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DECRET D’APROVACIÓ I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU PER 
L’ACTUALITZACIÓ DE L’ORDENANÇA DE LA ZONA DE BAIXES EMISSIONS 

 
Atès que les normes Reguladores de la Participació Ciutadana, aprovades el dia 22 de 
novembre de 2002, i publicades en el BOPB núm. 298, de 13 de desembre de 2002, 
en els seus articles 22 a 25 regulen els processos de participació que es duen a terme 
a la ciutat de Barcelona. 
 
D’acord amb la resolució de l’Alcaldia, de 15 de novembre de 2021, mitjançant la 
qual es delega en els regidors/es de govern, gerents sectorials i gerents de districte 
la competència per aprovar i convocar processos participatius a l’empara d’allò 
establert a l’article 30 de la Carta municipal de Barcelona. 
  
Aquest procés participatiu s’observa vinculat, de manera anticipada, amb la tramitació 
i aprovació d’una ordenança a la ciutat de Barcelona, com és l’actualització de 
l’Ordenança de la Zona de Baixes Emissions. 
 

 
 

DISPOSO 
 
 
Primer. APROVAR el procés participatiu per l’actualització de l’Ordenança de la Zona 
de Baixes Emissions, d’acord amb l’article 22.1 de les Normes Reguladores de la 
Participació Ciutadana. 
 
 
Antecedents 
 
L’1 de gener de 2020 va entrar en vigor la Zona de Baixes Emissions Rondes de 
Barcelona que engloba la ciutat de Barcelona i 4  municipis més de l’àrea 
metropolitana. La sentencia 968/2022 del TSJC de 21 de març de 2022 la va anul•lar 
per defectes en la justificació de l’ordenança, però ha estat recorreguda. 
  
Tot i no ser una sentencia ferma, la ciutat de Barcelona ha d’assegurar-se continuar 
tenint activa una ZBE (Zona de Baixes Emissions), tal i com així ho estableix la Llei de 
Canvi Climàtic i Transició Energètica, aprovada amb posterioritat a la Ordenança 
actualment qüestionada. És per aquest motiu que l’Ajuntament de Barcelona promou 
ara un nou procés de participació ciutadana amb l’objectiu d’adaptar l’actual ordenança 
de la Zona de Baixes Emissions al nou ordenament vigent. 
 
 
I) Objecte del procés participatiu 

Els objectius del present procés participatiu són: 
 

- Informar sobre les polítiques de reducció de la contaminació i la Zona de 
Baixes Emissions i difondre-les.  

- Fer balanç sobre l’aplicació, fins el moment, d’aquesta mesura.  
- Obrir el debat per recollir propostes i repensar alguns elements del text 

normatiu i la seva aplicabilitat. 
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II) Àmbit territorial i perfil de les persones convocades al debat 

L’àmbit territorial del debat és tota la ciutat de Barcelona. 
 
El perfil de les persones i organitzacions cridades a participar, a banda de la 
ciutadania en general, és el teixit associatiu veïnal, agents d’activitat econòmica 
i comercial, i col·lectius i entitats de vinculats al medi ambient, la salut, la 
mobilitat, i el transport. 
 
 

III) Òrgan administratiu responsable del funcionament del procés participatiu 
L’òrgan responsable és la Direcció de Comunicació i Participació de la 
Gerència d'Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 

IV) Nombre, característiques de les persones membres i funcions de la 
Comissió de Seguiment 
Inicialment, es proposarà que la Comissió de Seguiment d'aquest procés 
participatiu estigui integrada per persones representants de la pluralitat d'actors 
a implicar en el procés: 
 

- FAVB 
- Barcelona camina 
- Plataforma per la Qualitat de l'Aire 
- Eixample Respira 
- Fridays for Future/Extension Rebellion 
- Col·lectiu Punt6 
- La Mirada Feminista 
- Gremi del Motor 
- Transcalit 
- FECAV 
- Amputats Sant Jordi 
- ASPAYM 
- CAPS 
- Xarxa de Dones 

 
La Comissió de Seguiment exercirà les funcions següents: 
 

a) Emetre opinió sobre els instruments i la metodologia concreta de 
debat proposats, suggerir les modificacions que consideri convenients i 
emetre informe. 

