Nombre de noves adhesions al programa

Font de dades Direcció de Recursos i Control de Gestió

Responsable Direcció de Recursos i Control de Gestió

Observacions

Referències

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.5 Energia i canvi climàtic 3.5.5 Estimular la implicació ciutadana i donar suport als agents educatius per a una 
ciutat sostenible

Valor 25 Meta 40 Assoliment 38%

MODEL GESTIÓ PÚBLICA DE L’AIGUA

Codi IND52 Tipus Inductor Periodicitat Mensual

Unitats Nombre/hectàrea Pes 100% Actiu Si

Definició Expressa el grau d’avenç en la definició del model de governança per a una gestió pública de l'aigua

Finalitat Definir el model que ha de donar suport a la transició cap a una gestió pública de l’aigua.

Forma de càlcul [Nombre de parades de taxi / Superfície en hectàrees]

Font de dades Direcció del Cicle de l’Aigua

Responsable Gerent/a adjunt/a de Medi Ambient i Serveis Urbans

Observacions

Referències

Eix d’actuació Objectiu estratègic

3.5 Energia i canvi climàtic 3.5.6 Avançar cap a una gestió pública integral del cicle de l’aigua

Valor 30 Meta 100 Assoliment 30%
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5.  Disseny del sistema 
En aquesta etapa es defineixen els requeriments de disseny del sistema que ha de donar 

suport a la gestió del cicle de vida dels indicadors, es selecciona la plataforma 

d’implementació i finalment es realitza una primera proposta de visualització de les 

pantalles de l’aplicació. 

5.1. Criteris de disseny 

A continuació es defineixen els criteris (C) de disseny i la seva corresponent justificació (J): 

C.1: El sistema contemplarà els processos d’alta, baixa, actualització, publicació, gestió 

de comentaris i consulta de les fitxes d’indicadors. 

J.1: Donar suport al cicle de vida complert de les fitxes. 

C.2: El sistema contemplarà els procés d’alta d’una fitxa: 

C.2.1: L’alta de la fitxa la realitza l’administrador. 

C.2.2: L’alta implica definir el títol, codi, eix d’actuació, objectiu estratègic, tipus i 

responsable de l’indicador. 

C.2.3: L’eix d’actuació s’escollirà d’una llista predefinida. 

C.2.4: L’objectiu estratègic s’escollirà d’una llista predefinida relacionada amb l’eix 

escollit prèviament. 

C.2.5: El tipus s’escollirà d’una llista predefinida amb dos opcions: Resultat / 

Inductor. 

C.2.6: Un cop validada l’alta de la fitxa s’enviarà notificació al responsable de 

l’indicador que procedirà a la seva redacció. 

J.2: Mantenir una coordinació centralitzada i coherent amb el quadre de comandament. 

C.3: El sistema suportarà els procés d’actualització d’una fitxa: 

C.3.1: El procés d’actualització contempla tant la entrada de dades inicial un cop 

donada d’alta la fitxa, com les posteriors modificacions. 
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C.3.2: L’actualització comporta l’entrada/modificació dels camps que no formen 

part del procés d’alta. 

C.3.3: L’actualització de la fitxa correspon al responsable de l’indicador. 

C.3.4: Un responsable pot tenir un o més indicadors assignats. 

J.3: Donar suport al cicle de vida complert de les fitxes. 

C.4: El sistema suportarà els procés de publicació d’una fitxa: 

C.4.1: El procés de publicació només es podrà realitzar un cop complimentats 

els camps obligatoris. 

C.4.2: La publicació l’executa el responsable de l’indicador 

C.4.3: Un cop publicada la fitxa s’enviarà notificació a tots els usuaris del sistema 

J.4: Assegurar la qualitat de les fitxes publicades 

C.5: El sistema suportarà els procés de consulta de fitxes 

C.5.1: La consulta de fitxes serà accessible per a tots els usuaris del sistema 

C.5.2: Es podrà realitzar una cerca per paraula sobre els camp títol 

C.5.3: Les fitxes es categoritzaran i seran consultables per les dimensions: eix 

d’actuació, objectiu estratègic i responsable indicador	 	  

C.5.4: Un responsable pot tenir un o més indicadors assignats 

J.5: Donar suport al cicle de vida complert de les fitxes 

C.6: El sistema contemplarà els procés de desactivació d’una fitxa: 

C.6.1: La desactivació de la fitxa la realitza l’administrador 

C.6.2: La desactivació requereix confirmació 

J.6: Donar suport al cicle de vida complert de les fitxes 

C.7: L’accés al sistema es realitzarà mitjançant usuari i paraula de pas 

J.7: Controlar l’accés al sistema  

C.8: El sistema serà accessible via navegador web. 
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J.8: Assegurar l’accessibilitat al sistema independentment de la ubicació i 

especificacions del dispositiu. 

C.9: Implementació sobre una plataforma de baix cost que no requereixi inversió en 

infraestructures TIC 

J.9: No comprometre la viabilitat econòmica del projecte 

C.10: La plataforma de desenvolupament ha de permetre, sense programació 

addicional, la creació de formularis, gestió de grups d’usuaris i enviament de 

notificacions per correu electrònic 

J.10: Procurar un desenvolupament àgil i adequat als recursos tècnics disponibles 

C.11: Implementació sobre una plataforma escalable 

J.11: Garantir la possibilitat d’incorporar noves funcionalitats en futurs projectes 

derivats. 

C.12: Interfície simple, intuïtiva i fàcil d’usar 

J.12: Afavorir l´ús per part dels usuaris i minimitzar els costos de formació 

C.13: El temps de resposta de consulta i de les cerques ha de ser adequat a les 

expectatives dels usuaris 

J.13: Complir les expectatives dels usuaris pel que fa al rendiment del sistema. 

5.2. Selecció plataforma 
D’acord amb els criteris de disseny s’escull Foswiki com a plataforma d’implementació del 

sistema de gestió de les fitxes d’indicadors pels següents motius: 

- L’entorn wiki és familiar per als usuaris del sistema, simple i intuïtiu 

- Programari open source amb llicència GPL (GNU General Public License) gratuïta 

- Eina madura i amb una notable comunitat de suport 
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- Disposa de més de 400 extensions entre les quals destaquen la creació de 

formularis, gestió de grups, enviament de notificacions, control d’accés a pàgines i 

generació automàtica de taules de continguts. 

