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Informe que s'emet a sol-licitud de la Direcció de Serveis de Democracia Activa en

relació al projecte normatiu Reglament de Participació Ciutadana el seu impacte en

lPambit d'Ecologia Urbana

El projecte normatiu que es sotmet a informe te per objecte desenvolupar les previsions de la

Carta municipal de Barcelona respecte a la participació ciutadana, regular els canals de relació entre

la ciutadania "Ajuntament per facilitar ipromoure aquesta participació en els processos de presa de

decisions polítiques en la gestió dels serveis els assumptes d'interés municipal.

Pel que fa a lambit d'Ecologia Urbana, S INFORMA

El projecte reconeix al seu article 5 la possibilitat que Ecologia Urbana disposi d'un

departament propi de participació la seva potestat, entre d'altres, per desenvolupar els

diferents canals de participació, actuant sota els principis d'unitat de criteris, de coordinació

d'aprofitament de recursos.

El reglament regula els diferents mecanismes de participació previstos a lempara del que

disposa la Carta Municipal de Barcelona, com ara la iniciativa ciutadana, els processos

participatius, els órgans de participació, les audiéncies públiques o les consultes ciutadanes,

els quals es consideren adequats als processos que s'impulsen des de l'area d'Ecologia

Urbana.

En quant als processos participatius, el reglament recull les seves normes de funcionament i

el seu article 39 preveu limpuls de processos participatius preceptius amb ocasió de

laprovació, entre daltres, d'instruments de planejament general, llevat que el seu ambit

territorial faci referencia a una única parcel:la o a un ambit inferior a 10.000 m2, també dels

plans d'usos d'ambit de districte o de ciutat o dels plans especials l'objecte dels quals sigui

lordenaciód'infraestructures que no derivin d'una previsió del planejament general. En

aquest sentit, els dos suposits contemplats a Varticle 39.1.c) són figures de planejament i,

per tant, entren dins les competéncies de d'aquesta Gerencia.

L'article 8 del Decret legislatiu 1/2021, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei

d'urbanisme, estableix, com a principi general de lactuació urbanística, que s'ha de garantiri

fomentar els drets diniciativa, informació de participació de la ciutadania en els processos

urbanístics de planejament de gestió. Per tant, els tramits de participació del reglament,

desenvolupant les previsions de la Carta municipal de Barcelona respecte a la participació

ciutadana, venen a completar ampliar les previsions establertes a la legislació urbanística.

La redacció proposada l'article 39 és coincident amb la que hi havia al reglament de 2017.

Tenint en consideració l'experiéncia en el desenvolupament d'aquests processos durant la

vigencia del reglament de 2017, conciloem que el manteniment dels termes en que estava

redactat aquest article és adequat per al desenvolupament de les tasques d'aquesta

Gerencia.

D'acord amb l'exposat, s'emet informe favorable al projecte respecte al seu impacte a l'ambit

de la Gerencia d'Ecologia Urbana.
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