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El procés participatiu 
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Objectius del procés de participació per a la redacció 

de la ordenança de la ZBE  

- Completar un procés de treball amb les entitats sectorials implicades en la matèria en què, 

mitjançant el contrast d’idees en diversos espais participatius municipals, s’ha anat definint aquest 

projecte (taula contra la contaminació de l’aire).  

- Aplicar la previsió del reglament de participació ciutadana, de 6 d’octubre de 2017, que en 

l’article 37.1 d) preveu la realització de processos en ordenances i reglaments municipals de 

rellevància ciutadana especial. 

- Informar i difondre sobre les polítiques de reducció de la contaminació i en concret, sobre el 

procés d’elaboració de l’ordenança de ZBE. Es tracta d’un procés participatiu instrumental 

sobre l’aplicació concreta d’aquesta ordenança. 

- Recollir les propostes i consideracions del conjunt d’agents implicats sobre la proposta 

d’ordenança.  

- Obrir el procés de participació per incorporar noves veus que donin pluralitat i diversitat al debat.  
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Fases del procés 

Tasques prèvies a l’arrencada del 

procés:  

a) tramitació de la proposta del procés 

en el comitè director de democràcia 

activa 

b) elaboració i aprovació del decret 

aprovació i convocatòria 

c) presentació del procés en la Taula 

contra la contaminació de l’aire  
març  - maig 2019 

maig- juny 2019 

Inici del procés. Fase informació 

a) constitució de la comissió de 

seguiment del procés. 

b) obertura de l’apartat específic 

sobre el procés participatiu a la web 

de referència (decidim). 

Fase de debat 

a) sessió específica amb entitats 

sectorials (Pacte per a la Mobilitat, 

Consell de Sostenibilitat , Taula 

contra la contaminació i Consell de 

Benestar Social) 

b) sessions de debat territorialitzats 

en els districtes 

c) decidim 
juny  - juliol 2019 

Setembre 2019 

Fase de retorn 

a) en el marc de la comissió 

de seguiment 

b) al conjunt dels participants 

mitjançant el Decidim 

Tramitació de l’ordenança  

període d’informació pública 

i al·legacions 
darrer trimestre 2019 
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Sessió amb entitats sectorials – Dades bàsiques 

Data, hora i lloc: Dijous 13 de juny a l’Espai Jove la Fontana (Carrer Gran de Gràcia, 190) a les 18:00h. 

 

Convocatòria: Pacte per la Mobilitat, Consell per la Sostenibilitat, Consell de Benestar Social i Taula contra la 

contaminació de l’aire. 

  

Participants: la sessió va comptar amb la participació de 45 persones representants de les següents entitats:  

 

Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)   Fundació RACC   

Patronal UNO Logística    CEDAC 

Sindicatura de Greuges de Barcelona   Centre d'Innovació del Transport 

Associació d‘Estudiants Progressistes   Gremi de transport i Maquinària de la Construcció 

ECOM      Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya 

Consell de la Joventut de Barcelona   Fundació Congres Català de Salut Mental 

Ass. Autònoms, Pimes i Transportistes de Catalunya  Sindicat del Taxi de Catalunya 

Escola Font d'en Fargas    Glovo 

UGT Catalunya     ANFAC 

Asocparc      Col·legi Enginyers Obres Públiques 

Plataforma per la Qualitat de l'Aire   CETOP 

Clúster Catalonia Logistics    Agència Salut Pública 

FECAV      Fridays for Future 

Astac condal     Servei Català de Trànsit 

Direcció General de Transport i Mobilitat   Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya 

Consell Municipal de Benestar Social   ADISCAT 

TRANSCALIT     IERMB 

BAMSA 
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Sessió oberta al veïnat: Zona Centre – Dades bàsiques 

Data, hora i lloc: Dijous 27 de juny a l’Aula Capella de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona (Gran Via 

de les Corts Catalanes 585) a les 18:00h. 

