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ANTECEDENTS  

 

L'octubre de 2017 el Plenari del Consell Municipal va aprovar un 

Reglament de Participació Ciutadana per a la ciutat de Barcelona. 

Aquest Reglament recollia la llarga tradició creativa, reivindicativa, de 

lluita social i de treball col·laboratiu del teixit social i associatiu de la 

ciutat, i 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.  

 

La regulació de la Participació Ciutadana a l'Ajuntament de Barcelona, 

incorporant la perspectiva de la participació ciutadana com un dret, va començar l'any 

1979, quan el primer ajuntament democràtic va recollir l'anhel participatiu del 

conjunt de la ciutadania organitzada de la ciutat amb el primer reglament provisional 

de la descentralització i la participació municipal i les posteriors Normes Reguladores 

de l'Organització dels districtes i de la Participació Ciutadana, aprovades l'any 1986. 

Posteriorment, es van anar succeint diferents regulacions. L'any 1998 s'aprova la 

Carta Municipal de Barcelona que incorpora el capítol Participació Ciutadana i els 

drets dels veïns. El 2001 s'aproven les Normes Reguladores del funcionament dels 

districtes que també incorpora un capítol de participació ciutadana. L'any 2002 

s'aproven les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana que van ser derogades 

amb l'aprovació del Reglament de Participació Ciutadana de l'any 2017. 

 

La sentència núm. 874/2019, de 25-10-2019 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, en data 1-3-2021 es notifica al mateix la providència del 

Tribunal Suprem de no admetre a tràmit l'esmentat recurs. En conseqüència i un cop 

publicada oficialment, la sentència esmentada va tenir efectes ferms. 

 

L'aprovació d’aquest Reglament es va fer amb un ampli consens del teixit associatiu i 

ciutadà de la ciutat, resultat d’un important procés de participació dut a terme entre 

el maig del 2016 i el setembre de 2017. En aquest, es va debatre el seu contingut amb 

la totalitat dels òrgans de participació, amb moltes entitats, col·lectius i ciutadania, 

en el marc de 3 jornades ciutadanes i 10 jornades de districte obertes a tothom. La 



 

seva aprovació va comptar també amb una àmplia majoria de les forces polítiques 

presents a l'Ajuntament. 

 

En els darrers anys, per tant, s'ha anat difonent i implementant a Barcelona el sistema 

de Democràcia Activa, integrat pel conjunt de canals de participació que el reglament 

va posar a disposició de la ciutadania. 

 

 

Objectius de la proposta normativa:  

 

 La normativa que es vol aprovar pretén mantenir les bases del  sistema de 

Participació per al conjunt de la ciutat de Barcelona, a partir dels mateixos 

principis del Reglament anul·lat, i concretar els canals i mecanismes que la 

ciutadania té al seu abast per a participar en la presa de decisions polítiques en 

l’àmbit municipal: òrgans de participació, processos participatius, iniciatives 

ciutadanes i consultes ciutadanes. S'incorporen aquells temes sobre els quals hi 

ha sentències judicials concretes, i aquelles formes de participació que no estaven 

previstes com ara la participació digital (covid-19), els pressupostos participatius 

i els jurats populars o assemblees deliberatives. 

 

 En essència, l'objectiu bàsic d'aquest nou Reglament és assentar les bases del 

sistema de Participació ciutadana que s'ha anat desenvolupant els darrers anys 

per al conjunt de la ciutat. Parteix dels principis de ciutadanitzar la participació 

ciutadana, assegurar mecanismes de democràcia directa i promoure una 

participació diversa i inclusiva. Es descriuen i regulen els canals i mecanismes que 

la ciutadania té al seu abast per a participar en la presa de decisions polítiques en 

l’àmbit municipal. Concretament:  

 

•     Els òrgans de participació com a espais de debat i de construcció de 

polítiques públiques. 

•     Els processos participatius com a mecanismes per a promoure el debat i 

el contrast d'opinions entre els diferents agents implicats en una matèria 

determinada. 

•     Les consultes ciutadanes, que tot i no haver pogut arribar a implementar-

les, són canals de participació de democràcia directa per a recollir l'opinió 

ciutadana directament expressada sobre un tema determinat. 



 

•     Les iniciatives ciutadanes com a mecanisme per a activar els canals de 

participació o per fer arribar propostes als òrgans de decisió política. 

 

 El Reglament també estableix la plataforma decidim.barcelona com el mecanisme 

de programari lliure que garanteix la transparència, la traçabilitat, la integritat, la 

unicitat verificada, la confidencialitat i l'adaptabilitat de tots els canals de 

participació previstos. Actualment, aquesta plataforma ha estat adaptada per 

molts municipis i organismes oficials de tot el món, així com per moltes entitats, 

per canalitzar la participació de la seva ciutadania. 