- Incorpora com a extensió preinstal·lada un editor WYSIWYG de forma que no cal 

dominar amb expertesa el llenguatge HTML. 

- Amplia disponibilitat de  documentació tècnica. 

- El programari és fàcil d’incorporar a una màquina virtual. 

- Consultable via navegador web 

- Instal·lable en plataformes Linux, Unix i Windows 

- Possibilitat de desenvolupament de nous mòduls en llenguatge PERL 

- Alt nivell d’integració amb altres sistemes i bases de dades 

- Escalable a entorns corporatius 

5.3. Disseny de pantalles 
Definició de les principals pantalles del sistema corresponents als processos d’alta, baixa, 

publicació i consulta de les fitxes. 
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6.  Implementació 
En aquesta fase es realitza el desenvolupament del producte sobre la platorma escollida 

en l’etapa de disseny. 

6.1. Entorn de desenvolupament 
L’entorn està format pels següents elements: 

- Oracle VirtualBox: gestor de màquines virtuals (MV) amb llicència Open Source 

Software (GPL versió 2) que aïlla el producte de la pròpia màquina, la fa portable i 

permet recuperar còpies prèviament guardades. Es configura una màquina guest 

amb Linux a la màquina host de treball mitjançant VirtualBox per posteriorment 

instal·lar la plataforma de desenvolupament (Foswiki) i es crea una LAN virtual entre la 

màquina host (PC) i la guest (MV) per habilitar la connexió entre les dues que ha de 

permetre accions com executar un client ftp i la connexió web. 

- Foswiki: plataforma wiki sobre la que es realitzarà el desenvolupament. Disposa 

d’una versió instal·lable com a màquina virtual sobre Ubuntu que inclou tots els 

components necessaris com ara  un servidor web i l’intèrpret Perl. 

6.2. Aspectes clau del desenvolupament 
Foswiki ofereix un ampli ventall de possibilitats de desenvolupament que la doten d’una 

gran potencialitat per a realitzar petites aplicacions amb una relació qualitat-cost molt 

bona. Tot seguit es descriuen els aspectes més rellevants del desenvolupament de 

BEQOWIKI: 

- Definició de formularis amb HTML 

- Definició de formularis amb extensió FormPlugin 

- Formatat i ordenació de taules amb extensió TablePlugin 

- Consultes i filtres sobre les dades dels formularis utilitzant el llenguatge de consulta 

estructurat mitjançant la macro Search. 

- Càlculs dinàmics amb extensió SpreedSheetPlugin 
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6.3. Implementació funcionalitats 
A continuació es descriuen les principals funcionalitats del sistema BEQOWIKI. 

6.3.1. Pàgina principal 
Realitza la funció de controlador per accedir i explicar  les principals funcionalitats de 

BEQOWIKI:  

- Explicació general del sistema de gestió estratègica (PamIntro) 

- Visualització dels valors actuals del quadre de comandament integral 

(QuadreComandament) 

- Gestió i consulta del eixos, objectius i indicadors (GestioEixos, GestioObjectius, 

GestioIndicadors). 
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6.3.2. Gestió i consulta d’eixos, objectius i indicadors 
El funcionament per a la gestió i consulta dels eixos, objectius i indicadors segueix el 

mateix patró en tots els casos, es parteix d’una pàgina inicial que facilita les opcions de 

crear un nou ítem, consultar la llista amb els seus atributs i editar-lo clicant sobre l’enllaç 

de la pròpia llista. Les característiques principals d’aquests formularis són: 

- El formulari d’edició incorpora atributs de només lectura per guardar la coherència de 

les dades històriques.  

- La funció de consulta utilitzarà el mateix formulari d’edició desactivant els camps 

editables en funció del perfil de l’usuari. 

- Les llistes d’eixos, objectius i indicadors permeten l’ordenació per qualsevol de les 

columnes dels seus atributs. 

- L’estat es calcula automàticament en funció del grau d’assoliment. 

- Els formularis incorporen textos d’ajuda. 

- El formulari de creació s’obre i es tanca clicant sobre la icona corresponent. 

- El formulari de consulta dels indicadors incorpora la possibilitat d’afegir comentaris 

per part dels usuaris. 

- El sistema assegura l’entrada dels camps obligatoris. 
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Figura 24: BEQOWIKI - Gestió eixos d’actuació
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Figura 25: BEQOWIKI - Creació eixos d’actuació
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6.3.3. Visualització del Quadre de Comandament Integral 
La visualització del quadre de comandament integral ofereix una visió ràpida i dinàmica de 

l’evolució estratègica de l’organització. 

En primer lloc es  defineix una pestanya per a cadascun dels eixos d’actuació amb una 

taula en la que s’observa el comportament dels objectius associats a l’eix. En segon 

terme existeix  una subpestanya per a cada objectiu amb la corresponen llista d’indicadors 

i els seus atributs. Les característiques del formulari del quadre de comandament són: 

- La ponderació es calcula automàticament a partir de l’assoliment i el pes. 

- L’assoliment dels eixos i dels objectius es calcula dinàmicament a partir dels valors 

de l’indicador 

- Les llistes d’objectius i indicadors permeten l’ordenació per qualsevol columna.  

- L’estat es calcula dinàmicament considerant que l’avaluació es realitza en el segon 

any del mandat polític, és a dir, a mig camí de la finalització del PAM. 
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6.4. Administració d’usuaris i rols 
Es definiran els següents rols d’usuari per a operar el sistema de gestió del quadre de 

comandament: 

Alta Baixa Edició Comentaris Consulta

Administrador X X X X X

Editor - - X X X

Comentador - - - X X

Visualitzador - - - - X
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7. Pla d’implantació 
Es detallen les principals accions per a incorporar el sistema de gestió del coneixement 

desenvolupat com a maqueta a un entorn productiu real.  Es considera que la 

metodologia del sistema de gestió estratègica ja està consolidada a l’organització i en 

conseqüència no es fa referència al cicle de vida de la implantació del quadre de 

comandament integral. 

7.1. Definició de l’equip d’implantació 
Escollir equip d’implantació format per: 

- Cap de projecte: durà a terme la coordinació i  gestió del canvi i exerceix com a 

responsable de la implantació 

- Usuaris clau: proves i acceptació de la solució 

- Responsable de servei: màxim responsable de funcionament del servei un cop hagi 

passat a producció, vetllarà pel correcte funcionament de BEQOWIKI d’acord als 

requeriments i acords de nivell de servei establerts. Es coordinarà amb els 

responsables tècnics implicats (operacions, sistemes, etc.).   