  

Convocatòria:   

• Cartelleria, web i XXSS municipals,  

• Consells de Salut dels Districtes de Gràcia, Ciutat Vella i Eixample  

• Consells sectorials (mobilitat, medi ambient, salut i contaminació) 

  

Participants: a la sessió van participar de 80 persones.  

8 



9 



Sessió oberta al veïnat: Zona Besòs – Dades bàsiques  

Data, hora i lloc: Dimecres 3 de juliol a la Casa de Convalescència l’Espai Jove la Fontana (Carrer de Sant 

Antoni Maria Claret, 171) a les 18:00h. 

  

Convocatòria:  

 

• Cartelleria, web i XXSS municipals.  

• Consells de Salut dels Districtes d’Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Martí i Sant Andreu. 

• Consells sectorials (mobilitat, medi ambient, salut i contaminació). 

 

Participants: a la sessió van participar de 70 persones.  
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Sessió oberta al veïnat: Zona Llobregat – Dades bàsiques 

Data, hora i lloc: Dimecres 11 de juliol a l’Auditori del CAPIBE (Carrer de Numància 7-13) a les 18:00h. 

  

Convocatòria:  

 

• Cartelleria, web i XXSS municipals.  

• Consells de Salut dels Districtes de Les Corts, Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi. 

• Consells sectorials (mobilitat, medi ambient, salut i contaminació). 

 

Participants:  la sessió va comptar amb la participació de 36 persones.  
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decidim.barcelona 

La fase de debat i propostes a l’espai web va estar oberta durant els mesos de juny i juliol. 

 

En total es van recollir 182 enquestes i 42 comentaris. 

 
https://www.decidim.barcelona/processes/baixesemissions 
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Consideracions generals 

- En les sessions presencials hi han participat un total 231 persones, a les quals cal afegir 182 participants que 

ho han fet mitjançant la plataforma decidim. 

 

- Han participat representants de 49 entitats diferents.  

 

- S’ha detectat un biaix de gènere i d’edat: la majoria dels participants en les sessions territorials han estat 

homes de més de 46 anys (al voltant del 70% dels participants han estat homes i al voltant d’un 60% dels 

participants són més grans de 46 anys). 

 

- La gran majoria dels participants són nascuts a l’Estat Espanyol. 

 

- Si bé les valoracions dels participants han estat positives amb relació a la capacitat de poder-se expressar 

durant els debats, cal destacar que els espais es van quedar petits i això va provocar problemes acústics en 

els debats, que van generar algunes queixes.  

 

- Malgrat ser un procés amb l’objectiu de promoure un debat sobre l’aplicació de la zona de baixes emissions, 

els grups van destinar una part important del temps a informar i resoldre dubtes sobre la iniciativa. 

 

- El resultat material del procés és una memòria de resultats amb el detall dels debats realitzats i les 

aportacions recollides i un informe de retorn amb la resposta a les suara esmentades aportacions. Tota 

aquesta documentació esta disponible al lloc web del decidim. 

15 



Ampliar el parc de vehicles afectats per la mesura (ZBE + restrictiva) 

Millora del transport públic  

Aplicar autoritzacions per a persones que utilitzen poc el vehicle 

Atorgar més exempcions  

Canviar el sistema pel qual es classifica el parc (distintius DGT) 

Les aportacions rebudes i els aspectes més recurrents 
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Els perquès de la restricció de circulació 

  

• Reduir la contaminació ambiental, preservar la millora de la qualitat de 

l’aire i la salut publica (interès general) 

• 354 persones mortes prematurament per excés de partícules al aire de 

la ciutat 

• Apropar els nivells de contaminació de la ciutat als recomanats per 

l’OMS i complir amb els valors límits de la qualitat de l’aire legalment 

establerts 

• El trànsit rodat es el major contribuïdor als nivells de contaminació 

d’efecte local i per tant establim criteris per reduir-lo en la ZBE àmbit 

Rondes de Barcelona  

• El 60% dels nivells d’immissió per a NO2 provenen del trànsit 

rodat. 

• El trànsit rodat és contribuïdor als nivells d’immissió elevats de 

PM10. 

