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MEMÒRIA   GENERAL PER A  LA  TRAMITACIÓ  DEL PROJECTE  NORMATIU   DEL  NOU 
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

1.- Objecte de la Memòria General del projecte normatiu per a l’aprovació del nou 
reglament de participació ciutadana 
 
El present document  té per objecte donar compliment a allò establert a les Directrius per a l’elaboració de 
les normes municipals, aprovades per la Comissió de Govern mitjançant Decret de 15-04-15 (publicades 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 14-05-2015). 

Concretament la directriu 139 fa referència als requisits que han de complir els expedients per a 
l'aprovació de les ordenances i els reglaments, i determina que els projectes normatius s'han 
d'acompanyar, entre d’altres documents, d’una memòria general, o exposició de motius que expressi, com 
a mínim:  

1. La justificació de la necessitat de la disposició i l'adequació d'aquesta als fins que es persegueixen.  

2. El marc normatiu en que s'insereix el projecte de disposició. 

3. La competència de l'Ajuntament de Barcelona sobre la matèria.  

4. La relació motivada de les persones i les entitats interessades a les quals s'ha d'atorgar, si escau, el 
tràmit d’audiència 

Així mateix  i  d’acord amb la directriu 140  s’acompanya un annex amb el conjunt d’informes sol·licitats. 

 
2.- Justificació de la necessitat  
 

La Constitució, en el seu art 23.1, consagra com a principi i dret fonamental de la ciutadania, el de 
participar directament en els assumptes públics . Si bé l’exercici d’aquest dret no ve condicionat per la 
seva reglamentació, l’experiència demostra que aquesta és necessària, tant com a instrument que  la 
garanteix i facilita , com per establir les institucions i organització a través de la que pot ser més eficaç. 

La participació en la construcció de les polítiques públiques és un dret fonamental de la ciutadania. Tant 

en el dia a dia com en moments de canvis profunds, com els actuals, la participació ciutadana és una 
necessitat de les ciutats i de les administracions perquè les polítiques impulsades siguin plurals, diverses, 
riques i duradores. És en aquest doble aspecte que les administracions tenen el deure de crear els canals 
i mecanismes per a fer possible l’exercici lliure d’aquest dret de manera inclusiva i plural, garantint-ne 
l’accés per a tothom amb independència del gènere, l’edat, les diversitats funcionals, l’origen o el context 
social de les persones.  

Barcelona és referent des de fa molts anys en polítiques innovadores de participació ciutadana, una 
referencialitat que es basa en un model propi i en  succesives normes reguladores que s’han anat 
aprovant des de l’any 1986.  
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• L’octubre de 2017 el Plenari del Consell Municipal va aprovar un reglament de Participació 

Ciutadana per a la iutat 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 altres 
de democràcia directa i que facilitaven una participació diversa i inclusiva de la ciutadania. 

• Història: 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 

Ciutadanan i els drets dels veïns. 

• L’any 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. 

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-
03-2021 es notifica al mateix la providència del T ribunal 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. Es a dir, deixa  sense capacitat de regulació, i per tant sense 
seguretat jurídica, la participació ciutadana i el sistema de democràcia activa que es desenvolupa a la 
ciutat.  
 
Per tant, l’anul·lació judicial fa que es  consideri necessari i oportú iniciar la tramitació de l’elaboració i 
aprovació d’un nou Reglament de Participació Ciutadana que constitueixi el marc regulatori clar i segur 
per a tot el sistema de Democràcia Activa que s’ha començat a implementar a la ciutat els darrers anys, 
integrat pel conjunt de canals de participació que el reglament va posar a disposició de la ciutadania. Cal 
preservar aquest sistema i actualitzar –lo amb les millores que la pràctica quotidiana han demostrat com a 
necessàries .  Igualment, també cal incloure aquells canvis que les diferents sentencies judicials han 
conclòs com a necessàries. 
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3.- Adequació de la disposició als fins que es persegueixen  

La normativa que es vol aprovar pretén mantenir les bases del  sistema de Democràcia Activa 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 
a nivell municipal: òrgans de participació, processos participatius, iniciatives ciutadanes i consultes 
ciutadanes. S’incorporen aquells temes sobre els que hi ha sentències judicials concretes i aquelles 
formes de participació que no estaven previstes com ara la participació digital, el 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 Democràcia 
Activa que s’ha anat desenvolupant els darrers anys per al conjunt de la ciutat. Parteix dels principis 
d’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 a nivell municipal. 