 

 

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS REALITZAT 

 

Fases del procés i calendari 

 

El procés de debat desenvolupat es va estructurar en les tres fases que es detallen a 

continuació: 
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En el torn de precs i preguntes hi van intervenir 6 persones. La meitat d’aquestes 

intervencions van fer referència a l’increment del nombre de signatures mínim requerit 

per a  la realització d’una consulta ciutadana, que ha passat de 15.000 a 88.709. El 

principal fet que les preocupava, era la dificultat d’aconseguir-les mitjançant les eines 

habituals i a través del decidim.barcelona. D’altra banda, es va fer una crida als grups 

municipals per treballar de manera conjunta per modificar l’article 71 de la Llei 

Reguladora de les Bases de Règim Local i es va valorar la necessitat que aquest nou 

reglament quedés avalat per una acceptació generalitzada per part dels grups municipals, 

tal com va passar amb el reglament de 2017.  

 

El i les assistents també es van interessar per com afectarien els canvis en el seu dia a dia 

participatiu, i es va recalcar la importància de garantir certs processos de rotació per 

garantir la representació de tots els barris en els espais de participació.  

 

Convocatòria dels Òrgans de Districtes, membres de consells sectorials, de barri i dels 

districtes 

 

El dia 17 d’octubre, es va realitzar una segona reunió telemàtica 

dirigida als consells de districte. Es van convocar més de 160 consells 

de barri, ciutadans de districte i sectorials de districte. Hi van 

participar 75 persones de les quals un 46,7% van ser dones.  

 

En el torn de precs i preguntes hi van intervenir un total de 17 persones, incloent-hi les 

dues que ho van fer a través del xat. En aquesta reunió, un dels aspectes que més va 

sorgir en les intervencions va ser l’afectació dels canvis en el reglament respecte al 

funcionament dels consells ciutadans de districte, consells de barri i sectorials, així com 

el paper que havien desenvolupat fins ara aquests consells i que podrien dur a terme 

d’ara endavant.  També es va obrir un debat sobre la disminució de l’edat per a poder 

participar en determinades iniciatives ciutadanes.  

 

La preocupació per aconseguir el nombre de signatures mínim per a la realització d’una 

consulta ciutadana, va tornar a aparèixer en aquesta reunió per part de les persones 

assistents. També es van fer diverses reflexions sobre la qualitat de la participació i la 

necessitat d’implicar a tota la ciutadania, la falta de recursos per part d’alguns consells i 

la proposta de fer un seguiment dels serveis públics que estan contractats a tercers.  
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Retorn 

 

Diàriament, de l’11  al 23 d’octubre, es van recopilar les aportacions a cadascun dels 

debats existents a la plataforma, per tal de facilitar a les persones referents tècniques de 

l’Ajuntament, la valoració de cadascuna d’aquestes aportacions. Entre el 25 i 26 

d’octubre es van publicar les respostes a les aportacions ciutadanes a la plataforma 

decidim.barcelona.  

 

Es van rebre un total de 76 aportacions de 10 diferents entitats, col·lectius i persones 

individuals. Respecte les 66 propostes presentades, 10 van ser acceptades, 12 acceptades 

parcialment i 44 no acceptades.  

 

De les 22 propostes acceptades de manera parcial o completa durant la fase de recollida 

de propostes ciutadanes a la plataforma Decidim, es destaca: 

 

 Facilitar l’ajut econòmic per recollir les signatures necessàries per les iniciatives 

ciutadanes per promoure una consulta. 

 Facilitar el termini per recollir signatures. 

 Facilitar la participació d’entitats sense personalitat jurídica. 

 

Es pot veure més detall en el resum dels resultats. 
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RESUM DELS RESULTATS DEL PROCÉS 

 

Es recullen en aquest apartat les dades generals dels participants del procés i el resum de 

les principals aportacions recollides. Per a més informació, consultar la documentació 

disponible al web del procés  

https://www.decidim.barcelona/processes/ReglamentParticipacio/f/4722/?locale=es 

 

 

Aportacions 

 

Durant tot el procés, s’han recollit 76 propostes entre els 12 diferents debats que s’han 

realitzat a la plataforma. Aquestes es poden agrupar en les idees que es troben a l’apartat 

final d’aquest document. 

 

Els comentaris han estat presentats pels següents participants i/o entitats, per debat 

(Capítols, Preàmbul i Disposicions Addicionals) i amb les següents respostes per part dels 

tècnics, mitjançant la plataforma decidim.barcelona, el contingut es pot consultar a la 

web del procés: 

 

 https://www.decidim.barcelona/processes/ReglamentParticipacio/f/4722/?locale=es: 

 

 Total 

comentaris 

Preàmbul  6 

Capítol 1. Disposicions Generals 2 

Capítol 2. La iniciativa ciutadana  23 

Capítol 3. Els processos participatius 8 

Capítol 4. Els òrgans de participació 8 

Capítol 5. Altres canals puntuals de participació 4 

Capítol 6. Les consultes ciutadanes 13 

Capítol 7. Participació de la ciutadania en el funcionament i la gestió dels 

serveis municipals 

0 

Capítol 8. La plataforma digital 2 

Capítol 9. L’enfortiment comunitari 6 

Capítol 10. La Comissió d’Empara 2 

Disposicions addicionals 2 

mailto:contacta@eidos.social
https://www.decidim.barcelona/processes/ReglamentParticipacio/f/4722/?locale=es
https://www.decidim.barcelona/processes/ReglamentParticipacio/f/4722/?locale=es


 

 

 

Document elaborat per       contacta@eidos.social 

 

 

13 

Associació per la Transparència 

COMENTARIS PROPOSTES NO ACCEPTADES PROPOSTES ACCEPTADES 

4 comentaris al Preàmbul. A 4 comentaris no s’accepten 

les propostes. 

