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Regidoria de Participació 

 

• L’octubre de 2017 el Plenari del Consell Municipal va 
aprovar un Reglament de Participació Ciutadana per a 
la ciutat de Barcelona. 

 
• Recollia una llarga tradició participativa de lluita social 

i de treball col•laboratiu del teixit social i associatiu de 
la ciutat. 

 
• Proposava un nou model de participació ciutadana 

basat en l’establiment i regulació de diferents canals de 
participació que combinaven mecanismes de debat 
representatiu amb d’altres de democràcia directa i que 
facilitaven una participació diversa i inclusiva de la 
ciutadania. 

 
• Octubre de 2019 la sentència núm. 874/2019 del TSJ 

de Catalunya declara la nul•litat del RPC de 2017. 
 
• Interposat recurs de cassació per part de l’Ajuntament 

de Barcelona contra l’anterior sentència, el març de 
2021 es notifica al mateix la providència del Tribunal 
Suprem de no admetre a tràmit l’esmentat recurs. En 
conseqüència la sentència esmentada tindrà efectes 
generals, una vegada hagi assolit fermesa, amb la seva 
publicació al BOPB. 
 

• Per tant, estem treballant actualment amb les Normes 
de participació ciutadana del 2002.  
 

Antecedents 
 
• Comença l’any 1979, el primer ajuntament democràtic 

va recollir l’anhel participatiu del conjunt de la 
ciutadania organitzada amb el primer reglament de la 
descentralització i la participació municipal. 

 
• Posteriors Normes Reguladores de l’Organització dels 

districtes i de la Participació Ciutadana, aprovades 
l’any 1986. 

 
• L’any 1998 s’aprova la Carta Municipal de Barcelona 

que incorpora un capítol  a la Participació Ciutadana i 
els drets dels veïns. 

 
• El 2001 s’aprova unes noves Normes Reguladores del 

funcionament dels districtes que també incorpora un 
capítol a la participació ciutadana. 

 
 

• L’any 2002 s’aproven les Normes Reguladores de la 
Participació Ciutadana que van ser derogades per 
l’aprovació del Reglament de Participació Ciutadana 
de l’any 2017. 

 
• L’any 2015 s’havia arribat a aprovar inicialment un 

projecte de Reglament que si bé finalment no va 
reeixir, sí que va servir de base per a l’elaboració del 
Reglament de 2017. 
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Nova proposta 
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• Aquest Reglament va ser anul·lat per decisió judicial per raons estrictament formals i, 
per tant, s’han corregit les formalitats pertinents i incorpora les correccions i millores 
que la pràctica dels més de tres anys que ha estat vigent el de 2017 ha posat de 
manifest.  

 
• El nou Reglament és en un 90% fidel reflex de l’anterior i tindrà caràcter orgànic. 
 
• S’ha elaborat un redactat del nou Reglament partint de: 
 
 Redactat del RPC 2017 
 
 Propostes de les Direccions de Democràcia Activa i Innovació Democràtica 
 
 Propostes de Serveis Jurídics centrals i de les secretaries jurídiques dels 
 Districtes 
 
 Propostes dels Grups Municipals 

 
 Propostes ciutadanes 
 
•              Aportacions del Dictamen del Síndic de Greuges 
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1. La iniciativa ciutadana 

Modificacions proposades 

1. Si la naturalesa o l’objecte del procés ho requereixen o aconsellen, es pot reduir l’edat dels 
participants. 
2. Signatures necessàries 
a) En les iniciatives d’àmbit de ciutat, segons lalegislació aplicable, en el moment de l’aprovació 
d’aquest reglament 
 
 
 
b) En el cas de les iniciatives d’àmbit de districte, les signatures mínimes necessàries són les 
següents: 
 
 

consultes Normes Processos i òrgans Audiències Punts d’ordre 

del dia 

Ciutat Vella 5.800 2.500 1.500 1.000 500 

L’Eixample 14.400 6.500 3.900 2.600 1.300 

Sants-Montjuïc 10.100 4.500 2.700 1.800 900 

Les Corts 4.500 2000 1.200 800 400 

Sarrià-Sant Gervasi 8.100 3.500 2.200 1.500 700 

Gràcia 6.600 3.000 1.800 1.200 600 

Horta-Guinardó 9.400 4.000 2.500 1.700 800 

Nou Barris 9.300 4.000 2.400 1.700 800 

Sant Andreu 8.100 3.500 2.200 1.500 700 

Sant Martí 12.900 5.700 3.400 2.300 1.100 

consultes Normes Processos Audiències Punt ordre del dia  

Ciutat 88.709 15,000 9.000 7.000 3.750 
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1. La iniciativa ciutadana 

Modificacions acceptades 

3. Assolint el 50% del nombre total de signatures necessàries per promoure una 
consulta es tindrà dret a la subvenció corresponent. 
 