• El que volem aconseguir es reduir el nombre de vehicles que circulen 

per la ciutat i contribuir al canvi de paradigma. No volem canviar els 

vehicles sinó canviar el model de mobilitat i dels nostres 

desplaçaments 

• L'administració municipal té el deure i la potestat de restablir i 

preservar la bona qualitat de l’aire però es una responsabilitat 

compartida amb la societat 

NO2 

PM10 
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ZONA DE BAIXES EMISSIONS ÀMBIT RONDES BARCELONA  

ÀMBIT D’APLICACIÓ 
Àrea de més de 95 km2 que 

inclou Barcelona i els municipis 

circumdants a les rondes (Sant 

Adrià del Bessos, Esplugues de 

Llobregat,  Cornellà del Llobregat 

i l’Hospitalet del Llobregat) 

Queda fora de la ZBE els barris 

de Vallvidrera, el Tibidabo, les 

Planes i al Zona Franca industrial 
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CONJUNT DE MESURES DE MOBILITAT: URBANES 

• Nova xarxa de Bus. El 95% de la població disposa d’un servei de bus a menys de 300 metres de 
casa. 28 línies de bus d’alta freqüència. 
 

• Millores al servei de Metro. 
  
• Noves línies de metro de la L9 Sud i arribada de la nova L10 Sud 
  
• Congelació de les tarifes del transport públic TMB al 2019 
  
• Nou Bicing i ampliació de la xarxa ciclista. 
  
• Ajuts i incentius públics a la mobilitat sostenible a la ciutat de Barcelona: 
  

o Bonificacions de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) de fins al 75% 
o Gratuïtat en l’aparcament regulat en calçada i en la recàrrega a les estacions de recàrrega 

pels vehicles elèctrics.  
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CONJUNT DE MESURES DE MOBILITAT: METROPOLITANES 

• Integració tarifaria a la metròpolis Barcelona: ampliació Zona 1.  
 

• La Targeta Verda Metropolitana  
  
• Desplegament de dos nous serveis d'autobusos en el marc de la Nova Xarxa de Bus Metropolità: 

AMB Exprés i AMB Metrobús.  
  
• Creació Park&ride (P+R) 
  
• Impuls de la bicicleta 

o Extensió del Bicibox  
o Llançament e-Bicibox 
o Bicivia  
o Programa d’ajudes per a la adquisició bicicletes elèctriques  



ZONA DE BAIXES EMISSIONS ÀMBIT RONDES 

BARCELONA  

A partir de l’1 de gener de 2020 

Es restringeix l’accés a la ZBE a totes les tipologies de vehicles a motor que no disposin del 
distintiu ambiental (B, C , ECO o Zero Emissions). Dilluns a divendres feiners, 7 a 20h. 

Exempcions  
permanents (fins al renovació 

vehicle) 

- Vehicles de persones amb mobilitat reduïda. 
- Serveis d’emergències: policia, bombers i ambulàncies.  
- Serveis essencials: mèdic, funerari. 
- Vehicles dedicats al transport de persones amb malalties que els condicionen el 
ús del transport públic 

 

Autoritzacions 

- Vehicles sense distintiu ambiental DGT: 10 autoritzacions diàries.   
- Vehicles que desplacen a persones amb tractaments mèdics periòdics 
- Vehicles de serveis singulars amb accés esporàdic a ZBE (obres i ocupacions de 
la via pública): autorització temporal.  
- Vehicles estrangers que compleixin els requisits tecnològics. 

 

Disposició transitòria L’Ordenança no produeix efectes fins transcorregut 1 any des la seva 

entrada en vigor per als vehicles de les categories N1, N2, N3, M2 i M3.  

22 



SISTEMA DE CONTROL 

El sistema de control es basarà en:  
 
• un sistema tecnològic format per un 

conjunt de càmeres equipades amb un 
sistema de reconeixement automàtic de 
matrícules 

 
• amb els sistemes de control específics de 

la Guardia Urbana de Barcelona 
 

ZONA DE BAIXES EMISSIONS ÀMBIT RONDES BARCELONA  
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RÈGIM SANCIONADOR 

ZONA DE BAIXES EMISSIONS ÀMBIT RONDES BARCELONA  

• La sanció no es per tenir el vehicle sinó per circular amb el vehicle. 