b) Fer el seguiment del funcionament i l’eficàcia dels instruments de 
debat i recomanar millores. 

c) Emetre informe sobre les esmenes presentades per les persones 
participants en els  instruments de debat, respecte dels resums 
formalitzats en les actes de les sessions. 

d) Conèixer i debatre l'informe de resultats del procés i afegir-hi 
suggeriments o millores. 

e) Les altres que se li encomanin amb el decret d’aprovació del procés o 
posteriorment 
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Segon. CONVOCAR el procés participatiu per l’actualització de l’Ordenança de la 
Zona de Baixes Emissions, d’acord amb les especificacions establertes en els 
articles 23 i 24.4 de les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana. 
 
A) Període dels actes i debats 

Es preveu que el procés participatiu es desenvolupi durant els mesos de juny, 
juliol i setembre de 2022. 

 
Aquesta planificació és susceptible de modificació per raons d’interès públic, per 
tal d’adaptar el procés de participació a la variabilitat que pugui derivar-se de 
l'evolució de la situació provocada per la incidència de la Covid-19, entre d'altres. 

 
 
B) Planificació general dels actes i debats a desenvolupar 

Es proposa un procés basat en diverses fases i espais de participació: 
 

1. Fase d’Informació i inici del procés participatiu: 
La fase d’informació i presentació del procés participatiu comprèn les accions 
següents: 
- Constitució de la Comissió de Seguiment del procés participatiu. 
- Posada en marxa de la pàgina del procés. 

 
2. Contrast i debat: 

En la fase de debat ciutadà es preveuen diverses sessions participatives: 
- Obertes a la ciutadania en general. 
- En el marc d’alguns òrgans de participació ja existents com el Consell per 
la Sostenibilitat i el Pacte per la Mobilitat. 
 

3. Retorn: 
Durant aquesta fase es validen les conclusions del procés participatiu en el 
marc de la Comissió de Seguiment, i es comunicaran a totes les persones i 
organitzacions participants. 
 
El procés participatiu serà adaptable per tal que es pugui desenvolupar tant 
presencial com digitalment, en funció de l’evolució del context sanitari i de les 
recomanacions i directrius que estableixin les autoritats sanitàries. 

 
 
C) Documentació i informació necessàries 

La informació i documentació necessària per al desenvolupament del procés 
participatiu és la documentació de partida que presenti l’Ajuntament de 
Barcelona. 

 
 
D) Sistema d’informació i comunicació del procés participatiu 

El procés participatiu s'informarà i comunicarà mitjançant l’espai web de l’Àrea 
d’Ecologia Urbana, butlletins municipals, les xarxes socials, correus electrònics 
específics. 

 
E) Formes de retorn dels resultats del procés participatiu 

El retorn es realitzarà tant a nivell presencial, si la situació sanitària ho permet, 
com digital. L’informe de conclusions del procés participatiu (la memòria 
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participativa) es presentarà en el marc de la Comissió de Seguiment del procés 
participatiu, i es farà arribar a totes les persones i organitzacions participants. 

 
 
F) Indicadors orientatius per a l’avaluació del procés participatiu 

L’avaluació del procés participatiu es realitzarà a partir de les fitxes d’avaluació i 
els indicadors establerts per la Direcció de Democràcia Activa per als processos 
participatius que es desenvolupen a la ciutat de Barcelona. 

 
 
 

Tercer. PUBLICAR aquest decret al web de l’Ajuntament i a la plataforma digital 
corresponent, d’acord amb allò establert als articles 69.1 i 70 bis de la llei 7/1985, 
reguladora de les bases del règim local. 
 
 
 
 
 
 
La Gerent d’Àrea d’Ecologia Urbana. 
Sra. Sònia Frias Rollón 
Barcelona, a data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
Dono la meva conformitat a la proposta i la converteixo en resolució. 
 
 
 
 
 
 
La Segona Tinenta d’Alcaldia, p.d. D.A. 01/03/18 
Janet Sanz Cid 
Barcelona, a data de la signatura electrònica. 
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