7.2. Pla de Formació 
Elaboració, planificació i execució del Pla de Formació per a la implantació del sistema. Del 

pla se’n derivaran formacions específiques per l’equip d’implantació, responsables tècnics 

i usuaris finals. L’execució del pla contempla l’elaboració dels recursos necessaris 

(manuals, procediments,…) per garantir la seva efectivitat 

7.3. Pla d’integració 
Inclou totes les accions necessàries per a poder realitzar, en un entorn real d’operació, les 

proves prèvies a la implantació i l’acceptació del sistema per part dels usuaris. Comprèn 

les següents tasques 

- Adequació de la infraestructura: plataforma Foswiki operativa sobre màquina Linux i 

servidor web. 
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- Càrrega inicial de dades: conjunt de dades per a les proves d’implantació i 

acceptació 

- Configuració de rols i usuaris: segons la definició de rols descrita (apartat 10.4) i els 

usuaris de proves. 

- Configuració notificacions:  implantar sobre les notificacions de canvis per correu 

electrònic sobre un domini corporatiu. 

7.4. Proves d’implantació i acceptació del sistema 
Es realitzaran dos tipus de proves que disposaran del corresponent pla de proves per a la 

seva execució i valoració: 

- Proves funcionals: realitzades pels tècnics vinculats a l’equip d’implantació 

- Proves d’acceptació: a càrrec dels usuaris finals i que determinaran la suficiència 

funcional i la qualitat percebuda del sistema. 

7.5. Posada en marxa 
Com a darrer pas es portaran a termes les accions de: 

- Pla de manteniment: definició dels criteris i equip responsable del manteniment 

correctiu i evolutiu que aplicaran a partir de l’activació del sistema. 

- Verificació de l’entorn de producció: es validarà el correcte funcionament en l’entorn 

productiu, sobretot si aquest presenta característiques diferents al d’operació. 

- Configuració: càrrega final de dades, alta usuaris, assignació de rols i notificacions 

per correu. 

- Pla de comunicació: establiment de les accions de comunicació envers als usuaris 

finals, assegurant que aquests coneixen la via d’accés al sistema, les seves 

credencials, els canals  de suport i gestió d’incidències, i també els processos 

establerts per a l’evolució del sistema. 

- Activació del sistema: posada en marxa real del sistema i activació dels plans de 

manteniment i serveis associats 
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8. Conclusions 
Es recullen en aquest apartat les principals conclusions extretes durant el 

desenvolupament del treball. 

8.1. Lliçons apreses 
El treball final de grau simula, en la mesura que el context acadèmic ho permet, el 

desenvolupament d’un projecte en un entorn real. D’aquesta experiència es poden 

extreure els següents aprenentatges: 

- La planificació i el seu seguiment són un element clau per a assolir els objectius 

establerts i el compliment de l’abast del projecte. 

- Una planificació detallada i realista és essencial per evitar riscos sobrevinguts i 

complir les expectatives generades amb el projecte. 

- El treball realitzat en les fases d’anàlisi i disseny representa una inversió que té el seu 

retorn en forma d’eficiència i eficàcia en la fase d’implementació. 

- La plataforma seleccionada, Foswiki, presenta un gran potencial per a la construcció 

de petites aplicacions a un cost molt raonable. 

8.2. Assoliment dels objectius 
En general, tal com es reflexa en els informes de seguiment (veure Annexos II, III i IV), s’han 

assolit els objectius establerts inicialment en termes de qualitat, abast i calendari. Fins i tot, 

ha estat possible augmentar lleugerament l’abast, incorporant funcionalitats addicionals a 

la maqueta del sistema de gestió del coneixement. 

8.3. Valoració de la metodologia i  planificació aplicades 
Respecte a la metodologia cal destacar que la combinació del model en cascada amb el 

model iteratiu es mostra efectiu perquè ha permès avançar la fase d’implementació per 

reduir els riscos i incerteses inherents a aquesta fase, i també augmentar el marge 

temporal per aplicar accions correctores. 

A l’inici del projecte, la manca d’experiència prèvia en plataformes wiki, determina que es 

plantegi la planificació de forma incremental. En aquesta línia es realitza, coincidint amb el 

Pàgina �  de �78 116



BEQoWiki Quadre de Comandament Integral d’Ecologia Urbana Alexis Culubret

tancament de les fases d’anàlisi i disseny, una replanificació de la fase d’implementació un 

cop conegut amb major detall l’esforç necessari per al desenvolupament. 

8.4. Línies de treball futur 
Els productes obtinguts han estat desenvolupats fins a un nivell bàsic, fet que dona peu al 

posterior desenvolupament de projectes derivats. Tot seguit, es descriuen les potencials 

línies d’evolució classificades en funció de cada subproducte: 

‣ Quadre de comandament integral 

- Incorporar elements, com ara valors històrics i tendències, que complementin el 

coneixement sobre el comportament dels objectius estratègics. 

- Definir responsables de compliment  a nivell d’eix d’actuació i a nivell d’objectiu 

estratègic. 

- Diferenciar, a nivell d’indicador, el responsable d’edició del responsable de 

valoració. 

- Desenvolupar una visió del quadre de comandament per a cada gerència adjunta. 

- Complementar la visió estratègica amb la creació d’un quadre de comandament 

tàctic que monitoritzi el desenvolupament de les actuacions associades als 

objectius estratègics. 

- També la creació d’un quadre de comandament operatiu que monitoritzi el 

funcionament del serveis municipals no contemplats en el PAM. 

- Estudiar la incorporació del retorn social de la inversió (SROI) com a indicador de 

l’eficiència de les inversions i/o valor aportat a la comunitat. 

- Aprofundir en els factors clau d’èxit, riscos i barreres relacionats amb la implantació 

d’un quadre de comandament en l’àmbit del sector públic. 
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‣ Sistema de gestió del coneixement 

- Implementar les evolucions del quadre de comandament descrites en el punt 

anterior. 

- Gestió de grups d’usuaris i implantació de normes d’edició i visualització en les pàgines. 

- Calcular dinàmicament el nivell d’assoliment dels indicadors en funció del valor i 

la meta. 

- Restringir l’edició i creació d’ítems en funció dels responsables de l’indicador, 

objectiu o eix. 

- Associar el càrrec del responsable amb usuari wiki. 