 

• Les sancions per incompliment podran anar de 200 a més de 1.800 euros. 

 

• Diferenciant-se en lleus, greus i molt greus i sens la categoria de vehicle i si es circula o no amb dia 

d’episodi de contaminació. 

 

• Es preveu un període de 3 mesos de notificacions informatives als potencials infractors. 
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Calendari accions tardor-hivern 2019 

  
• Setembre 2019 

• Negociació amb els grups polítics 

• Aprovació Iniciativa Normativa ( Comissió de Govern 12 de setembre) 

• Retorn del procés de participació (16 de setembre) 

• Aprovació del Projecte normatiu  (final Setembre) 

• Octubre 2019 

• Aprovació inicial (CEUIM Extraordinària 9 Octubre) 

• Novembre 2019 

• Exposició publica  

• Desembre 2019 

• Resposta al·legacions (primera quinzena desembre 2019) 

• Aprovació definitiva (Plenari desembre) 

 

• Gener 2020 

• Posta en marxa les restriccions de circulació ZBE àmbit Rondes de Barcelona 
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DAFO. Hivern 2019 

ESBORRANY DE TREBALL 

INTERN EXTERN 

DEBILITATS AMENACES 

- Manca d’assajos per la inexistència d’episodis de 

NO2 amb restriccions 

- Encara pendents millores de transport en l’àmbit 

supramunicipal a càrrec d’altres AAPP (Gencat) 

- Pressió de col·lectius: contraris a les restriccions i 

dels sectors ecologistes 

- Cas de Madrid Central 

FORTALESES OPORTUNITATS 

- Coneixement i acceptació ciutadana de les 

restriccions i de la ZBE Rondes BCN (Baròmetre 

Municipal i Estudi GESOP AMB) 

- Tercer any del relat de les restriccions a la ZBE 

- Enfortiment del transport públic metropolità 2017-

19 

- Governança compartida (AMB, Ajuntament de BCN) 

 

- Increment 4% de usuaris del transport públic 2018 

(ATM)  

- Creix la pressió de col·lectius que demanen més 

mesures de preservació de la qualitat de l’aire 

- Desenvolupament del Procés de participació de la 

nova ordenança de la ZBE (juny-setembre 2019) 

- Major atenció mediàtica: Madrid i Londres (2019) 
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Relat 2019 

 

 

  

Barcelona pateix diàriament una contaminació elevada derivada del trànsit de vehicles. Cal protegir 
la salut de les persones de la toxicitat del fums dels vehicles. 
 
L’1 de gener de 2020 s’implanta de manera permanent la Zona de Baixes Emissions Rondes 
Barcelona, tots els dies feiners de 7 a 20 h. No hi podran accedir els vehicles sense distintiu DGT, amb 
les exempcions permanents de determinats vehicles i la moratòria d’1 any per a vehicles 
professionals (furgonetes, camions, autocars i autobusos).  
 
- Consulta si les restriccions afecten la circulació del teu vehicle (web/010) 

 
- Inscriu-te al Registre de Vehicles Contaminants de l’AMB per sol·licitar un permís permanent 

(VPMR o turismes estrangers amb distintiu anàleg) o excepcional (vehicles nacionals o estrangers 
sense dispositiu ambiental). 
 

-  Informa’t  i utilitza la xarxa de transport públic i els serveis per a la mobilitat al teu abast  
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Estratègia de comunicació 2019 

OBJECTIUS ESTRATÈGIA ACCIONS 

Informar i acompanyar a la 
ciutadania a saber com moure’s 
per Barcelona a partir de l’1 de 
gener de 2020, quan es posa en 
marxa la Zona de Baixes 
Emissions. 

Informació de servei per resoldre 
anticipadament tots els dubtes dels 
usuaris en relació a la ZBE amb 
missatges segmentats per usuaris. 

