
PLA ESPECIAL 
DE SOUVENIRS 
Procés Participatiu 

1ª Comissió de Seguiment – 18 d’abril de 2018 
 



00 
Ordre del dia 
 

a) Validar la proposta de procés participatiu plantejada durant la sessió. 

 

b) Conèixer les persones i organitzacions membres de la comissió de seguiment. 

 

c) Presentació i validació dels continguts que es debatran en el procés participatiu 
de la proposta de modificació del Pla Especial de Souvenirs. 
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01 
Context del procés participatiu 
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Context del procés participatiu 

2008 s’aprova pel Plenari de Consell Municipal el Pla Especial de Souvenirs 
vigent. Barcelona ja consolidada com a una de les principals destinacions 
turístiques. 
 

2012 modificació puntual en l’àmbit de la Sagrada Família, per adaptar-se als 
canvis introduïts en relació a la reordenació de la mobilitat (autocars). 
 

2018-2018 es constata un augment de la pressió turística al conjunt de la ciutat, 
que genera distorsions de la convivència entre els usos i necessitats dels 
residents i dels visitants en els àmbits de més afluència turística. 

 
23 febrer 2018 publicació A.I. i inici tràmit informació pública i al·legacions. 

 
26 març 2018 fi període d’exposició pública. 
 
En el marc d’aquesta modificació s’inicia un procés participatiu que acompanyi a la 

tramitació administrativa de la norma.  
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Procés Participatiu 
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PROCÉS PARTICIPATIU 
Objectius 
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Promoure el debat un debat ciutadà en relació a la proposta de modificació del Pla 
Especial de Souvenirs. Els temes a tractar al procés són: 
 
• Ajust dels perímetres, entorns i àmbits vigents (correccions, millores, etc.). 
• Ampliació dels perímetres d’especial protecció (Sagrada Família, Mercat de Sant 

Antoni, Camp Nou, Park Güell, Casa Vicens, Hospital de Sant Pau). 
• Concreció dels entorns dels Béns Culturals d’Interès Nacional. 
• Actualització i clarificació de la normativa. 
 

 
 



Procés Participatiu 

5 

Inici del procés: 
a) constitució de la comissió de 
seguiment. Presentació procés, 
proposta modificació i primeres 
consideracions  18 abril 
 
b) Obertura espai recollida 
aportacions al Decidim  23 abril 

Recollida propostes: 
a) sessions informatives i de 
treball territorialitzades amb 
entitats dels barris (Gràcia i Horta 
– Guinardó, Eixample i Les Corts). 
Entre el 30 d’abril i  el 7 de maig 
 
b) del conjunt de la ciutadania 
(decidim) 
23 d’abril – 18 maig 
 
a) a la comissió de seguiment  
22 de maig  

Retorn i devolució previ a l’A.D.: 
a) enviament de l’informe de resultats 
i de retorn als membres de la CdS. 
 
b) difusió dels resultats a la 
plataforma decidim 



Procés Participatiu 
Fase de propostes 
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Sessions territorialitzades: 
 
Es proposen tres sessions territorialitzades en els àmbits on s’amplien els perímetres d’especial 
protecció. 
 
a) Sessió àmbit Gràcia i Horta (amb especial atenció a la Casa Vicens, Park Güell i Hospital de 

Sant Pau). 
b) sessió àmbit Eixample (amb especial atenció al Mercat de Sant Antoni i a la Sagrada Família). 
c) Sessió àmbit Les Corts (amb especial atenció als entorns del Camp Nou). 
 
L’objectiu és territorialitzar el debat sobre l’encaix de la proposta sobre els barris on s’amplien els 
perímetres d’especial protecció. 
 
Les sessions es realitzaran entre el 30 d’abril i el 7 de maig i es convidarà a les entitats de l’entorn. 
En aquest sentit, es vetllarà per fer una convocatòria plural i diversa, que permeti incloure totes les 
visions sobre el pla especial. 



Procés Participatiu 
Període d’informació pública i al·legacions 
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 Relació entre el tràmit d’informació pública i el procés participatiu: és donarà un 
tracte similar del que es dona a les al·legacions a les aportacions recollides 
durant el procés participatiu. 

 



Entitats i organitzacions membres Comissió de Seguiment 
 

Comissió de Seguiment: 
 
FAVB 
ABTS 
Cambra de Comerç 
Pimec – Comerç 
Barcelona Comerç    
CCOO 
UGT 
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Entitats i organitzacions membres Comissió de Seguiment 
 

Funcions de la Comissió de Seguiment: 
 
a)Emetre opinió sobre els instruments i la metodologia concreta de debat proposats, suggerir 
les modificacions que consideri convenients i emetre informe. A aquests efectes pot demanar 
opinió a la Comissió Assessora dels processos participatius.  
 
b) Fer el seguiment del funcionament i l’eficàcia dels instruments de debat i recomanar millores. 
  
c) Emetre informe sobre les esmenes presentades pels 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 es deriven d’aquest reglament i les que se li encomanin amb el decret 
d’aprovació del procés o posteriorment.  
 
 

5 



Gràcies per la vostra col·laboració! 
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