- Automatitzar l’entrada de dades a partir de fonts externes. 

- Incorporar visualitzacions gràfiques de les evolucions i tendències utilitzant les 

extensions de Foswiki disponibles.  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9. Glossari 
KMS: acrònim de Knowledge Management System, denominació anglesa de Sistema de Gestió del 
coneixement. 

PAM: acrònim de Programa d’Actuació Municipal que fa referència al document en que les administracions 

locals fixen els objectius estratègics que es volen assolir en el marc temporal d’un mandat electoral. 

QCI: acrònim de Quadre de Comandament Integral, sistema de gestió de l’estratègia d’una organització 

dissenyat originàriament per Kaplan & Norton. 

SGC: acrònim de Sistema de Gestió del coneixement 
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ANNEX I: Guia d’instal·lació de la maqueta 
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5. Seleccionar a la barra lateral esquerra la màquina BEQOWIKI.ova i prèmer el botó  

6. Seleccionar a la barra lateral esquerra la màquina BEQOWIKI.ova i prémer el botó  

�

�
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7. Introduim les credencials de la màquina virtual per obtenir l’adreça IP a la que ens 

connectarem posteriorment amb el navegador.  

Login: foswiki  Password: foswiki 

En cas de ja estar connectats a la màquina virtual podem exectuar ifconfig que també 

ens retornarà l’adreça IP. 

 

8. Obrir el navegador i introduir l’adreça http://192.168.1.139 (adreça IP 

obtinguda en el pas anterior) 

9. Per accedir com a administrador del wiki cal entrar les credencials: 

Usuari: admin  Contrasenya: foswiki

�

�
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ANNEX II: Primer informe de seguiment 

 

Pàgina �  de �89 116



BEQoWiki Quadre de Comandament Integral d’Ecologia Urbana Alexis Culubret

 

Pàgina �  de �90 116

Projecte: BEQoWiki Informe de seguiment - PAC1 Data: 15/03/2017

1. RESUM


2. DADES GENERALS DEL PROJECTE

2.1. Situació general

El present informe comprèn el període inicial del projecte entre el 25/02/17 i el 15/03/17. En aquesta 
data i en perspectiva general el projecte BEQoWiki (Barcelona Ecologia Quadre de comandament over 
Wiki) avança satisfactòriament sense desviacions remarcables en cap dels indicadors de seguiment. 

L’únic risc aparegut dins aquest període corresponia a la manca de disponibilitat per tancar la planificació 
i l’informe de seguiment de projecte en la data marcada, s’ha resolt preventivament augmentant la 
dedicació intersetmanal del cap de projecte. 

Així doncs s’han assolit satisfactòriament les fites marcades i s’han executat dins el calendari les activitats 
per obtenir els lliurables previstos 

2.2. Lliurables del període

En aquesta fase s’han obtingut els següents lliurables: 

- Informe de seguiment: el present informe on es detalla la situació actual un cop transcorregudes les 
primeres tres setmanes del projecte, les decisions preses, les activitats realitzades i les que cal 
afrontar a curt termini, així com, l’estat de la planificació comparant-la amb la línia de base. 

- Proposta de projecte (veure Annex I): document que emmarca l’acord amb l’espònsor del projecte 
definint el seu l’objecte, els objectius i l’abast a desenvolupar. L’abast definit correspon a l’elaboració 
d’un quadre de comandament bàsic per a la gerència d’Ecologia Urbana i la implementació de la 
gestió de les fitxes d’indicadors resultants sobre un sistema wiki amb funcionalitats bàsiques. 

- Planificació del projecte (veure Annex II): calendari de fites i activitats principals, valoració econòmica, 
anàlisi de riscos i accions preventives/correctores del projecte 

Abast Es manté l’abast establert en la proposta inicial del projecte.

Calendari El aquesta primera etapa el projecte avança d’acord al calendari establert

Cost No existeixen desviacions de costos respecte a la valoració inicial de 11.477,15 €

Riscos Els riscos detectats durant la planificació han estat mitigats mitjançant accions preventives

Qualitat Es manté el nivell de qualitat exigit.

�

�

�

�

�
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2.3. Decisions preses

- Es planifica la realització del quadre de comandament bàsic sobre quatre eixos del Pla d’Actuació 

Municipal (PAM) que impliquen directament a la gerència d’Ecologia Urbana: 

• Eix 3.1: Medi ambient i espai públic 
• Eix 3.3: Verd urbà i biodiversitat 
• Eix 3.4: Mobilitat sostenible 
• Eix 3.5: Energia i canvi climàtic 

- Es realitzarà un desenvolupament iteratiu basat en la realització de prototips per cadacun dels eixos 

anteriors per poder modular l’abast del projecte tenint en compte que l’objectiu es disposar d’un 
quadre de comandament bàsic. 

- Un cop obtingut el primer prototip de quadre de comandament, el corresponent a l’Eix 3.1, es 
realitzarà el primer prototip plenament operatiu sobre el sistema wiki. Avançant la construcció del 
sistema wiki permet gestionar en les primeres etapes del projecte les incerteses existents degudes a la 
baixa experiència en implantació de sistemes wiki. 

2.4. Fets rellevants del període

Per tancar la proposta de projecte s’han realitzat diverses iteracions fins arribar a l’acord final amb 
l’espònsor del projecte. Des del plantejament inicial fins al document final les variacions han estat per 
arribar a definir un abast assolible dins la dedicació establerta de 300 h. 

S’acorda que aquest abast garanteix disposar d’un producte final plenament operatiu que estableixi les 
bases per a futurs desenvolupaments del sistema de gestió del coneixement al voltant de la informació 
estratègica del quadre de comandament. 

D’altra banda s’ha completat la planificació, que si bé s’abordarà de forma gradual durant el cicle de vida 
del projecte, ha requerit per a algunes activitats baixar a cert nivell de detall per minimitzar els riscos 
d’endarreriment o de reducció d’abast.  

Durant el procés de planificació s’han detectat diversos riscos sobre els que s’ha actuat preventivament 
aplicant les accions mitigadores corresponents 

S’han determinat els perfils necessaris per al desenvolupament del projecte (Cap de projecte sènior, 
analista sènior i tècnic wiki) i s ‘ha pressupostat el cost total del projectes  establert en 11.477,15 € 
sense IVA. 
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3. ESTAT DEL PROJECTE 

En els següents apartats es destalla la situació actual del projecte pel que fa a les activitats, fites i riscos 
en comparació amb la planificació establerta inicialment. 

