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DIAGRAMA DEL PROCDIAGRAMA DEL PROC ÉÉS DE PARTICIPACIS DE PARTICIPACI ÓÓ

Presentació pública del Pla

Sessió de presentació dels resultats del procés de participació, del document de retorn i del Pla de 
millora de la qualitat de l’aire (2011 - 2015).
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Redacció del Pla 

Es redacta el document de retorn, en què es mostra com s’han considerat les diferents propostes 
presentades en la redacció del Pla.

Reunió del Fòrum Social, en què el Departament presenta el document de retorn i la proposta de Pla, 
amb l’objectiu de debatre el seu contingut.
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Propostes de mesures i indicadors (sessions de deba t)

Formularis en línia: s’inicia el període de presentació de propostes de mesures i indicadors per a 
cadascuna de les línies d’actuació del Pla. Es preveuen tres tipus de formularis: 

a) Formulari de propostes de caràcter tècnic , per presentar propostes concretes amb un alt nivell de 
detall tècnic.

b) Formulari de propostes de caràcter general , per enviar propostes més genèriques. 

c) Formulari de propostes dels ens locals , a través del qual els ens locals catalans podran enviar les 
seves propostes.

Els formularis seran disponibles al web del procés i es podran enviar propostes del 5 de maig al 20 de 
maig.

Finalitzat aquest termini, s’elabora un document amb totes les propostes rebudes que es difon a través 
del web. Aquest document serà presentat a les sessions de debat. 

Sessions de debat: s’organitzen dues sessions adreçades específicament a actors i agents socials 
relacionats amb la temàtica que tindran lloc a la seu de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat
(Avinguda Diagonal, 523 – 525 de Barcelona). Inscripcions a: forumairemesnet.tes@gencat.cat. En 
cada una de les sessions es debaten les mesures vinculades a determinades línies d’actuació del Pla: 

• 25 de maig a les 16 h: línies d’actuació dels àmbits transport i mobilitat 

• 26 de maig a les 16 h: línies d’actuació dels àmbits sector domèstic i serveis, i sensibilització

S’elabora un document amb els resultats de cada sessió, que es publica al web i s’envia als assistents 
per tal que puguin esmenar o realitzar les observacions que considerin pertinents.
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Inici del procés (sessió d’inici)

Barcelona, sala d’actes de la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat

El dia 5 de maig es presenta el procés de participació per a l’elaboració del Pla i el document base per al 
debat, així com, la diagnosi de la qualitat de l’aire. La sessió es retransmet en directe via web. 

Reunió del Fòrum Social

Comissió amb representants dels agents i actors socials claus implicats i relacionats amb la temàtica. F
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Redacció del document base per al debat

El Departament de Territori i Sostenibilitat elabora una primera proposta de document que recull els 
àmbits de treball i les línies d’actuació del Pla. 

Paral·lelament s’organitzen reunions amb els ens locals i altres agents i actors socials claus implicats en 
el Pla. 

F
A
S
E

0

Pla d’actuació de millora de la qualitat de l’aire (2011 – 2015)

DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓ DE LES FASESDE LES FASES

Pla d’actuació de millora de la qualitat de l’aire (2011 – 2015)

Presentació pública dels
resultats del procés, retorn i 

document del Pla

FASE 0

Redacció document 
base

Març i abril 2011
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Sessió de debat: 25 de maig
Mobilitat 

Transport
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Presentació del Pla
Juny 2011
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Reunions amb actors i 
agents socials implicats
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Sessió de presentació del procés de 
participació i del document base

Reunió del Fòrum Social: presentació
dels resultats del procés i del Pla
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Fòrum Social
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de mesures per al Pla
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