 

1 comentari al Capítol 1. A 1 comentari no s’accepta la 

proposta. 

 

17 comentaris al Capítol 2. A 14 comentaris no 

s’accepten les propostes. 

A 2 comentaris s’accepten les 

propostes. 

A 1 comentari s’accepta 

parcialment la proposta. 

4 comentaris al Capítol 3. A 4 comentaris no s’accepta 

la proposta. 

 

2 comentaris al Capítol 4. A 2 comentaris no s’accepten 

les propostes. 

 

4 comentaris al Capítol 5.  A 4 comentaris es declaren 

nuls. 

11 comentaris al Capítol 6. A 10 comentaris no 

s’accepten les propostes. 

A 1 comentari s’accepta la 

proposta. 

2 comentaris al Capítol 8. A 2 comentaris no s’accepten 

les propostes. 

 

2 comentaris al Capítol 9. A 2 comentaris no s’accepten 

les propostes. 

 

2 comentaris al Capítol 10. A 2 comentaris no s’accepten 

les propostes. 

 

 

2 comentaris a Disposicions 

addicionals. 

A 1 comentari no s’accepta la 

proposta. 

A 1 comentari s’accepta 

parcialment la proposta. 

Consell Assessor de la Gent Gran 

COMENTARIS PROPOSTES NO ACCEPTADES PROPOSTES ACCEPTADES 

1 comentari al Preàmbul. A 1 comentari no s'accepta la 

proposta. 

 

4 comentaris al Capítol 2. A 1 comentari no s'accepta la 

proposta. 

 A 3 comentaris s'accepten 

parcialment les propostes. 
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1 comentari al Capítol 6. A 1 comentari no s’accepta la 

proposta. 

A 1 comentari s’accepta 

parcialment la proposta. 

Cámara de concesionarios de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos 

COMENTARIS PROPOSTES NO ACCEPTADES PROPOSTES ACCEPTADES 

1 comentari al Preàmbul. A 1 comentari no s’accepta la 

proposta. 

 

 

Consell d'Associacions de Barcelona 

COMENTARIS PROPOSTES NO ACCEPTADES PROPOSTES ACCEPTADES 

1 comentari al Capítol 2.  A 1 comentari s’accepta 

parcialment la proposta. 

 

Francesc Roma Millan 

COMENTARIS PROPOSTES NO ACCEPTADES PROPOSTES ACCEPTADES 

1 comentari al Capítol 1.  A 1 comentari s’accepta 

parcialment la proposta. 

Guillermo Rojo Dommering 

COMENTARIS PROPOSTES NO ACCEPTADES PROPOSTES ACCEPTADES 

2 comentaris al Capítol 3. 1 comentari no s’accepta la 

proposta. 

1 comentari s’accepta 

parcialment la proposta. 

1 comentari al Capítol 4.  1 comentari s’accepta la 

proposta. 

3 comentaris al Capítol 9.  2 comentaris s’accepten 

parcialment les propostes. 

A 1 comentari s’accepta la 

proposta. 

@albertmig 

COMENTARIS PROPOSTES NO ACCEPTADES PROPOSTES ACCEPTADES 

1 comentari al Capítol 3.  A 1 comentari s’accepta 

parcialment la proposta 

1 comentari amb 2 

propostes al Capítol 9. 

 A 2 comentaris s’accepten les 

propostes. 
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Raquel Morera 

COMENTARIS PROPOSTES NO ACCEPTADES PROPOSTES ACCEPTADES 

1 comentari al Capítol 3. A 1 comentari no s’accepta la 

proposta. 

 

 

3 comentaris al Capítol 4. A 3 comentaris no s’accepten 

les propostes. 

 

 

Albert Aixalà 

COMENTARIS PROPOSTES NO ACCEPTADES PROPOSTES ACCEPTADES 

2 comentaris al Capítol 4.  A 1 comentari s’accepta 

A 1 comentari s’accepta la 

proposta parcialment. 

1 comentari al Capítol 6. 1 comentari no s’accepta la 

proposta. 

 

Maria Cardus Moya 

COMENTARIS PROPOSTES NO ACCEPTADES PROPOSTES ACCEPTADES 

1 comentari al Capítol 2.  A 1 comentari s’accepta la 

proposta. 
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