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Què és una consulta ciutadana?

Les consultes ciutadanes serveixen per determinar les decisions de la ciuta-
dania sobre temes importants de la ciutat.

Poden ser simples i preguntar només per una única matèria, o múltiples, en 
les que 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/essa 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 majors de 16 anys empadronades a la ciutat de Barcelona. 

 QUI POT PROMOURE UNA CONSULTA?

L’Ajuntament a proposta del govern o dels grups municipals. 
La Ciutadania mitjançant Iniciativa Ciutadana.

Què és una iniciativa ciutadana?

És un mitjà de participació que, a través de la recollida de signatures, 
promou que l’Ajuntament realitzi determinada actuació d’interès gene-
ral 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 majors de 16 anys empadronades a la ciutat de Barcelona.

Quin tipus de suport ofereix l’Ajuntament? 

Suport tècnic:
Assessorament per a la bona realització del procés.

Facilitació dels plecs de recollida de signatures.

Plataforma  digital decidim.barcelona.

Difusió de la iniciativa.

Suport econòmic:
Subvenció d’1€ per signatura fins al màxim del nombre total exigibles en 
cada cas.

Quantes signatures es necessiten? 

Per una consulta de ciutat es necessiten 15.000 signatures.

Ciutat Vella

Eixample

Sants-Montjuïc

Les Corts

Sarrià-Sant Gervasi

2.500

6.500

4.500

2.000

3.500

Gràcia

Horta-Guinardó

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

3.000

4.000

4.000

3.500

5.700

Districtes

Com es convoca una consulta?

L’alcalde/essa 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 Con-
sell Municipal es limita a comprovar que la iniciativa s’adequa a l’ordenament 
jurídic (a excepció de quan l’àmbit de la consulta sigui inferior a districte). 

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 Consell 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 a considerar vàlid o no el resultat.

L’Ajuntament disposa de 2 mesos per a informar de quina serà la seva actua-
ció després de la consulta.

Més informació a barcelona.cat/participaciociutadana
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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 realitzi determinada actuació d’interès general i de la seva 
competència. 

Què es pot aconseguir? 

— Incloure un punt a l’Ordre del dia en el Plenari de la Ciutat o de Districte. 
— Convocar un procés participatiu. 
— Demanar la creació d’un nou òrgan de participació. 
— Iniciar l’aprovació o modificació d’una norma municipal. 
— Celebració d’una consulta ciutadana. 
— Convocar un Consell de Barri o audiència pública. 

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? 

Totes les persones majors de 16 anys empadronades a la ciutat de Barcelona. 

L’Ajuntament dona suport?

L’Ajuntament ofereix suport tècnic i econòmic per facilitar la recollida de 
signatures a fi d’evitar discriminacions per manca de recursos materials i 
econòmics. 

Quin tipus de suport?

Suport tècnic

— Assessorament per a la bona realització del procés. 
— Validació i impressió dels Plecs de recollida de signatures.
— Possibilitat d’utilitzar la plataforma digital decidim.barcelona.
— Difusió de la iniciativa. 

Suport econòmic

Es subvencionarà amb 1 euro per signatura fins al nombre total de signatu-
res exigibles en cada cas, sempre que:

— Es recullin les mínimes signatures vàlides exigides.  
— Es justifiquin les despeses relacionades amb la iniciativa.  

Quantes signatures es necessiten?

Hi ha establert un mínim de signatures per a cada iniciativa. El nombre 
també varia en funció de l’abast territorial de la iniciativa (ciutat, districte o 
menor). 

Què cal fer per promoure una iniciativa? 

S’ha de presentar la sol·licitud i la documentació requerida al registre de 
l’Ajuntament en qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana.

L’Ajuntament comprovarà el compliment dels requisits i a partir d’aleshores 
es disposa de 2 mesos per recollir les signatures. 

Qui pot recollir les signatures?  

Les persones membres de la Comissió Promotora i les persones fedatàries. 
Només elles poden comprovar la identitat de la persona que signa i donar fe 
de l’autenticitat de les signatures.

Qui pot ser persona fedatària?  

Qualsevol persona major de 18 anys amb DNI o NIE i empadronada en un 
municipi de Catalunya que expressi la seva voluntat de ser-ho a través d’una 
declaració jurada lliurada a la Comissió Promotora. 
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QUÈ ÉS UN ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ?