3.1. Resum activitats


Pàgina !  de !4 6

3.1.1 Activitats completades

Codi Activitat Data compliment Estat

1.1 Elaboració proposta projecte 5/3/17 Completada segons planificació

2.1.1 Definició de fites i activitats 7/3/17 Completada segons planificació

2.1.2 Establiment seqüència d’activitats 8/3/17 Completada segons planificació

2.1.3 Calendari de recursos 4/3/17 Completada segons planificació

2.1.4 Estimació durada i cost activitats 10/3/17 Completada segons planificació

2.1.5 Aprenentatge eina planificació 3/3/17 Completada segons planificació

2.1.6 Elaboració cronograma 11/3/17 Completada segons planificació

2.1.7 Anàlisi de riscos 12/3/17 Completada segons planificació

4.1 Informe seguiment projecte (PAC 1) 15/3/17 Completada  amb 1 dia retard sobre 
planificació

3.1.2 Activitats a iniciar en el següent període

Codi Activitat Data  prevista inici Data prevista fi

2.2.1.1. Cerca bones pràctiques i bibliografia 16/3/17 17/3/17

2.2.1.2 Identificació misió, visió i objectius 18/3/17 18/3/17

2.2.1.3 Mapa 1: Media ambient i espai públic 19/3/17 23/3/17

2.2.2.1 Disseny fitxa indicadors 24/3/17 25/3/17

2.2.2.2 Indicadors 1: Medi ambient i espai públic 26/3/17 29/3/17

2.3.1 Definició i anàlisi de requeriments 30/3/17 2/4/17

2.3.2 Configuració entorn desenvolupament 3/4/17 7/4/17

2.3.4 Implementació wiki 11/4/17 19/4/17

4.2 Informe seguiment projecte (PAC 2) 8/4/17 8/4/17
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3.2. Planificació
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3.1.2 Cronograma resum

!

3.2.1 Fites

Codi Fita Data planificada Data actual Estat

5.1 Validació proposta projecte 5/3/17 5/3/17 Assolida

5.2 Prototip mapa estratègic 24/3/17 25/3/17 En curs

5.3 Prototip indicadors clau 30/3/17 31/3/17 En curs

5.4 Entorn desenvolupament operatiu 7/4/17 9/4/17 En curs

5.5 Primer prototip wiki-QCI/Revisió abast projecte 22/4/17 23/3/17 En curs

5.6 Segon prototip wiki-QCI 29/4/17 2/5/17 En curs

5.7 Tercer prototip wiki-QCI 9/5/17 13/5/17 En curs

5.8 Producte final wiki-QCI 19/5/17 23/5/17 En curs

6.1 PAC1 15/3/17 15/3/17 Assolida

6.2 PAC 2 12/4/17 12/4/17 En curs

6.3 PAC 3 31/5/17 31/5/17 En curs

6.4 PAC 4 19/6/17 19/6/17 En curs

6.5 Resultat avaluació 1/7/17 1/7/17 En curs
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3.3. Riscos 


      P: Probabilitat / I: Impacte / E: Evolució 
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3.3.1 Situació actual riscos

Codi Nom Descripció Nivell 
inicial

Situació actual

P I E Nivell

R01 PAC 1 Impossibilitat d’elaborar els lliurables 
corresponents a la PAC1

Baix Nul Nul + Tancat

R02 Implementació wiki Dificultats per assolir la construcció del 
sistema wiki

Alt Mitja Baix + Mig

R03 Elaboració quadre de 
comandament

Desviació temporal en la realització del 
quadre de comandament complert

Alt Mitja Mig + Mig

R04 Abast massa ampli Existeixen incertesses sobre la 
dedicació real necessària per realitzar 
algunes activitats

Mig Mitja Alt + Mig

3.3.2 Accions preventives i correctores

Codi Nom Descripció Estat Data límit

A01R01 PAC 1 Incrementar la disponiblitat en 12 h durant el període del 
27/02 al 15/03

Fet 27/02/17

A02R01 Tasques prèvies 
planificació

Avançar les tasques d’aprenentatge de l’eina de planficació i 
d’elaboració del calendari de recursos

Fet 2/03/17

A01R02 Baixar eficiència recurs Planificació pesimista de les activitats relacionades amb la 
construcció del sistema wiki, assignant una eficiència del 
80% del recurs dedicat (Tècnic wiki)

Fet 15/03/17

A02R02 Avançar activitats 
construcció wiki

Realitzar un prototip funcional del sistema wiki un cop 
elaborat el QCI del primer eix estratègic del PAM sense 
esperar a resoldre tots els eixos

Fet 15/03/17

A03R02 Planificació acurada Detallar a baix nivell les tasques i activitats necessàries per a 
la implementació del sistema viki

En curs 30/03/17

A01R03 Segmentar QCI Fasejar l’elaboració del QCI pels diferents eixos estratègics 
de manera que al final de cada fase obtenim un producte 
final operatiu 100%

Fet 15/03/17

A01R04 Bossa hores Realitzar la planificació del projecte comptant amb un sobrant 
de 25 hores per cobrir els desviaments que es produeixin. 
Es reserva franja de disponibilitat entre 19/05 i 31/05.

Fet 30/06/17

A02R04 Revisió abast projecte A banda de les revisions d’abast incloses en els informes de 
seguiment del projecte, incloure un punt de revisió addicional 
de l’abast del projecte un cop tancat el primer prototip de la 
wiki-QCI, moment en el que es disposarà de la informació 
necessària per conèixer l’esforç final

En curs 21/04/07
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Període: 15/03/17-12/04/17 

Grau en Enginyeria Informàtica 

Treball Final de Grau 

Àrea de Sistemes de Gestió del Coneixement 

Alexis Culubret 

Abril 2017 

Direcció: Javier Martí Pintanel 
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1. RESUM


2. DADES GENERALS DEL PROJECTE

2.1. Situació general

Es produeix una desviació del cost del projecte (+5,6%) a causa de la replanificació executada un cop 
coneguts els requeriments detallats del sistema a implantar. La resta d’indicadors de seguiment no 
presenten desviacions remarcables. 

Els lliurables d’aquest període s’entreguen en temps i forma, tot i que les fites intermèdies 
d’identificació de la missió, visió i valors i l’elaboració dels propotips s’han endarrerit (+3d) a causa de la 
complexitat de l’anàlisi del cas i a la manca de disponibilitat horària intersetmanal. 

