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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A LA CREACIÓ DE L’ORGAN DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I DEL 
PROJECTE NORMATIU DE REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DE L’ACORD DE CIUTAT PER 
L’ESTRATÈGIA D’ALIMENTACIÓ SALUDABLE I SOSTENIBLE BARCELONA 2030 
 
Barcelona, 19 d’octubre de 2022 
 
 
D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació 
dels ciutadans en el procediment d’elaboració de les normes, amb caràcter previ a l’elaboració de 
l’acord de ciutat com a òrgan de participació, es durà a terme una consulta pública, a través del 
portal web de l’Ajuntament de Barcelona, en què es recollirà l’opinió dels ciutadans i organitzacions 
més representatius potencialment afectats per la futura norma sobre: 
 

a) Antecedents 
b) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa 
c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació 
d) Els objectius de l’òrgan de participació 
e) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries 

 
En compliment d’allò esmentat, es planteja el següent qüestionari. 
 
 
A) ANTECEDENTS 
 
Els acords de ciutat com a òrgans de participació, d’àmbit territorial o sectorial, són creats de 
conformitat amb el que estableix el Reglament de participació ciutadana, en desenvolupament 
d’allò que es preveu en els articles 30 i següents de la Carta Municipal de Barcelona i d’acord amb 
el compromís assumit per l’Ajuntament de Barcelona amb la subscripció de la Carta Europea de 
salvaguarda dels drets humans a la ciutat, la qual no només es fixa com a objectiu la garantia de la 
participació ciutadana sinó també la seva promoció activa. 
 
El gener de 2021 es va iniciar el procés de l'Estratègia d’Alimentació Saludable i Sostenible 
Barcelona 2030, promogut per l'Ajuntament i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) , 
amb l'objectiu de definir la visió, els objectius i les grans propostes i projectes que han de guiar un 
full de ruta transformador del sistema alimentari de la ciutat en els propers 10 anys. Van participar 
en la seva elaboració més de 100 organitzacions de la societat civil, sector privat, món educatiu i de 
la recerca així com les diverses administracions amb competències en l’alimentació, en 3 plenàries i 
8 trobades temàtiques, i més de 1000 persones a través d’un procés participatiu ciutadà. En data 6 
de juliol 2022 en la tercera plenària del procés, es va aprovar la missió, visió, eixos estratègics i 
línies d’acció de l'Estratègia d’Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030 i es va decidir la 
creació d’un Acord de Ciutat com a espai de debat, de diàleg, de col·laboració, d’acció, de 
coproducció i de consens amb persones i entitats o institucions interessades en l’alimentació 
sostenible.  
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D’altra banda, el Reglament de participació ciutadana obliga, per a la creació d’un nou òrgan de 
participació,  la unitat o òrgan administratiu competent en matèria de participació ciutadana i de la 
Comissió Permanent del Consell de Ciutat a redactar un informe sobre la pertinència de la seva 
creació. Finalment, l’acord de creació de l’òrgan de participació correspon al Consell Municipal.  
 
L’Acord de Ciutat per l'Estratègia d’Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030 estarà regulat 
en compliment del que estableix l’article 67 del Reglament de participació ciutadana aprovat el 27 
de maig de 2022, i concretarà l’organització i funcionament de l’òrgan de participació que facin 
possible la interacció entre diferents agents de la ciutat, públic i privats, que intervenen en l’àmbit 
de l’alimentació sostenible i la seva capacitat d’intervenció en els processos de presa de decisions 
en relació amb aquesta política pública. 
 
En compliment del que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, el nou òrgan de participació sectorial s’adequarà als 
principis de bona regulació que estableix l’art. 129 de l’esmentada Llei: els de necessitat i d’eficàcia, 
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. 
 
 
B) PROBLEMES QUE ES VOL SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA 
 
Actualment no existeix cap òrgan de participació a l’Ajuntament de Barcelona compromès amb 
l’alimentació sostenible a la ciutat i que afavoreixi les relacions entre els agents del sistema 
alimentari de la ciutat i que treballi per l’impuls de l’alimentació sostenible a la ciutat. 
 
En aquest sentit, aquesta iniciativa busca materialitzar un acord de ciutat com a òrgan de 
participació sectorial de l’àmbit de l’alimentació sostenible, que fomenti espais de debat, de diàleg, 
de col·laboració, d’acció, de coproducció i de consens amb persones i entitats o institucions 
interessades en els diversos sectors d’actuació municipal, i que pugui ser la xarxa de treball 
continuat entre actors institucionals i agents socials orientada a fer créixer i enfortir el teixit de les 
organitzacions que treballen per l’alimentació sostenible. 
 
 
C) NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ 
 
La motivació de crear un Acord de Ciutat per l'Estratègia d’Alimentació Saludable i Sostenible 
Barcelona 2030 és fruit d’un any de treball basat en la pluralitat i la col·laboració de més de 100 
organitzacions de la quíntuple hèlix (administració pública, sector privat, món de la recerca, 
societat civil organitzada, mitjans de comunicació) representant a totes les baules de la cadena 
alimentaria (producció, transformació, distribució, comercialització i consum). A més, recull les 
aportacions d’un procés participatiu ciutadà en el que van participar més de 1000 persones.   
 
L’alimentació sostenible consisteix a alimentar tota la població d’una manera que beneficiï les 
persones, el planeta i els territoris. Per a això, cal produir, transformar, vendre, comprar i consumir 
aliments creant prosperitat, promovent la justícia social, cuidant, conservant i regenerant els 
nostres recursos i ecosistemes, així com salvaguardant la capacitat de les generacions futures 
d’alimentar-se també de manera sostenible. L’aprovació de l’Acord de Ciutat per l'Estratègia 
d’Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030 respon a la necessitat de crear un marc de 
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treball des d’on coordinar i impulsar polítiques públiques, així com programes i projectes de les 
organitzacions implicades, que transitin cap a un sistema alimentari sostenible.  
 
L’Estratègia aspira a ser un full de ruta transformador del sistema alimentari de la ciutat, i 
transversal, perquè posa en comú les experiències i posicionaments dels diversos agents que 
conformen el sistema alimentari: organitzacions, empreses, ciutadania, món educatiu, universitari i 
de la recerca, l’àmbit de la comunicació. Permet dibuixar una visió compartida, integradora i 
acordar uns objectius comuns que permetin aterrar propostes i projectes a dur a terme 
col·lectivament en els propers anys.  
 
D) OBJECTIU DE L’ACORD DE CIUTAT COM A ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ 
 
L’Acord de ciutat pretén ser una xarxa de treball continuat entre actors institucionals i agents 
socials i econòmics orientat a l’àmbit de l’alimentació sostenible, amb l’objectiu comú de 
transformar el sistema alimentari de la ciutat.  
 
E) POSSIBLES ACTUACIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES O NO REGULATÒRIES 
 
Com a actuacions regulatòries, no es plantegen alternatives a més de la pròpia aprovació de les 
normes d’organització i funcionament de l’Acord de Ciutat per l'Estratègia d’Alimentació Saludable i 
Sostenible Barcelona 2030, atès que la subscripció de l’òrgan de participació comportarà la creació 
de les seves normes d’organització i funcionament intern, en compliment de l’article 67 del 
Reglament de participació ciutadana, segons el qual es formalitzarà l’assemblea, es nomenarà un 
president o presidenta i es podran crear l’òrgan de govern executiu i de gestió, així com les 
comissions de treball per debatre sobre qüestions concretes. 