Els òrgans de participació són espais de trobada regular entre la ciutadania i 
l’Ajuntament per debatre sobre les polítiques de l'Ajuntament en àmbits 
concrets, incidir en l’acció de govern i promoure la coproducció de polítiques 
públiques. Els principis de proximitat, freqüència, compromís i voluntat 
política inspiren el funcionament dels òrgans de participació. 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

Els òrgans de participació poden ser sectorials (temàtics) com per exemple el 
Consell de Dones, el Consell d’Esports o el Consell de Turisme, o bé d'àmbit 
territorial, com els Consells de Barri, els Consells Ciutadans de Districte o el 
Consell de Ciutat, que és el màxim òrgan de participació de Barcelona. 

QUI EN FORMA PART? 

— Alguns òrgans estan formats principalment per representants municipals 
i les entitats especialitzades o interessades en el sector objecte de l’òrgan. 
Altres òrgans són d’accés obert i hi pot participar qualsevol veí o veïna, 
com és el cas dels Consells de Barri o les Audiències Públiques.

— El Consell de Ciutat, que és el màxim òrgan de participació, està format, a 
més dels representants de l’Ajuntament, per una representació d’entitats, 
una altre de persones expertes i una representació de la ciutadania que 
s’escull aleatòriament del Registre Ciutadà.

TIPOLOGIA D’ÒRGANS

Òrgans territorials

Consells de Barri, Consells Ciutadans de Districte, Consell de Ciutat i Au-
diències Públiques de ciutat i de Districte. 

Òrgans sectorials

Poden ser de ciutat com el Consell de Turisme, el Consell de Gais, Lesbianes, 
homes i dones transexuals, el Consell Municipal de Benestar Social... o bé de 
districte, com els Consells de Persones amb Discapacitat o els Consells de 
Salut. 

Pactes i Acords

Són espais de debat i coproducció de polítiques entre l’Ajuntament i les 
entitats que tenen la voluntat de treballar conjuntament per l’objectiu de 
l’Acord. Un exemple n’és el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat o l’Acord 
per una Barcelona Inclusiva.   

CREACIÓ I REGULACIÓ 

Creació

La constitució d’un nou òrgan de participació correspon al Consell Munici-
pal però es pot promoure per iniciativa ciutadana i a iniciativa del propi 
l’Ajuntament. Caldrà però un informe favorable previ del Consell de 
Ciutat. 

Regulació

Els òrgans de participació es regulen per un reglament de funcionament que 
ha de contemplar el nom, l’objecte d’actuació, la composició, les regles 
bàsiques del seu funcionament, la durada i les causes de la seva dissolució.

L’Ajuntament ha de posar els mitjans tècnics i econòmics que garanteixin el 
seu bon funcionament. 

NO TÉ TÍTOL???????????????

El Consell de Barri

És l’òrgan d’enfortiment comunitari i de participació política de la ciutada-
nia per tots els temes que afecten al barri. En formen part els grups 
polítics, les entitats i equipaments del barri i els veïns i veïnes que ho 
vulguin. El presideix el regidor/a de districte i la vicepresidència ha de ser 
un ciutadà/ana de consens. S’ha de reunir, com a mínim dos cops l’any i, 
com a màxim, 4 cops.

Estructura de les sessions:

1 Retorn per part de l’Ajuntament dels acords de les sessions anteriors.

2 Debat dels temes definits a l’ordre del dia: plans, projectes, actuacions...

3 Informació dels processos participatius, consultes i iniciatives ciutada-
nes del barri.

4 Torn de paraules lliure.

El Consell de Ciutat

És el màxim òrgan consultiu i de participació on els i les representants de 
l’Ajuntament i la ciutadania debaten els afers principals de la ciutat. En 
depèn la Comissió d’Empara, màxim òrgan de garanties sobre participació.

Funcions:

— Conèixer i debatre els grans projectes i polítiques de l’Ajuntament. 
Assessorar l’Ajuntament en la definició de grans línies de política i 
gestió, en especial el Pla d’Actuació i els reglaments i ordenances muni-
cipals.

— Emetre dictàmens a iniciativa pròpia o a petició de l’Alcalde/essa, el 
Consell Municipal o els Consells de Districte.