4. S’amplia el termini per recollir signatures de dos mesos a tres mesos, 
prorrogable fins a un mes més, per causes justificades. 
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2. Els processos participatius 

Modificacions proposades i acceptades 

1. El procés dels pressupostos participatius 
 
S’estipula que l’Ajuntament pot convocar un procés de pressupostos 
participatius. Més concretament: 
 
• La ciutadania pot proposar, definir, prioritzar i escollir determinats projectes 

per tal que l’Ajuntament els dugui a terme amb la dotació pressupostària 
reservada pel procés. 

• L’Ajuntament ha de garantir els mecanismes necessaris per assegurar la 
participació ciutadana, també en les fases de seguiment i execució. 

• En el decret de convocatòria s’han de concretar totes les qüestions 
organitzatives necessàries pel seu correcte desenvolupament (dotació 
econòmica, objecte, persones cridades a participar, àmbit temporal i 
territorial, requisits dels projectes o canals). 

 
2. Incorporar processos amb metodologia d’Assemblea Deliberativa 
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3. Els òrgans de participació 

Modificacions proposades 

1. Creació i regulació dels òrgans de participació per majoria simple 
des del Consell Municipal.  
 
2. Llevat que el seu reglament disposi expressament el contrari, els 
òrgans de participació poden constituir-se, convocar-se, celebrar les 
seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma 
presencial com telemàtica. 
 
3. Per incloure un punt a l’ordre del dia al Plenari del Districte des del 
Consell de Barri, cal l’aprovació per una majoria de dues terceres parts 
de les persones membres presents. 
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 3. Els òrgans de participació 

Modificacions proposades i acceptades 

4. S’aclareix com s’escull pel Consell de Ciutat la persona representant 
de districtes, que no pot ser membre de la corporació municipal ni de 
personal al seu servei: és triada pels vicepresidents i les vicepresidentes 
dels òrgans de participació de cada districte escollit entre ells i elles 
mateixes 
 
5. Facilitació de la participació d’entitats sense personalitat jurídica 
A més de les associacions, s’inclouen entitats, col·lectius i grups de fet 
de l'àmbit d'actuació de l'òrgan de participació al fitxer general 
d'entitats ciutadanes. 
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4. Les consultes ciutadanes 

Modificacions proposades 

1. No es poden formular consultes sobre matèries sobre les quals s'estigui 
executant o tramitant algun tipus de contracte subscrit per l’Ajuntament de 
Barcelona, en el cas que pugui produir perjudicis de difícil o impossible reparació 
 
2. Quan la consulta provingui d’una iniciativa ciutadana l’acord del Consell 
Municipal requereix la majoria absoluta. 
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5. Disposicions derogatòries 

1. Supressió del Consell Ciutadà de Districte. 

Modificacions proposades 
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Calendari 

 
 

Aprovació Iniciativa Normativa 

(Comissió de Govern)  

18 novembre 2021 

Esmenes grups polítics  22 novembre - 14 desembre 2021 

Informe Districtes fins el 24 de desembre 

Tràmit Informatiu. Tràmit inicial 

(Comissió de Govern)  
13 gener 2022 

Aprovació inicial  

(Comissió de Presidència de Plenari)  

19 gener 2022 

Període informació pública 24 gener - 4 març 2022 

Tràmit Informatiu. Aprovacio definitiva 

(Comissió de Govern)  
10 març 2022 

Aprovació definitiva a la comissió 

Plenari. 

(Comissió Presidència Plenari) 

16 març 2022 

Aprovació definitiva 

(Plenari)  
25 març 2022 

Entrada en vigor 30 març 2022 



Gràcies per la vostra col·laboració! 

www.barcelona.cat 


