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Què és una iniciativa ciutadana?

És un mitjà de participació que, a través de la recollida de signatures, 
promou que l’Ajuntament dugui a terme una determinada actuació 
d’interès general i de la seva competència.  

Qui la pot promoure?

— Un mínim de tres persones més grans de 18 anys, empadronades a Barcelona.
— Qualsevol entitat, associació, organització empresarial, sindicat o col·legi 

professional de Barcelona. 

QUI HI POT DONAR SUPORT?

Persones més grans de 16 anys empadronades a la ciutat de Barcelona.

Quin tipus de suport ofereix l’Ajuntament? 

— Assessorament per a la bona realització del procés. 

— Impressió dels plecs de recollida de signatures i oferiment de la llicència 
d'ocupació de la via pública per recollida presencial.

— Habilitació d’un espai a la plataforma 
digital decidim.barcelona per a la 
difusió i la recollida de signatures de 
manera digital.

— Suport econòmic (1 € per signatura 
vàlida, fins al nombre total de signatu-
res, sempre que es recullin les mínimes 
signatures vàlides exigides i es justifi-
quin les despeses relacionades).

Quantes signatures es necessiten? 

Per a una consulta de ciutat es necessi-
ten 15.000 signatures.

Inferior a districte:

10% pob. afectada (mín. 250)

Ciutat Vella

L’Eixample

Sants-Montjuïc

Les Corts

Sarrià - Sant Gervasi

Gràcia

Horta-Guinardó

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

2.500

6.500

4.500

2.000

3.500

3.000

4.000

4.000

3.500

5.700

Districtes

Com es convoca una consulta?

L'alcalde o alcaldessa pot convocar-la quan hi hagi un acord de les 2/3 parts 
del Ple Municipal.

També es pot convocar mitjançant iniciativa ciutadana. En aquest cas el Ple 
Municipal es limita a comprovar que la iniciativa s’adequa a l’ordenament 
jurídic. 

Hi ha debat previ a la consulta?

Es dedicarà un període de temps per fer debat públic sobre l’objecte de la 
consulta. Els debats poden ser organitzats pels grups municipals i per les 
entitats que hagin sol·licitat tenir la condició d’interessades.

Com es garanteix la imparcialitat?

Es constitueix una Comissió de Seguiment de la Consulta formada per 
persones escollides a proposta del Ple Municipal (1/3) i a proposta de la 
ciutadania (2/3).

És vinculant el resultat?

El reglament preveu que els grups municipals puguin manifestar, en el 
mateix acord de convocatòria, quina serà la seva posició respecte dels resul-
tats de la consulta, per fomentar el compromís sobre aquests resultats.

No s’exigeix un mínim de participació per considerar vàlid o no el resultat.

L’Ajuntament disposa de dos mesos per informar de quina serà la seva actua-
ció després de la consulta.

Què és una consulta ciutadana?

Les consultes ciutadanes serveixen per determinar les decisions de la 
ciutadania sobre temes importants de la ciutat.

Poden ser simples i preguntar només per una única matèria, o múltiples, en 
les quals en la mateixa convocatòria es demana l’opinió sobre diferents 
matèries.

Aquesta opinió s’expressarà mitjançant el vot directe, lliure, igual i secret, de 
manera presencial o electrònica.

L’alcalde o alcaldessa pot acordar la concentració en un únic període a l’any 
de totes les consultes proposades a iniciativa ciutadana o de l’Ajuntament.

L’àmbit de les preguntes pot ser de ciutat, de districte o més d’un districte i, 
excepcionalment, d’un àmbit territorial inferior.

Qui hi pot votar?

Persones més grans de 16 anys empadronades a l’àmbit territorial correspo-
nent de Barcelona. 

QUI POT PROMOURE UNA CONSULTA?

— L’Ajuntament a proposta del Govern o dels grups municipals. 
— La ciutadania mitjançant una iniciativa ciutadana.

Més informació a barcelona.cat/participaciociutadana
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CONSULTES CIUTADANES

NO PODEN

INTERFERIR

NO PODEN

VULNERAR

COMPETÈNCIA MUNICIPAL Quan impliqui una despesa més gran del 3% 
del pressupost municipal anual, l’Ajuntament 
pot no admetre la sol·licitud o comunicar els 
condicionants de l’execució.

En un procediment ja iniciat d'aprovació 
d’ordenança, reglament, contractació, orde-
nació urbanística.

Recollits a l’Estatut d’autonomia:
Socials / Laborals /  Lingüístics.