Gran campanya 360º (AJBCN, AMB, Gencat). 
Centralitat Web ZBE. Punts informatius al 
carrer. Sessions informatives en espais 
participatius. Carta a domicili. Preparació 
DAC. Acció específica VPMR, Vehicles 
estrangers. 
Focus: ZBE (1r eix campanya 2019) 

S’activa la ZBE per protegir la 
salut de les persones 
 

Fixar el concepte prioritari de la 
protecció de la salut de les 
persones.  

Nou web QA. Informes de Salut ASPB. 
Accions ASPB als barris i CAPs. Accions 
Escola Respira i Consorci Educació (per 
determinar).  
Focus: Salut (2n eix de campanya 2019) 

Posar en valor la xarxa de 
transport públic (TP) i serveis de 
mobilitat disponibles 

Visualitzar la xarxa de transport 
públic (TP) en conjunt: abast, 
capacitat, millores, connectivitat, 
etc. 

Visuals, vídeos i redaccionals per posar en 
valor quantitatiu i qualitatiu la 
infraestructura de mobilitat a BCN i AMB.  
Focus: TP (3r. eix campanya 2019)  

Cooperar i generar unitat 
municipal i interadministrativa 
per a la difusió de la mobilitat 
derivada de la ZBE permanent. 

Coordinació: 
-comunicació ZBE d’àmbit municipal 
(Totes Tinències, GUB, TMB, BSM) 
-comunicació ZBE d’àmbit 
interadministratiu (AJBCN, AMB, 
GENCAT, ATM, DGT...) 
-sector Transport professional. 

Taules de coordinació: intercanvi 
d’informació, indicadors, avaluació, millores. 
Accions de comunicació interna AJBCN – 
DIBA – AMB - GENCAT. 
Accions de comunicació principals agents 
sector transports (Pacte per la Mobilitat) 
Focus: Unitat d’acció interadministrativa 
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SEGMENT DE POBLACIÓ / TARGET 

POBLACIÓ EN GENERAL TRANSPORTISTES TURISME COL·LECTIUS 
VULNERABLES (GENT GRAN – 

INFANTS) 

COL·LECTIUS 
ESPECÍFICS (PMR,  

d’emergències i 
serveis essencials) 

MISSATGES 
GENERALS 

• 1 de gener 2020: ZBE permanent 
• Objectiu: la teva salut 

• Informa’t del transport al teu abast ( + T Verda Mediambiental) 
• Coneix tots els detalla de la nova ZBE al web /010  

MISSATGES 
ESPECÍFICS 

Registra el teu vehicle si 
no disposes d’etiqueta.  
Tens 10 dies/any. 

Moratòria d’1 any a 
autocars, autobusos, 
camions i furgonetes 

Registra el teu 
vehicle. Tens 10 
dies/any si no 
disposes Euro 
homologable. 

Protegim la salut dels més 
vulnerables: infants, gent 

gran, embarassades, adults 
amb malalties 

Registra el teu 
vehicle per 

poder circular 
dins ZBE. 

CANALS 
PER 
TARGET 
 

- Entorn digital general 
- Exteriors ciutat (via 

pública) 
- Vies d’accés a la ciutat 

i principals eixos viaris 
de la xarxa urbana 

- Media 
- OACS 
- Estands i informadors 

de carrer 
- Espais específics 

vehicles: pàrquings, 
tallers de reparació 
vehicles, estacions ITV, 
Peatges. 

- Bustiada 

- Canals propis 
transportistes 

- Sessions 
informatives adhoc 

- Representants 
Taula de la 
Contaminació i 
Pacte per la 
Mobilitat 

- Difusió de material 
informatiu específic 

(Pendent BCN Economia, 
BCN Activa, Generalitat, 
DGT) 

- Turisme de 
Barcelona  

- Turisme de 
Catalunya 

- Material 
informatiu 
específic en 
idiomes 
 

(Pendent Turisme 
de Barcelona i 
Gencat) 

- Entorn digital específic  
- Projectes Escola Respira, 

E+S 
- Casals de Gent Gran i 

CAPS 
- Representants Taula de 

la Contaminació, Pacte 
Mobilitat, Consell 
Benestar social 

- Material específic (si 
cal). 