— Impulsar iniciatives per a l’aprovació de disposicions de caràcter gene-
ral. Formular propostes de processos participatius, d’audiències públi-
ques o de creació d’òrgans de participació.
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CONSULTES CIUTADANES

NO PODEN

INTERFERIR

NO PODEN

VULNERAR

COMPETÈNCIA MUNICIPAL En un procediment ja iniciat d'aprovació de: 
ordenança, reglament, contractació, ordenació 
urbanística

Quan impliqui una despesa major del 3% del 
pressupost municipal anual, l’ajuntament pot 
no admetre la sol·licitud o comunicar els 
condicionants de l’execució

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 partici-
pació 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)

v

v

2 EFECTES

No es poden fer més de 3 a l’any

No es poden promoure en:
Els 6 mesos anteriors a eleccions locals
El període comprès entre eleccions i la constitució de 
l’Ajuntament

X
X No es pot promoure una nova consulta 

sobre un mateix tema durant 2 anys

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

v
X

INICIATIVA

CIUTADANA

INICIATIVA

INSTITUCIONAL
Alcalde/essa

2/5 dels membres del
Consell Municipal

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 i als informatius
 Supervisar les meses de consulta
 Supervisar l’escrutini final

PER CONVOCAR LES ENTITATS QUE
PUGUIN ESTAR INTERESSADES

— Quan la consulta provingui d’una iniciativa ciutadana
     no es necesita la majoria de 2/3 sinó MAJORIA SIMPLE

— El Consell Municipal només la pot denegar si no s’ade-
     qua a l’ordenament jurídic

— Preguntes o propostes sotmeses a votació

— Àmbit territorial

— 1/3 Comissió de Seguiment

MAJORIA DE  2/3
DE LA CORPORACIÓ

D I E S
MÀXIM10

TERMINI

4 ACORD D’APROVACIÓ

10 DIES  MÀXIM       SORTEIG PÚBLIC EN 7 DIES
                                                     (SI SE SUPERA EL Nº)

 NO PODEN:  Ser càrrecs electes ni eventuals
 Ser directius
 Tenir conflicte d’interessos

ELECCIÓ DELS I LES MEMBRES
DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT

— 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

...
...

.........

— 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

v

v
v

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)

VOT ELECTRÒNIC
AMB SEGURETAT EN LA IDENTIFICACIÓ

MESA ELECTRÒNICA

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 Comissió d’Empara qualsevol discrepànciav

v
v

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 majors 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 

territorial inferior al districte.

QUÈ ÉS? Un canal per a determinar les decisions de la 

ciutadania 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  

 diverses matèries.

AA

GARANTIES

RECURSOS ADMINISTRATIUS O JUDICIALS

COMISSIÓ D’EMPARA

· GARANTIES

PUNTS A L’ORDRE DEL DIA

POSADA EN MARXA D’UN PROCÉS PARTICIPATIU

CREACIÓ D’UN ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ

CONVOCATÒRIA D’UNA AUDIÈNCIA PÚBLICA

APROVACIÓ I/O MODIFICACIÓ D’UNA NORMA

SOL·LICITUD DE CONSULTA

CONVOCATÒRIA D’UN CONSELL DE BARRI

ES FARÀ EFECTIU EN LA SESSIÓ CORRESPONENT  

CAL CONVOCAR-LO EN MÀXIM 3 MESOS

TRASLLAT A L’ÒRGAN COMPETENT (INFORME CONSELL DE CIUTAT)

CAL CONVOCAR-LA EN MÀXIM 30 DIES

ORDENAR LA SEVA TRAMITACIÓ

APROVACIÓ EN CONSELL MUNICIPAL PRÈVIA COMPROVACIÓ JURÍDICA

CAL CONVOCAR-LO
En tots els casos que sigui necessari s’han de de-
manar els informes tècnics o jurídics pertinents

 LA COMISSIÓ PROMOTORA  POT:

— Intervenir en les Comissions i en el Plenari

— Retirar la proposta si durant la tramitació
 es modifica substancialment 

5EFECTES

VERIFICACIÓ/COMPROVACIÓ DE LES SIGNATURES
L’Ajuntament verifica/comprova que les persones signants estiguin em-
padronades a Barcelona i siguin més grans de 16 anys

 
RECOLLIDA DE SIGNATURES

— Termini de 2 mesos comptats des del dia en què els serveis munici-
      pals hagin entregat el primer grup de plecs validats

— L’Alcaldia o òrgan en qui delegui pot prorrogar aquest termini fins
      a 2 mesos més, per causes justificades

— Validació i lliurament dels plecs de signatures a la Comissió Promotora

— Lliurament al Registre Municipal en qualsevol moment durant el perío-
 de de recollida

 
ADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA SOL·LICITUD

— Termini màxim d’1 mes comptat des de la presentació de la sol·licitud

— L’Ajuntament comprova el compliment dels requisits

— Si falta documentació, es trasllada a la Comissió Promotora perquè en
 10 dies esmeni:
  Si esmena satisfactòriament, continua
  Si no esmena, decau