2.2. Lliurables del període

En aquesta fase s’han obtingut els següents lliurables: 

- Informe de seguiment: el present informe on es detalla la situació actual, fets rellevants i decisions 
preses durant el període. 

- Anàlisi i disseny (veure Annex I): inclou els lliurables corresponents a la fase d’anàlisi (estudi del context 
i anàlisi del cas) i a la fase de disseny (disseny lògic i disseny del sistema) 

- Planificació del projecte (veure Annex II): es realitza una replanificació del projecte un cop definits els 
requeriments del sistema i detallant acuradament les tasques associades a la fase d’implementació. 

2.3. Decisions preses

- Foswiki és l’eina escollida per implementar les funcionalitats requerides del quadre de comandament. 
- Es manté l’abast del projecte un cop realitzada la revisió de l’abast planificada per aquest període. 
- Es recullen a mode de memòria les activitats realitzades per a una major comprensió del cas. 

2.4. Fets rellevants del període

- Finalitzat el primer prototip de quadre de comandament  i fitxes d’indicadors 
- Definit el mapa estratègic d’Ecologia Urbana 

Abast Es manté l’abast establert en la proposta inicial del projecte.

Calendari S’avança d’acord al calendari establert

Cost Increment 5,6% sobre pressupost inicial. Cost actual = 12.125,05 € sense IVA

Riscos Els riscos detectats durante la fase anterior de planificació han passat a nivell baix

Qualitat Es manté el nivell de qualitat exigit.

�

�

�

�

�
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- Entorn de desenvolupament preparat per iniciar la implementació del sistema wiki. 
- Replanificació de la fase d’implementació del wiki  

2.5. Riscos

- No es detecten nous riscos durant el període 
- Els riscos vigents passen a nivell baix després d’eliminar, durant el prototipatge del quadre de 

comandament i la instal·lació del sistema wiki, les incerteses existents i aplicar les accions preventives. 
- Executada l’acció “Planificació acurada de la implementació (A03R02) per mitigar el risc 

“Implementació wiki” 
- Executada l’acció “Bossa hores” (A01R04) per cobrir la desviació detectada en la replanificació de la 

fase d’implementació. 

   P: Probabilitat / I: Impacte / E: Evolució 

2.5.1 Situació actual riscos

Codi Nom Descripció Nivell 
inicial

Situació actual

P I E Nivell

R02 Implementació wiki Dificultats per assolir la construcció del 
sistema wiki

Alt Mitja Baix + Baix

R03 Elaboració quadre de 
comandament

Desviació temporal en la realització del 
quadre de comandament complert

Alt Baixa Mig + Baix

R04 Abast massa ampli Existeixen incertesses sobre la 
dedicació real necessària per realitzar 
algunes activitats

Mig Baixa Alt + Baix

2.5.2 Accions preventives i correctores

Codi Nom Descripció Estat Data límit

A01R02 Baixar eficiència recurs Planificació pesimista de les activitats relacionades amb la 
construcció del sistema wiki, assignant una eficiència del 
80% del recurs dedicat (Tècnic wiki)

Fet 15/03/17

A02R02 Avançar activitats 
construcció wiki

Realitzar un prototip funcional del sistema wiki un cop 
elaborat el QCI del primer eix estratègic del PAM sense 
esperar a resoldre tots els eixos

Fet 15/03/17

A03R02 Planificació acurada Detallar a baix nivell les tasques i activitats necessàries per a 
la implementació del sistema viki

Fet 30/03/17

A01R03 Segmentar QCI Fasejar l’elaboració del QCI pels diferents eixos estratègics 
de manera que al final de cada fase obtenim un producte 
final operatiu 100%

Fet 15/03/17

A01R04 Bossa hores Realitzar la planificació del projecte comptant amb un sobrant 
de 25 hores per cobrir els desviaments que es produeixin. 
Es reserva franja de disponibilitat entre 19/05 i 31/05.

Fet 30/06/17

A02R04 Revisió abast projecte A banda de les revisions d’abast incloses en els informes de 
seguiment del projecte, incloure un punt de revisió addicional 
de l’abast del projecte un cop tancat el primer prototip de la 
wiki-QCI, moment en el que es disposarà de la informació 
necessària per conèixer l’esforç final

En curs 07/05/17
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3. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE

En aquest apartat es reflexa la replanificació realitzada durant el període del 15/03/17-12/04/17 que 
impacte en les fites i els costos econòmics del projecte. 

3.1.  Fites del projecte


La replanificació comporta desviacions temporals en les fites intermèdies, corresponents al 
desenvolupament dels prototips sense impactar, mantenint la data dels lliuraments de la fase 
d’implementació. 

3.1.1 Diagrama de Gantt de les fites

�

3.1.2 Cronograma de fites

Codi Fita Data planificada Estat

5.1 Validació proposta projecte 5/3/17 Assolida

5.2 Lliurament 1er informe de seguiment 15/3/17 Assolida

5.3 Prototip mapa estratègic 27/3/17 Assolida

5.4 Prototip indicadors clau 03/04/17 Assolida

5.5 Entorn desenvolupament operatiu 08/04/17 Assolida

5.6 Lliurament 2on informe de seguiment 12/04/17 Assolida

5.7 Primer prototip wiki-QCI/Revisió abast projecte 07/05/17 En curs 

5.8 Segon prototip wiki-QCI 13/5/17 En curs

5.9 Tercer prototip wiki-QCI 21/5/17 En curs

5.10 Producte final wiki-QCI 29/5/17 En curs

5.11 Lliurament 3er informe de seguiment 31/5/17 Assolida

5.12 Lliurament memòria del projecte 19/06/17 En curs

5.13 Avaluació lliurable final 02/07/17 En curs

Pàgina !  de !4 11
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3.2.  Diagrama de Gantt


En la figura 4.1 tenim la planificació resum de les principals activitats i fites del projecte, en l’Annex II: 
Diagrama de Gantt detallat podem veure’l a nivell de subtasques. 

3.3.Valoració econòmica


El cost del projecte s’incrementa en 647,9€ fins arribar a un total de 12.125,05 € sense IVA. 