 
(Pendent Consorci Educació – 
IMEB, ASPB, Gencat) 

- Canals propis 
Institut 
Municipal de 
Persones amb 
Discapacitat 

- Canals àmbit 
serveis 
essencials i 
d’emergència 

 
(Pendent IMPD, 1 
Tinència) 

Segmentació missatges 
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Accions de  
comunicació 

CAMPANYA 360º 
 
1a fase: tardor 2019 
2a fase: gener 2020 

RESPONSABLE

set-19 oct-19 nov-19 des-19 gen-20 febr-20

CAMPANYA PUBLICITAT

Creativitats campanya EUM/DIRCOM 

Espais de publicitat a TV, ràdio, 

premsa, online, espais exteriors. DIRCOM 

Canals online DIRCOM 

Espot TV DIRCOM 

Falca ràdio DIRCOM 

ELEMENTS DE COMUNICACIÓ

Web QA-ZBE (cat,cast,angl) DIRCOM/EUM

Guia Interactiva online/mòbil DIRCOM

Peces informatives XXSS i Digital DIRCOM

Tríptic ZBE (cat, cast, angl) EUM

Cartell ZBE (Biblioteques, CAPS) EUM

MARQUETING DIRECTE

Carta d'alcaldessa EUM

Emailing sectors i districtes 
EUM/DIRCOM/D

rets Socials

CANALS D'ATENCIÓ I INFORMACIÓ 

CIUTADANA

Oficina de premsa Alcaldia

OACS i 010 DAC

Punts informatius de reforç a OACS i 

altres oficines d'atenció ciutadana EUM / DAC

ACCIONS DE CARRER

Punt informatiu ZBE Dia Sense Cotxe EUM

Acció informadors de carrer DIRCOM

Presència a les Fires de Barri via 

Districtes DIRCOM

Presència ZBE a Fires Ciutat (SIL, Fira 

Taxi, Smart City Congress, etc) EUM/BCNActiva

Xerrades equipaments de proximitat DIRCOM / ICUB

Xerrades equipaments ambientals EUM

Gran stand espai urbà emblemàtic EUM/DIRCOM

IMPLICACIÓ TEIXIT SOCIAL (CIUTAT)

Pacte per la Mobilitat EUM

Taula de la Contaminació EUM

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat EUM

Barris: FAVB, Consells de 

Barri/Consell Ciutadà Dtes

DISTRICTES / 

Participació

IMPLICACIÓ PER SECTORS (CIUTAT)

Àmbit Salut ASPB

Àmbit Drets Socials (Educació, Gent 

Gran, VPMR...)

Consorci 

Educació

Àmbit Economia (> Transportistes) Economia BCN

Àmbit Turisme (> vehicles estrangers) Turisme BCN

Àmbit Recursos Humans RRHH AJBCN

IMPLICACIÓ ALTRES AAPP

TMB EUM 

BSM EUM 

ATM EUM 

GENCAT (Trànsit, Territori, Turisme) EUM 

AMB EUM /AMB

CZF Consorci Zona Franca EUM /AMB

DGT EUM 

CALENDARI
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Accions de  
comunicació 

CAMPANYA 360º 
 
1a fase: tardor 2019 
2a fase: gener 2020 

RESPONSABLE

set-19 oct-19 nov-19 des-19 gen-20 febr-20

CAMPANYA PUBLICITAT

Espais de publicitat a TV, ràdio, 

premsa, online, espais exteriors. DIRCOM 

Creativitats campanya EUM/DIRCOM 

Canals online DIRCOM 

Espot TV - producció DIRCOM 

Falca ràdio - producció DIRCOM 

ELEMENTS DE COMUNICACIÓ

Actualització web QA-ZBE 

(cat,cast,angl) DIRCOM/EUM

Guia Interactiva online/mòbil DIRCOM

Peces informatives XXSS i Digital DIRCOM

Tríptic ZBE (cat, cast, angl) EUM

Cartell ZBE (Biblioteques, CAPS) EUM

MARQUETING DIRECTE

Carta d'alcaldessa EUM

Emailing sectors i districtes 

(Districtes, B+S, Alertes QA, Educació, 

etc.)