— Validació i lliurament dels plecs de signatures a la Comissió Promotora

— Si no s’admet, la Comissió Promotora pot reclamar a la Comissió d’Em-
 para o presentar Recursos Administratius Ordinaris

M E S O S
PRORROGABLES2

M E S O S
    M À X I M2
TERMINI

M E S
M À X I M1

TERMINI

4 PROCEDIMENT

 PROPOSTA D’UNA CONSULTA
— Pregunta/es o proposta/es a votar
— Àmbit de Ciutat o Districte
— Memòria explicativa de les raons

 PROPOSTA D’UNA NORMA
— Text articulat de la Norma
— Exposició de motius

DOCUMENTACIÓ A AFEGIR PER A:

3 persones més grans de 18 anys

Les entitats de la ciutat han de presentar Acord 
de l’Òrgan de  Direcció

Persona més gran de 18 anys empadronada a 
qualsevol municipi català que es compromet a 
comprovar la identitat de la persona que signa

PROPOSTA DE PLECS DE RECOLLIDA

DADES DELS MEMBRES DE LA
COMISSIÓ PROMOTORA

RELACIÓ INICIAL DE FEDATÀRIES

3CONTINGUT

Ciutat Vella

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

1.500   

3.900   

2.700   

1.200   

2.200   

1.800   

2.500   

2.400   

2.200   

3.400

1.000   

2.600   

1.800   

0.800   

1.500

1.200   

1.700   

1.700   

1.500   

2.300

0.500   

1.300   

0.900   

0.400   

0.700   

0.600   

0.800   

0.800   

0.700  

1.100 

Districte

Nombre mínim de signatures necessàries

Consulta Ciutadana i dispo-
sició de caràcter general 

Procés Participatiu i
Òrgan de Participació  

Audiències 
Públiques  

Punts a l'ordre del dia en
els Consells de Districte

ÀMBIT DE DISTRICTE

Consulta Ciutadana i aprovació d’una Norma

Procés Participatiu o creació de l’Òrgan de Participació

Posada en marxa d’una audiència pública

Incorporació de punts a l'ordre del dia en el Consell Municipal

15.000             

09.000

07.000

03.750

Objecte

Nombre mínim de sig-
natures necessàries

ÀMBIT DE CIUTAT

CONSELL    1%  DE LA POBLACIÓ

                   25 MÍNIM       MÀXIM 450DE BARRI:
PROCÉS PARTICIPATIU O ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ
D’ÀMBIT DE BARRI O ZONES INFERIORS A DISTRICTE:

2 %  DE LA POBLACIÓ
50 MÍNIM         MÀXIM 900

CONSULTA D’ÀMBIT TERRITORIAL

 INFERIOR A DISTRICTE:

10 %  DE LA POBLACIÓ
 250 MÍNIM     MÀXIM 4.700

2 ÀMBITS

......
...

......

— Ha de ser de competència municipal
— No pot vulnerar els drets fonamentals
— Només una matèria per cada iniciativa
— Si supera el 3% del pressupost de ciutat o de districte  
 l’Ajuntament pot no admetre a tràmit la iniciativa

Si la iniciativa proposa l’aprovació o 
modificació d’una norma municipal, es 
podrà reconvertir en petició de consulta 
ciutadana, en el cas de no aprovació

PUNTS A L’ORDRE DEL DIA DEL PLENARI MUNICIPAL O DE DISTRICTES

CONVOCAR UN PROCÉS PARTICIPATIU

CREACIÓ D’UN ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ

 APROVACIÓ I/O MODIFICACIÓ D’UNA NORMA MUNICIPAL

CELEBRACIÓ D’UNA CONSULTA CIUTADANA

CONVOCATÒRIA D’UN CONSELL DE BARRI O AUDIÈNCIA
 

1OBJECTE

SUPORT DE L’AJUNTAMENT  
Tècnic (comunicació/plataforma digital) i assessorament.

Econòmic: 1€ per signatura amb el límit del número total.

PERSONES LEGITIMADES 
Per promoure-la: Empadronades a Catalunya majors 

de 18 anys.

Per donar suport (signar): Empadronades a Barcelona  

majors de 16 anys.

QUÈ ÉS?
Un mitjà d’incidència en l’agenda política.

S’acredita l’interès general recollint signatures suficients.