El projecte normatiu objecte de la present Memòria General consta d’un Preàmbul , 112 articles ( repartits 
en 10 capítols), set disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una única disposició 
derogatòria  i vuit disposicions finals . 

Tal com en l’actualitat ordena l’art 129 de la llei 39/2015, del’1 d’octubre, de procediment Administratiu 
Comú, en el Preàmbul del projecte normatiu, a més d’expressar- se les raons que motiven l’ aprovació de 
la norma i resumir- se el contingut d’aquesta, consta també la justificació del compliment dels principis 
que, juntament amb els propis de la participació ciutadana, inspiren aquesta regulació, i que són els de 
necessitat i eficàcia de la regulació, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. 

En el capítol primer s’hi inclouen les disposicions generals. Es defineix l’objecte del Reglament, el seu 
àmbit d’aplicació subjectiva , i es proclama el dret a la participació ciutadana , així com l’obligació de 
l’Ajuntament de garantir i impulsar l’exercici d’aquest dret. S’inclouen definicions de termes propis en 
matèria de participació, a fí i efecte de millorar la comprensió del text normatiu per part de les persones 
que no estiguin familiaritzades amb aquest llenguatge especialitzat , i es preveu que l’Alcaldia , en 
exercici de les seves competències en matèria de direcció i organització municipals estableixi 
l’organització administrativa necessària per a l’impuls i bon funcionament de la participació ciutadana. 

El capítol segon  té per finalitat regular la iniciativa ciutadana, que és la intervenció ciutadana adreçada a 
promoure una determinada actuació d’interès general i de competència municipal per part de 
l’Ajuntament. Es regula el suport tècnic i econòmic de l’Ajuntament i la despesa màxima realitzada per la 
Comissió Promotora així com les característiques de participació i tramitació de les iniciatives ciutadanes. 

El capítol tercer regula els processos participatius. S’estableix que poden ser promoguts per iniciativa 
ciutadana, pel Consell de Ciutat, o per l’Ajuntament. Es concreten les funcions del grup impulsor i les 
finalitats i limitacions del procés participatiu així com les característiques des de la seva aprovació i 
convocatòria,  persones participants,  funcionament i metodologia. S’incorpora, per primera vegada, el 
procés de pressupostos participatius i altres metodologies de participació deliberatives i la concreció de 
quins són els processos participatius que es consideren preceptius. 

El capítol quart regula els òrgans de participació. La secció 1 s’adreça a la conceptualització,  definició de 
l’àmbit objectiu, creació i regulació -funcions, funcionament, estructura i composició i dissolució- dels 
òrgans de participació de ciutat ;  la secció 2  concreta tot allò referent al Consell de Ciutat com màxim 
òrgan de participació ciutadana ; la secció 3 defineix el consell de barri com l’ òrgan d’enfortiment 
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comunitari i de participació política de la ciutadania en les qüestions que afecten al territori i detalla les 
seves característiques, funcionament i composició;  i finalment, la secció 4 fa referència als Pactes i 
acords de diàleg i participació. 

El capítol cinquè té per objecte regular el funcionament d’ altres canals de participació puntuals com les 
audiències públiques i també la intervenció oral en el Consell Municipal i en els consells de districte. 

El capítol sisè està dedicat a les consultes ciutadanes. Es concreta el concepte, la normativa aplicable, el 
dret d’informació de les persones consultades, l’àmbit territorial, l’objecte, la promoció  les regles generals 
per a l’aprovació i convocatòria i celebració de les consultes ciutadanes, les regles específiques, la 
determinació del període de debat públic, la cessió d’espais públics i d’espais informatius als mitjans de 
comunicació i tots els aspectes inherents a la fase de votació, comissió de seguiment i els efectes dels 
resultats de les consultes ciutadanes. 

El capítol setè regula la participació de la ciutadania en el funcionament i la gestió dels serveis municipals 
a través de comunicacions on fa arribar a les autoritats municipals allò que consideri oportú i necessari 
exposar sobre el funcionament dels serveis públics o l’estat de la ciutat. 
 