EUM/DIRCOM/D

rets Socials

CANALS PRESENCIALS D'ATENCIÓ 

CIUTADANA

Protocol atenció ciutadana 010/OACS DAC

Stands a OACS (12 roll-ups + 

fulletons), DGT, RACC. EUM / DAC

ACCIONS DE CARRER

Punt informatiu ZBE Dia Sense Cotxe EUM

Acció informadors de carrer DIRCOM

Presència a les Fires de Barri via 

Districtes DIRCOM

Presència ZBE a Fires Ciutat (SIL, Fira 

Taxi, Smart City Congress, etc) EUM/BCNActiva

Xerrades equipaments de proximitat DIRCOM / ICUB

Xerrades equipaments ambientals EUM

Gran stand espai urbà emblemàtic EUM/DIRCOM

IMPLICACIÓ TEIXIT SOCIAL (CIUTAT)

Pacte per la Mobilitat EUM

Taula de la Contaminació EUM

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat EUM

Barris: FAVB, Consells de 

Barri/Consell Ciutadà Dtes

DISTRICTES

DGT, Federació Tallers, CZF EUM

IMPLICACIÓ PER SECTORS (CIUTAT)

Àmbit Salut ASPB

Àmbit Drets Socials (Educació, Gent 

Gran, VPMR...)

Consorci 

Educació

Àmbit Economia  (CZF, BCNActiva...) Economia BCN

Àmbit Turisme Turisme BCN

Àmbit Recursos Humans RRHH AJBCN

IMPLICACIÓ ALTRES AAPP

TMB EUM 

ATM EUM 

GENCAT EUM 

DGT EUM 

CALENDARI

IMPLICACIÓ TEIXIT SOCIAL (CIUTAT)

Pacte per la Mobilitat EUM

Taula de la Contaminació EUM

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat EUM

Barris: FAVB, Consells de 

Barri/Consell Ciutadà Dtes

DISTRICTES / 

Participació

IMPLICACIÓ PER SECTORS (CIUTAT)

Àmbit Salut ASPB

Àmbit Drets Socials (Educació, Gent 

Gran, VPMR...)

Consorci 

Educació

Àmbit Economia (> Transportistes) Economia BCN

Àmbit Seguretat / Serveis essencials 1a Tinencia

Àmbit Turisme (> vehicles estrangers) Turisme BCN

Àmbit Recursos Humans RRHH AJBCN

IMPLICACIÓ ALTRES AAPP

TMB EUM 

BSM EUM 

ATM EUM 

GENCAT (Trànsit, Territori, Turisme) EUM 

AMB EUM /AMB

CZF Consorci Zona Franca EUM /AMB

DGT EUM 
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Persones usuàries 

segons mobilitat 
Col·lectius  específics 

Turismes / 

Motos 
Transport 

professional 

VPMR i 

serveis 

essencials, 

seguretat i 

emergèncie

s 

 

Col·lectius 

específics 

(salut/educ

ació) 

 

Persones usuàries segons territori 

 

Fora AMB 

 

 

 

Resta Estat 

Espanyol 

 

 

Estrangers 

 

P
e

rs
o

n
al

 

A
ju

n
ta

m
e

n
t 

C
iu

ta
d

an
i

a 

ÀMBIT CIUTAT I METROPOLITÀ ÀMBIT ESTATAL I ESTRANGER 

C A M PA N YA  
3 6 0 º  

     Web i 
Interactiu 

Accions  
de carrer 

    Marqueting 
directe 

  Atenció i 
informació 
ciutadana  

(010, Premsa) 

Paper 
(tríptic, 
cartell)  

Teixit social 

Campanya 
publicitat 

PÚBLICS 

MISSATGE GENERAL I  
ESPECÍFICS 

PLA D’ACCIÓ 360º 
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Gràcies per la vostra atenció! 

www.barcelona.cat 
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