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Fita 1.1. El 2030 s’hauran reduït 

les emissions de Gasos d’Efecte 

Hivernacle de la ciutat un 55 % 

respecte el 2005.

Fita 1.2. El 2030 un 20 % dels 

edificis de Granollers tindran una 

eficiència energètica superior a 

la D.

Fita 1.3. El 2030 es multiplicarà per 

10 la potència de les instal·lacions 

fotovoltaiques de Granollers respecte 

l'any 2020.  

Fita 1.4. El 2030 tots els serveis de restauració 

públics i concertats (escoles, instituts, centres 

sanitaris i socioresidencials) implementaran la dieta 

de salut planetària en els seus menús, incloent 

productes de proximitat.

Fita 1.5. El 2030 un conjunt d’eixos verds 

connectaran la ciutat entre els diferents 

barris, parcs i espais perinaturals del 

municipi; i amb els municipis de la 

conurbació.
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3.3 Millorar la resiliència davant del 

canvi climàtic

Ordenar el territori i fer un ús racional del 

sòl, conservar-lo i protegir-lo

1.1 Ordenar el sòl de manera 

compatible amb l'entorn territorial

1.2 Conservar i millorar el patrimoni 

natural i cultural i protegir el paisatge

Eixos Agenda Urbana Espanyola Fites ODS Missió 1. Granollers, ciutat neutra en carboni  i resilient davant l’emergència climàtica

Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la 

ciutat existent

2.1 Definir un model urbà que fomenti 

la compacitat, l'equilibri urbà i la dotació 

de serveis bàsics

Prevenir i reduir els impactes del canvi 

climàtic i millorar la resiliència
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diversificació de l'activitat econòmica
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qualitat i els sectors clau de l'economia 

local
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afavorir l'economia circular

4.4 Reduir els residus i afavorir el seu 

reciclatge

Afavorir la proximitat i la mobilitat 

sostenible
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sostenibles

Fomentar la cohesió social i buscar 

l'equitat
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social en entorn urbans desfavorits

6.2 Buscar la igualtat d'oportunitats des 
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discapacitat
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8.1 Fomentar l'existència d'un parc 

d'habitatge adequat a preu assequible

11.1

8.2 Garantir l'accés a l'habitatge, 

especialment als col·lectius més 

vulnerables

9.1 Afavorir la societat del coneixement i 

avançar cap al desenvolupament de les 

ciutats intel·ligents

9.5

9.2 Fomentar l'Administració electrònica 

i reduir la bretxa digital

5.b

10.1 Aconseguir un marc normatiu i de 

planejament actualitzat, flexible i 

simplificat que millori, també, la gestió
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Garantir l'accés a l'habitatge

Liderar i fomentar la innovació digital

Millorar els instruments d'intervenció i 

governança

10.2 Assegurar la participació ciutadana, 

la transparència i afavorir la governança 

multinivell

10.3 Impulsar la capacitació local i 

millorar el finançament

10.4 Dissenyar i posar en marxa 

companyes de formació i sensibilització 

en matèria urbana així com d'intercanvi i 

difusió de la informació



Fita 2.1. L’any 2030 tots els polígons 

de la ciutat tindran el certificat de 

qualitat de la Coordinadora 

Espanyola de Parcs Empresarials 

(CEPE).

Fita 2.2. El 2030 els diferents sectors 

productius que tenen activitat dins el 

municipi introduiran accions per 

fomentar l'economia verda i circular.

Fita 2.3. El 2030 Granollers augmentarà 

un 20 % l'oferta de places en formació 

professional en modalitat dual en els 

àmbits sociosanitari, industrials i de la 

mobilitat.

Fita 2.4. El 2030 Granollers 

consolidarà el hub 

d’indústries culturals i 

creatives.

Fita 2.5. L’any 2030 l’Ajuntament de 

Granollers tindrà una puntuació 

excel·lent en els índex de 

transparència, maduresa digital i 

satisfacció ciutadana.
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Eixos Agenda Urbana Espanyola Fites ODS Missió 2. Granollers, ciutat que fomenta el talent i la innovació

Ordenar el territori i fer un ús racional del 

sòl, conservar-lo i protegir-lo

1.1 Ordenar el sòl de manera compatible 

amb l'entorn territorial

1.2 Conservar i millorar el patrimoni 

natural i cultural i protegir el paisatge

Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la 

ciutat existent

2.1 Definir un model urbà que fomenti la 

compacitat, l'equilibri urbà i la dotació de 

serveis bàsics

Prevenir i reduir els impactes del canvi 

climàtic i millorar la resiliència

3.1 Adaptar el model territorial i urbà als 

efectes del canvi climàtic i avançar en la 

seva prevenció

3.2 Reduir les emissions de gasos 

d'efecte hivernacle

3.3 Millorar la resiliència davant del canvi 

climàtic

Fer una gestió sostenible dels recursos i 

afavorir l'economia circular
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8.1 Fomentar l'existència d'un parc 

d'habitatge adequat a preu assequible
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Fita 3.1. El 2030 s’augmentaran els 

habitatges socials fins a arribar al 15 % 

DEL PARC a través de models públics, 

privats, cooperatius i mixtes.

Fita 3.2. El 2030 es reduirà el número 

de persones en situació de solitud no 

volguda i es promourà l'autonomia i 

hàbits saludables entre les persones 

grans.

Fita 3.3. L'any 2030 Granollers 

haurà reduït un 50 % l'índex de 

segregació escolar.

Fita 3.4. El 2030 l’acció social de la 

ciutat es vehicularà a partir d’una 

xarxa público comunitària. 

Fita 3.5. El 2030 Granollers impulsarà i 

implementarà programes esportius, 

nutricionals, culturals i de lleure per fomentar 

la cohesió social de persones en risc d'exclusió 

social i econòmica.
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