3.2.1 Diagrama de Gantt resum

�

3.3.1 Valoració econòmica per perfils

Perfil Eficiència Cost anual 
per perfil Hores Preu 

hora

Cost

Personal Estructura Total

Cap de projecte sènior 100% 74.599,99 € 106,00 42,38 € 4.492,28 € 584,00 € 5.076,28 €

Analista sènior 100% 66.473,36 € 104 37,77 € 3.928,08 € 510,65 € 4.438,73 €

Tècnic wiki 80% 47.137,87 € 86,25 26,78 € 2.309,78 € 300,27 € 2.610,05 €

Total 93% - 275,25 35,64 € 10.730,14 € 1.394,92 € 12.125,05 €

Pàgina !  de !5 11
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ANNEX I: DIAGRAMA DE GANTT DETALLAT

Pàgina !  de !6 11



BEQoWiki Quadre de Comandament Integral d’Ecologia Urbana Alexis Culubret

 

Pàgina �  de �101 116

Projecte: BEQoWiki Informe de seguiment 12/04/17

Pàgina !  de !7 11



BEQoWiki Quadre de Comandament Integral d’Ecologia Urbana Alexis Culubret

 

Pàgina �  de �102 116

Projecte: BEQoWiki Informe de seguiment 12/04/17

Pàgina !  de !8 11



BEQoWiki Quadre de Comandament Integral d’Ecologia Urbana Alexis Culubret

 

Pàgina �  de �103 116

Projecte: BEQoWiki Informe de seguiment 12/04/17

Pàgina !  de !9 11



BEQoWiki Quadre de Comandament Integral d’Ecologia Urbana Alexis Culubret

 

Pàgina �  de �104 116

Projecte: BEQoWiki Informe de seguiment 12/04/17

ANNEX II: INFORME SEGUIMENT DE RISCOS
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Àrea de Sistemes de Gestió del Coneixement 

Alexis Culubret 

Maig 2017 

Direcció: Javier Martí Pintanel 
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1. RESUM


2. DADES GENERALS DEL PROJECTE

2.1. Situació general


Es tanca de forma satisfactòria la fase de disseny i implementació sense cap desviació respecte als  
indicadors de seguiment del projecte. 

Els lliurables d’aquest període s’entreguen en temps i forma, sense afectar als lliurables finals s’ha 
realitzat un reajustament de tasques per incorporar millores a l’abast del projecte. 

Es manté la planificació estimada inicialment per a la darrera fase del projecte. 

2.2. Lliurables del període


En aquesta fase s’han obtingut els següents lliurables: 

- Informe de seguiment: el present informe on es detalla la situació actual, fets rellevants i decisions 
preses durant el període. 

- Disseny i implementació (veure Annex I): inclou els lliurables corresponents a les iteracions realitzades 
sobre el disseny lògic i a la fase d’implementació del sistema. 

- Producte final: màquina virtual amb el sistema de gestió del quadre de comandament (BEQOWiki) 
desenvolupat d’acord a l’abast i requeriments establerts. 

2.3. Decisions preses

- En la revisió interna de l’abast realitzada es confirma l’abast del projecte i s’incrementa amb les 

següents ampliacions: 

• Incorporar el valor actual dels indicadors  i la seva meta referenciats, en el cas de disposar 
d’informació pública,  als diferents plans i programes municipals. 

• Incorporar a les fitxes d’indicadors el grau d’assoliment que permetrà fer el seguiment de l’evolució 
de l’estratègia de l’organització. 

• Implementar en el sistema una visualització del quadre de comandament integral que permeti 
comprendre de forma ràpida i sintètica la seva evolució. 

Abast Es compleix l’abast definit i es complementa amb millores de disseny i implementació

Calendari Es finalitza la fase d’implementació d’acord a la planificació establerta

Cost Es manté el pressupost respecte la darrera revisió. Cost final = 12.125,05 € sense IVA

Riscos Els riscos detectats durant la fase anterior de planificació han passat a nivell baix

Qualitat Es manté el nivell de qualitat exigit.

�

�

�

�

�

�    Desviació > 10%�     Desviació <  5% �   5% < Desviació < 10%
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2.4. Fets rellevants del període

- Finalitzat el disseny lògic del quadre de comandament realitzant les iteracions que restaven pendents 

sobre els eixos d’actuació. 
- Finalitzada la implementació del sistema de gestió del coneixement sobre la plataforma wiki. 
- Definit a alt nivell el Pla d’Implantació de BEQOWIKI per a incorporar el sistema a un entorn de 

producció real. 

2.5. Riscos

- Es tanquen tots els riscos que restaven oberts des de la darrera revisió. 
- No es detecten riscos per al proper període 
- Executada l’acció “Revisió abast del projecte (A02R04) per mitigar el risc “Abast massa ampli” 

   P: Probabilitat / I: Impacte / E: Evolució

Pàgina !  de !3 3

2.5.1 Situació actual riscos

Codi Nom Descripció Nivell 
inicial

Situació actual

P I E Nivell

R02 Implementació wiki Dificultats per assolir la construcció del 
sistema wiki

Alt Mitja Baix + Tancat

R03 Elaboració quadre de 
comandament

Desviació temporal en la realització del 
quadre de comandament complert

Alt Baixa Mig + Tancat

R04 Abast massa ampli Existeixen incertesses sobre la 
dedicació real necessària per realitzar 
algunes activitats

Mig Baixa Alt + Tancat

2.5.2 Accions preventives i correctores

Codi Nom Descripció Estat Data límit

A02R04 Revisió abast projecte A banda de les revisions d’abast incloses en els informes de 
seguiment del projecte, incloure un punt de revisió addicional 
de l’abast del projecte un cop tancat el primer prototip de la 
wiki-QCI, moment en el que es disposarà de la informació 
necessària per conèixer l’esforç final

Fet 07/05/17
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ANNEX V: GNU Free Documentation License 

GNU Free Documentation License
Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. 
<http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license 
document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional 
and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the 
effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either 
commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the 
author and publisher a way to get credit for their work, while not being 
considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the 
document must themselves be free in the same sense. It complements the 
GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free 
software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, 
because free software needs free documentation: a free program should 
come with manuals providing the same freedoms that the software does. But 
this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual 
work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. 
We recommend this License principally for works whose purpose is instruction 
or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that 
contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed 
under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-
free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated 
herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any 
member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the 
license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission 
under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the 
Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/
or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the 
Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or 
authors of the Document to the Document's overall subject (or to related 
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matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. 
(Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary 
Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter 
of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, 
commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are 
designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that 
the Document is released under this License. If a section does not fit the 
above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as 
Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the 
Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-
Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is 
released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and 
a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, 
represented in a format whose specification is available to the general public, 
that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text 
editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for 
drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input 
to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable 
for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file 
format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or 
discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image 
format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy 
that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII 
without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using 
a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript 
or PDF designed for human modification. Examples of transparent image 
formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary 
formats that can be read and edited only by proprietary word processors, 
SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally 
available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by 
some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such 
following pages as are needed to hold, legibly, the material this License 
requires to appear in the title page. For works in formats which do not have 
any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent 
appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