El capítol vuitè regula la plataforma digital per a la participació ciutadana decidim.barcelona.especificant 
les seves característiques, funcionalitats i continguts mínims . 
 
El capítol novè regula l’àmbit de l’enfortiment comunitari ( suport als projectes associatius, a les 
associacions, a la gestió cívica d’equipaments i serveis municipals). 
 
El capítol desè regula la Comissió d’Empara; composició , funcions, sistema de funcionament i la 
compatibilitat amb la Sindicatura de Greugesi amb altres instàncies de tutela 
 
Les disposicions addicionals aborden una sèrie de consideracions de caràcter divers i difícil encaix en els 
capítols anteriors com quines són les matèries excloses de l’aplicació del reglament i aplicació supletòria , 
així com  informació a la ciutadania sobre els mecanismes de participació ciutadana i el procediment per 
proposar nous mecanismes o processos participatius, entre d’altres. 
 
Les disposicions transitòries ofereixen pautes sobre com procedir durant cert períodede temps per 
adaptar les normes de funcionament d’òrgans i altres instruments de participació ciutadana a l’entrada en 
vigor del projecte normatiu. 
La disposició derogatòria detalla totes les disposicions d’ igual rang o inferior que s’oposin al projecte 
normatiu o que el contradiguin per derogar-les. 
 
Les disposicions finals fan referència al Registre Ciutadà, al Fitxer general d’entitats ciutadanes i  a la 
Comissió Assessora de Processos Participatius ide la  Comissió d’Empara. 
 
 
4.- Antecedents al projecte normatiu a l’Ajuntament de Barcelona  

El Reglament  de Participació Ciutadana 2021 compta , a l’Ajuntament de Barcelona, amb diversos 
antecedents que passem a relacionar:  

4.1.- Les Normes Reguladores de l’Organització dels districtes i de la Participació Ciutadana aprovades 
l’any 1986 . 
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4.2.- La Carta Municipal és la llei bàsica de la ciutat de Barcelona, va ser aprovada per unanimitat pel 
Parlament de Catalunya el  desembre de 1998.  Dedica el títol IV a la participació ciutadana amb els 
articles següents: en l’art 30 del cap. I ( Principis Generals ) i  en els art.31, 32,33, 34,35, 36 i 37 del Cap. 
II ( Instituts de Participació Ciutadana). 

4.3.- Les Normes Reguladores del funcionament dels Districtes  de 2001 i modificació 12-10-2009, 

4.4.- Les Normes Reguladores la Participació Ciutadana 2002 on s’actualitzen les diferents regulacions , 
fruit dels vint anys d’experiència  i on com a drets de ciutadania , en els art. 3-7 del títol preliminar, 
s’apunten el dret a la informació, coneixement dels indicadors de la gestió municipal, el dret a la 
participació, el dret de petició, el dret a la iniciativa ciutadana. 

4.5.- El Reglament de Participació Ciutadana d’octubre de 2017,  que regula les institucions de la 
participació ciutadana de la ciutat de Barcelona d’acord amb la carta municipal i la resta de  l’actual 
legislació aplicable estatal i autonòmica , tot complint també amb els compromisos assumits per 
l’Ajuntament amb la subscripció de la carta europea de salvaguarda dels  drets humans a la ciutat i 
l’aprovació de la carta de ciutadania. 

Finalment,  en els darrers anys  l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat  diverses Mesures de Govern amb 
clara incidència en la participació ciutadana que es desenvolupa a la ciutat i que s’han recollit en l’articulat 
del projecte normatiu. 

• Mesura de Govern per al Foment de la Participació de persones d’orígens i contextos culturals 
diversos en els canals de participació.  ( febrer  2018) 

• Mesura de Govern Cap a una política pública de cultura i educació.  ( abril 2019) 
• Mesura de Govern Pressupostos Participatius 2020 i Procés Participatiu Pla d’Actuació Municipal 

2020- 2023. ( febrer  2020) 
• Mesura de Govern Avançar cap a la interculturalitat: instruments i mecanismes de governança.  ( 

maig 2021) 
• Mesura de Govern Cultura als barris i acció comunitària: dret a les pràctiques culturals i noves 

centralitats. ( juny 2021) 
 
5.- Marc normatiu en el que s’insereix  

Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i ratificada per Espanya 
l’any 1988.  

Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat , feta a la ciutat de Saint- Denis, el 15 de 
maig de 2000, art VIII  que estableix el dret a la participació a la vida política i fa referència al foment de la 
participació democràtica per part de les instàncies municipals. 

Constitució Espanyola, art 9.2, art 23.1 

Estatut d’ Autonomia de Catalunya, aprovat per la llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, art 4, art 43, art 29, 
art  89. 

Carta Municipal de Barcelona , aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, art 30, art 31, art 32, art 
33,  art 34, art 35, art 36 i  art 37. 

Llei 1/2006, de 13 de març, per la que es regula el Règim Especial del Municipi de Barcelona , art 1.2. 
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local art 18.1, art 69, art 70 bis, art 70, art 71. 

Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, art 7, art 
43.1 b), T ítol XIV. 

 

6.- La competència de l'Ajuntament de Barcelona sobre la matèria.  

La competència de l'Ajuntament de Barcelona per a aprovar el projecte normatiu del nou reglament de 
participació ciutadana a banda de les referencies legislatives que s'han fet anteriorment, es troben en les 
normes que sindiquen seguidament: 

- L’Estatut d'Autonomia de Catalunya, que reconeix i garanteix als municipis autonomia i potestat 
normativa en els àmbits de la seva competència en els seus articles 84 i 86. A mes, reconeix en l'article 
89 el Règim especial del municipi de Barcelona. 

- La Carta Municipal de Barcelona aprovada per la Llei  22/1998, de 30 de desembre,  i aprovada per 
unanimitat pel Parlament de Catalunya el  desembre de 1998.que atribueix específicament a l’ Ajuntament 
competències molt importants en matèria de participació ciutadana. 

La Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
(LMRLC), en l’article 66.2, que diu, literalment, que “ els ens locals tenen competències en els àmbits de 
participació ciutadana”.   

- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que en el seu article 70 estableix que 
les entitats locals estén obligades a impulsar la utilització de les tecnologies de la informació i la 
comunicació per facilitar la participació i la comunicació amb els veïns, per a la presentació de documents 
i per a la realització de tràmits administratius, d'enquestes i, si s'escau, de consultes ciutadanes. 

 
7.- Relació motivada de les persones i les entitats interessades a les quals s’ha d’ atorgar, 
si    s’escau, el tràmit d’audiència. 

El Reglament de Participació Ciutadana aprovat l’any 2017 va ser elaborat mitjançant un ampli procés 
participatiu que va aplegar nombroses entitats, persones expertes  i un debat en el si dels diferents 
òrgans de participació municipals (sectorials i territorials) . 

Després de l’aprovació del Reglament Participació Ciutadana  aquest grup es va convertir en un grup 
d’impuls per el desenvolupament del propi reglament, emmarcat en el funcionament del Consell de 
Ciutat.. 

En el tràmit del projecte normatiu per a l’aprovació del nou reglament de participació ciutadana es 
considera necessària atorgar tràmit d’audiència pública  a :  

Consell de Ciutat, que com màxim òrgan de participació de la ciutat va participar en el procés d’elaboració 
, discussió i implementació de l’anterior procés d’aprovació del Reglament de Participació Ciutadana. 

La federació d’associacions de veïns de Barcelona (FAVB) que com entitat veïnal de segon nivell està 
compromesa en el desenvolupament de la participació ciutadana  a la ciutat 
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El Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) que com entitat associativa de segon nivell està  
compromesa en el desenvolupament de la participació ciutadana  a la ciutat.  

El Síndic de Greuges de Barcelona donat que té la funció de vetllar per garantir els drets de la ciutadania 
de Barcelona 

Els diferents òrgans de participació ciutadana, consells sectorials i territorials de la ciutat, donat que son 
els espais que faciliten els debats i la participació de la ciutadania a la ciutat. 

 

8.- Procés Participatiu 

L’art 22.1. de les  Normes Reguladores de la participació ciutadana de 22 de novembre  de 2002, 
actualment en vigor, estableix que per a l’aprovació de les disposicions d’especial rellevància s’han 
d’impulsar de manera preceptiva processos de participació. 