Drets fonamentals

Drets ciutadans

1OBJECTE

No vinculen els òrgans de Govern

No s’exigeix un mínim de participa-
ció en la consulta

X
XEls grups municipals poden manifestar el 

seu capteniment en el moment d’aprovació

L’Ajuntament ha d’informar de quina serà la 
seva actuació (en 2 mesos màxim)

✓
✓

2 EFECTES

No se'n poden fer més de 3 a l’any

No es poden promoure en:
- Els sis mesos anteriors a eleccions locals
- El període comprès entre eleccions i la constitució        
  de l’Ajuntament
- Vacances escolars de Nadal i Setmana Santa
  Juliol i agost

X
X No es pot promoure una nova consulta 

sobre un mateix tema durant dos anys

Es pot acordar un període de temps a 
l’any per unificar-les

✓
X

INICIATIVA

CIUTADANA

INICIATIVA

INSTITUCIONAL
Alcalde/essa

2/5 dels membres del
Ple Municipal

Signatures

3PROMOCIÓ

LA DENEGACIÓ DE CONDICIÓ D’INTERESSADA POT SER

RECURRIBLE A: Comissió d’Empara

 Recursos administratius o judicials

L’ALCALDE/ESSA RESOL QUI TÉ CONDICIÓ D’INTERESSADA

PODEN:  Tenir accés als espais públics per informar
 Supervisar les meses de consulta
 Supervisar l’escrutini final

PER CONVOCAR LES ENTITATS QUE
PUGUIN ESTAR-HI INTERESSADES

El Ple Municipal només la pot denegar 
si no s’adequa a l’ordenament jurídic

MAJORIA SIMPLE  PROPOSTA CIUTADANA

— Preguntes o propostes sotmeses a votació

— Àmbit territorial

— 1/3 Comissió de Seguiment

MAJORIA DE  2/3 DEL PLE MUNICIPAL

 PROPOSTA MUNICIPAL  D I E S
MÀXIM10

TERMINI

4 ACORD D’APROVACIÓ

PRESENTACIÓ
DE CANDIDATURES                     10 DIES  MÀXIM
                                                     
NO PODEN:  Ser càrrecs electes ni eventuals
 Ser directius/ives 
 Tenir conflicte d’interessos

ELECCIÓ DELS I LES MEMBRES
DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT

[  PROPOSTA CIUTADANA ]

— Període de votació (inici i final)

— Període de debat públic

— Modalitats de votació

— Memòria explicativa de les raons que la fan 
     convenient

— Memòria econòmica de les despeses previsibles

— Regles específiques de la consulta concreta

L’ALCALDE/ESSA CONVOCA LA CONSULTA
 ( PUBLICACIÓ AL DIARI OFICIAL I AL WEB )

ELABORACIÓ DE LA LLISTA DE VOTANTS
A PARTIR DEL PADRÓ

PUBLICACIÓ DE LA INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
RELACIONADA AMB LA CONSULTA

DES DE L’ACORD

D I E S
MÀXIM60

TERMINI

5DECRET DE CONVOCATÒRIA

...
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— Habilitació d’espais i canals de debat, informació i comunicació

— Campanya institucional per donar informació objectiva i  
 foment de la participació ciutadana

— Els mitjans de comunicació municipal han de respectar el  
 pluralisme, la neutralitat i la igualtat d’oportunitats

6 DEBAT PÚBLIC

✓
✓
✓

Acte públic

Totes les urnes es poden obrir en un 

mateix lloc

L’acta de cada mesa ha de ser signada 

pels membres i interventors (si n’hi ha)

RECOMPTE DE VOTS

1 persona per cada grup municipal
1 persona nomenada per la Comissió de Seguiment
1 persona nomenada per la Comissió d’Empara.

MESA PRESENCIAL
PRESIDÈNCIA

+ 2 PERSONES (SORTEIG)

MESA ELECTRÒNICA

VOT ELECTRÒNIC

VOT PRESENCIAL

7VOTACIÓ 

    FUNCIONAMENT
— 1a reunió convocada per l’alcalde/essa en 15 dies des del nomenament dels membres

— Sessions convocades per la presidència o 1/3 dels membres

— Acta de totes les reunions i publicació a la plataforma digital

— Reunir-se com a màxim en 2 dies per atendre reclamacions

— Acords per unanimitat en la 1a votació i en la 2a per majoria

— Informes no vinculants (en cas de desacord, l’Ajuntament ha de motivar la resposta)

— Poden elevar a la Comissió d’Empara qualsevol discrepància

✓
✓
✓

Informar sobre incidències, peticions, queixes o discrepàncies

Aixecar acta dels resultats de la consulta

Comunicar a l’alcalde/essa els resultats de la consulta

FUNCIONSCOMPOSICIÓ          

3 MÍNIM                                   MÀXIM 15                                                                                          

1/3 a proposta del Consell Municipal
2/3 a proposta ciutadana

·COMISSIÓ DE SEGUIMENT

QUI POT VOTAR? 
Persones més grans de 16 anys inscrites 

en el padró municipal de Barcelona.

ÀMBIT TERRITORIAL 
Preferentment ciutat, excepcionalment dis-

tricte o més d’un districte (quan no suposi més 

del 5% del pressupost municipal anual) i, en 

determinades ocasions justificades, àmbit terri-

torial inferior al districte.

QUÈ ÉS? Un canal per determinar les decisions de la ciutada-

nia sobre temes importants de la ciutat mitjançant el 

vot directe, lliure, igual i secret.

SIMPLES El procés de votació es refereix a una única matèria.

MÚLTIPLES En el mateix procés es demana l’opinió sobre diver-

 ses matèries.