The "publisher" means any person or entity that distributes copies of the 
Document to the public.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title 
either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that 
translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section 
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name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", 
"Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when 
you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" 
according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which 
states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers 
are considered to be included by reference in this License, but only as 
regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty 
Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this 
License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either 
commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright 
notices, and the license notice saying this License applies to the Document 
are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever 
to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or 
control the reading or further copying of the copies you make or distribute. 
However, you may accept compensation in exchange for copies. If you 
distribute a large enough number of copies you must also follow the 
conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you 
may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed 
covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's 
license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers 
that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the 
front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also 
clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front 
cover must present the full title with all words of the title equally prominent and 
visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with 
changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the 
Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in 
other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you 
should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, 
and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more 
than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along 
with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-
network location from which the general network-using public has access to 
download using public-standard network protocols a complete Transparent 
copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you 
must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque 
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copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus 
accessible at the stated location until at least one year after the last time you 
distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that 
edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document 
well before redistributing any large number of copies, to give them a chance 
to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the 
conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified 
Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role 
of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified 
Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these 
things in the Modified Version:

• A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that 
of the Document, and from those of previous versions (which should, if 
there were any, be listed in the History section of the Document). You may 
use the same title as a previous version if the original publisher of that 
version gives permission.

• B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities 
responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, 
together with at least five of the principal authors of the Document (all of its 
principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from 
this requirement.

• C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified 
Version, as the publisher.

• D. Preserve all the copyright notices of the Document.
• E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to 

the other copyright notices.
• F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving 

the public permission to use the Modified Version under the terms of this 
License, in the form shown in the Addendum below.

• G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and 
required Cover Texts given in the Document's license notice.

• H. Include an unaltered copy of this License.
• I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an 

item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the 
Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled 
"History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and 
publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item 
describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

• J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public 
access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network 
locations given in the Document for previous versions it was based on. 
These may be placed in the "History" section. You may omit a network 
location for a work that was published at least four years before the 
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Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives 
permission.

• K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", 
Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the 
substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or 
dedications given therein.

• L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their 
text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not 
considered part of the section titles.

• M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be 
included in the Modified Version.

• N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to 
conflict in title with any Invariant Section.

• O. Preserve any Warranty Disclaimers.
If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that 
qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the 
Document, you may at your option designate some or all of these sections as 
invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the 
Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other 
section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing 
but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, 
statements of peer review or that the text has been approved by an 
organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a 
passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of 
Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text 
and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements 
made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the 
same cover, previously added by you or by arrangement made by the same 
entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may 
replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that 
added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give 
permission to use their names for publicity for or to assert or imply 
endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this 
License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, 
provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all 
of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections 
of your combined work in its license notice, and that you preserve all their 
Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple 
identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are 
multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make 
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the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, 
the name of the original author or publisher of that section if known, or else a 
unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of 
Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the 
various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise 
combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled 
"Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents 
released under this License, and replace the individual copies of this License 
in the various documents with a single copy that is included in the collection, 
provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each 
of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it 
individually under this License, provided you insert a copy of this License into 
the extracted document, and follow this License in all other respects regarding 
verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and 
independent documents or works, in or on a volume of a storage or 
distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the 
compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users 
beyond what the individual works permit. When the Document is included in 
an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate 
which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the 
Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, 
the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the 
Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the 
Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers 
that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute 
translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant 
Sections with translations requires special permission from their copyright 
holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in 
addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a 
translation of this License, and all the license notices in the Document, and 
any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English 
version of this License and the original versions of those notices and 
disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the 
original version of this License or a notice or disclaimer, the original version 
will prevail.
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If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or 
"History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will 
typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as 
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, 
sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights 
under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license from a 
particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the 
copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) 
permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some 
reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated 
permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some 
reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of 
this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the 
violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of 
parties who have received copies or rights from you under this License. If your 
rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy 
of some or all of the same material does not give you any rights to use it.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU 
Free Documentation License from time to time. Such new versions will be 
similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new 
problems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the 
Document specifies that a particular numbered version of this License "or any 
later version" applies to it, you have the option of following the terms and 
conditions either of that specified version or of any later version that has been 
published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document 
does not specify a version number of this License, you may choose any 
version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the 
Document specifies that a proxy can decide which future versions of this 
License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version 
permanently authorizes you to choose that version for the Document.

11. RELICENSING

"Massive Multiauthor Collaboration Site" (or "MMC Site") means any World 
Wide Web server that publishes copyrightable works and also provides 
prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody 
can edit is an example of such a server. A "Massive Multiauthor Collaboration" 
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(or "MMC") contained in the site means any set of copyrightable works thus 
published on the MMC site.

"CC-BY-SA" means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license 
published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with 
a principal place of business in San Francisco, California, as well as future 
copyleft versions of that license published by that same organization.

"Incorporate" means to publish or republish a Document, in whole or in part, 
as part of another Document.

An MMC is "eligible for relicensing" if it is licensed under this License, and if 
all works that were first published under this License somewhere other than 
this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, 
(1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated 
prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site 
under CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, 
provided the MMC is eligible for relicensing.

ADDENDUM: How to use this License for your documents
To use this License in a document you have written, include a copy of the 
License in the document and put the following copyright and license notices 
just after the title page:

Copyright (C)  YEAR  YOUR NAME.  
Permission is granted to copy, distribute and/or modify 
this document under the terms of the GNU Free 
Documentation License, Version 1.3 or any later version 
published by the Free Software Foundation; with no 
Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-
Cover Texts. A copy of the license is included in the 
section entitled "GNU Free Documentation License".

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, 
replace the "with … Texts." line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with 
the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover 
Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination 
of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we 
recommend releasing these examples in parallel under your choice of free 
software license, such as the GNU General Public License, to permit their use 
in free software.

Pàgina �  de �116 116