Per donar compliment a aquesta norma s’ha previst un procés participatiu en el que s’expliqui, es debati i 
es reculli propostes ciutadanes sobre els canvis que es proposen al nou reglament de participació 
ciutadana respecte l’anterior per tal de garantir els canals i processos endegats alhora que es puguin 
incorporar els canvis necessaris proposats en les sentencies provisionals . . 

En el  procés realitzat hi han participat associacions veïnals de l'entorn, comunitats de veïns/es, teixit 
associatiu, teixit empresarial i comercial, gestors d'equipaments de l'entorn i veïnat a títol individual.  
 
El sistema d’informació i comunicació del procés s’ha realitzat per  mitjà de la plataforma 
decidim.barcelona. S’ha informat  a la ciutadania i fet el seguiment de tot el procés de participació, 
garantint la transparència , traçabilitat i operativitat del procés. Així mateix, el canal de contacte per la 
convocatòria  de les sessions amb el col·lectiu de persones i entitats implicades ha estat  també el correu 
electrònic. 
 
 
1)  Fase d’informació i comunicació. 8 d’octubre 2021 inici- obertura a la plataforma decidim.barcelona 

Prèviament a comunicar al conjunt de la ciutadania de l’inici del procés, el mes de  juliol del 2021 es va 
informar al Consell de Ciutat del procés d’aprovació del nou Reglament de Participació Ciutadana. A partir 
del 8 d’octubre , el procés es fa  públic a través de la plataforma decidim. barcelona. amb  la  publicació a 
la plataforma web https://www.decidim.barcelona/processes/ReglamentParticipacio del calendari del 
procés participatiu, explicant les fases del procés, les modificacions proposades al Reglament de 
Participació Ciutadana aprovat l’any 2017 i el mecanisme de recollida de dades.  

2) Fase d’aportacions ciutadanes.  De l’11 a 23 d’octubre 2021 recollida d’aportacions i propostes 

ciutadanes 

La plataforma decidim.barcelona ha estat l’eina a través de la qual s’han recollit les aportacions 
ciutadanes. Dins d’aquest procés participatiu, es van obrir 12 debats per separat, un per cadascun dels 10 
capítols del Reglament amb el nou redactat, més un pel Preàmbul i un altre per a les Disposicions 
addicionals. En cada debat, es recollien les propostes d’aquelles persones i entitats que les van voler fer 
arribar. 

 

 

https://www.decidim.barcelona/processes/ReglamentParticipacio
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Sessions informatives : 13 i 18 d’octubre 2021 

El dies 13 i 18 d’octubre 2021 es van realitzar dues reunions telemàtiques adreçades als òrgans de 
participació de la ciutat i als òrgans de participació de districtes, respectivament.  L’objectiu era donar a 
conèixer el text del projecte normatiu del nou reglament de participació ciutadana, recollir preguntes i 
assenyalar el mecanisme de recollida de propostes ciutadanes a la plataforma decidim.barcelona. 
 
Dia 13  d’octubre 2021: 21 òrgans de participació de ciutat convocats  i 64 assistents 
Dia 18  d’octubre 2021:  més 160 consells de districtes convocats i 75 assistents  

També es va informar dels terminis de les dues darreres fases (aportacions ciutadanes i retorn). En 
ambdues reunions, va ser la Regidoria de Participació de l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb 
l’equip de Democràcia activa i descentralització, l’encarregada de realitzar aquestes exposicions i donar 
resposta als dubtes i preguntes.  

3) Fase de retorn. Del 24 d’octubre al 10 de novembre de 2021   

Valoració de les aportacions:  del 24 al 26 d’octubre  

Durant  tot el procés de recollida de propostes, però especialment durant aquests dies, les propostes han 
estat valorades per referents tècnics de l’Ajuntament de Barcelona. Entre els dies 25 i 26 d’octubre s’han 
publicat les valoracions i consideracions de cada aportació ciutadana a la plataforma decidim.barcelona. 

Audiència pública: 10 de novembre 2021 

El 10 de novembre 2021 va tenir lloc la sessió d’Audiència Pública en modalitat presencial i telemàtica, 
oberta a tota la ciutadania, amb la que es va finalitzar el procés participatiu desenvolupat per donar a 
conèixer el projecte normatiu del nou reglament de participació ciutadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