INICIATIVA CIUTADANA

A
CONSELLS SECTORIALS DE CIUTAT

CONSELLS SECTORIALS DE DISTRICTE

CONSELLS TEMÀTICS DELS DISTRICTES

PACTES I ACORDS

BARRI

DISTRICTE

CIUTAT

SECTORIALS

TERRITORIALS QUINS SÓN? Consell de Ciutat
   Consell Ciutadà de Districte
   Consell de Barri
   Audiència Pública de Ciutat
   Audiència Pública de Districte

1ÀMBIT D’ACTUACIÓ

2/3  per elecció

1/3  per sorteig

Polítics i Tècnics
Registre ciutadà

Selecció aleatòria
del padró

AJUNTAMENT I ALTRES ADMINISTRACIONS

CIUTADANIA

ENTITATS I ASSOCIACIONS

PERSONES EXPERTES

REPRESENTANTS D’ALTRES CONSELLS

PRESIDÈNCIA CÀRREC ELECTE / VICEPRESIDÈNCIA CIUTADANA

SECRETARIA TÈCNICA

Paritat de gènere

Diversitat

2 COMPOSICIÓ

DISTRICTES
(Plenari)

INICIATIVA
CIUTADANA

AJUNTAMENT
(Plenari)

Consell de ciutat

Signatures

Ciutat Vella

Eixample

Sants-Montjuïc

Les Corts

Sarrià-Sant Gervasi

1.500

3.900

2.700

1.200

2.200

Gràcia

Horta-Guinardó

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

1.800

2.500

2.400

2.200

3.400

BARCELONA 9.000

Signatures vàlides necessàries per crear un òrgan de participació
En el cas de les iniciatives ciutadanes 
per promoure la creació d’un òrgan 
de participació d’àmbit de barri o 
zones inferiors a districte, el número 
de signatures a recollir serà del 2% 
de signatures vàlides de la població 
total del territori afectat amb un 
mínim de 50 i un màxim de 900

Veure nombre de signatures a Àmbit de Districte
(infografia INICIATIVA CIUTADANA)

3CREACIÓ
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Coordinació am
b altres òrgans

Grups de Treball

—  CONVOCATÒRIA   1/3 MEMBRES

—  ORDRE DEL DIA  PROPOSAT PER 1/3 MEMBRES  o  L’AJUNTAMENT

—  APORTACIONS 

—  PRESIDÈNCIA    CÀRRECS ELECTES / VICEPRESIDÈNCIA CIUTADANA

—  MEMBRES                        MÀXIM 4 ANYS   RENOVACIÓ 2 COPS

—  GRUPS DE TREBALL

—  COORDINACIÓ AMB ALTRES ÒRGANS

—  POSSIBILITAT DE CONVOCATÒRIES I REUNIONS OBERTES

Propostes

Informes / Dictàmens

Coproducció

Rendició de comptes

Aquestes s’han d’estructurar de manera que es garanteixi la intervenció de totes 
les persones assistents, tenint en compte les diferències culturals i de gènere

— Poden ser de durada indefinida o deter-
 minada per l’acord de creació de l’òrgan

— Les aportacions dels òrgans de partici-
pació a les actuacions públiques es duen 
a terme mitjançant el debat entre les se-

 ves persones membre si es manifesta en:

Propostes on es demana una actuació pú-

blica determinada

Propostes de canvis o queixes sobre una 

actuació pública ja elaborada

Informes o dictàmens sobre projectes d’ac-

tuació o sobre actuacions ja existents

Coproducció en la realització d’alguna ac-

tuació pública
✓

✓

✓

✓

4 FUNCIONAMENT I DURADA

Consens amb persones i entitats mitjançant l’adhesió a Acords i Pactes, en els 
quals es recullin els principis compartits de polítiques públiques municipals

GOVERNANÇA MÉS FLEXIBLE

5ACORDS I PACTES

Trobada oberta en un dia assenyalat amb responsables municipals i ciutada-
nia perquè aquesta pugui rebre informació, presentar i debatre propostes

6 FÒRUM O AUDIÈNCIES PÚBLIQUES

0%

50%

100%

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

A

B

C INDICADORS

ANÀLISI

COMPETÈNCIA D’INFORME A CONSELL DE CIUTAT

Vols saber com col·laborar a un òrgan de participació?   http://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/ca/com-collaborar-un-organ-de-participacio

7REVISIÓ

QUÈ SÓN? Són els mitjans de trobada regular entre la ciutadania i l’Ajuntament per debatre i recollir, de manera continuada, les seves opinions i propostes sobre les 

actuacions municipals. Poden ser de durada indefinida o no.

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ


