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INFORME DE L’IMPACTE ECONÒMIC PRESSUPOSTARI DEL NOU PROJECTE DE 

REGLAMENT DE PATICIPACIÓ CIUTADANA 
 

 

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat els tràmits per a l’aprovació d’un nou Reglament de 

Participació Ciutadana (en endavant RPC) donat que l’anterior, aprovat l’octubre del 2017,  va 

ser declarat nul pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  

 

El projecte de reglament que es presentarà a aprovació, ho fa amb la voluntat de recuperar el 

contingut del RPC aprovat pel mateix Ajuntament l’octubre de 2017, amb algunes 

modificacions producte de diferents sentències judicials i algunes millores fruit de la pràctica 

en la seva aplicació. Això fa que en la valoració de l’impacte econòmic pressupostari d’aquest 

nou RPC es pugui tenir en compte l’impacte dels costos econòmics de l’anterior, en la seva 

aplicació i desenvolupament fins a la seva anul·lació.  

 

A continuació es valoren els principals aspectes contemplats al RPC que comporten una 

despesa econòmica associada i el seu impacte al pressupost municipal. 

 

 
1.- Organització administrativa de la participació ciutadana 

 

L’article 5 apartat 1 del RPC estableix que “en exercici de les competències que li atribueix la 

Carta municipal correspon a l’alcalde o alcaldessa  l’establiment de l’organització 

administrativa necessària tot destinant les persones i els recursos materials suficients per a 

l’impuls i bon funcionament de la participació ciutadana en el conjunt de l’administració 

municipal”.  

En l’actual organització municipal els òrgans administratius responsables de la majoria dels 

canals i mecanismes de participació previstos en aquest RPC estan incorporats a l’àrea de 

Cultura, Educació, Ciència i Comunitat. Concretament: la direcció de Democràcia Activa, 

responsable dels desenvolupament dels canals de participació i de l’acompanyament al 

conjunt de l’organització municipal en la seva aplicació; la direcció d’Innovació Democràtica, 

responsable del desenvolupament de la plataforma digital; i la direcció d’Acció Comunitària, 

responsable de l’enfortiment comunitari  i el suport als projectes associatius. Aquestes tres 

direccions tenen assignats de forma ordinària els recursos humans i econòmics per 

desenvolupar les seves funcions, d’acord amb la dotació de personal i pressupostària 

assignada a la gerència. 

 

L’apartat 3 del mateix article, diu que “les àrees, els districtes i les entitats instrumentals 

municipals poden disposar de serveis per al desenvolupament dels diferents canals de 

participació...”. En aquest sentit, cal dir que aquests serveis o departaments de participació 

disposen dels propis recursos humans i econòmics necessaris pel desenvolupament de les 

seves funcions a càrrec dels pressupostos de les gerències corresponents.  
 
 
2.- Suport tècnic i econòmic de l’Ajuntament a les iniciatives ciutadanes (art. 7) 
 

L’article 7.2 preveu que “l’Ajuntament ha de facilitar ajuda econòmica aquelles iniciatives que 

hagin obtingut el nombre de signatures mínimes necessàries per a les despeses degudament 

justificades” . El mateix article en la resta d’apartats estableix en què consisteix aquest ajut i  

de quina manera es pot fer efectiu. 
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Fins ara, els ajuts econòmics que s’han realitzat per iniciatives ciutadanes s’han tramitat com a 

subvenció extraordinària amb informe polític per a la seva tramitació i seguint la normativa de 

subvencions establerta a tal efecte.  

El departament responsable ha estat la direcció de Democràcia Activa amb càrrec al seu 

pressupost ordinari de Capítol 4. En el període que va estar vigent el RPC 2017 es van tramitar 

les següents subvencions per iniciatives ciutadanes:  

 

  

Any Descripció Import total Aplicació pressupostària 

2018 Modificació Ordenança terrasses 14.022,00 0801-48902-92417 

2018 Canvi nom  pl. Antoni Lopez 15.000,00 0801-48902-92417 

2018 Recuperem gestió pública de l'aigua 15.000,00 0801-48902-92417 

 

Total Iniciatives 2018 44.022,00 
 2019 plaça 1 d'octubre 561,44 0801-48101-92417 

2019 Av. Riera de Cassoles 1.092,37 0801-48101-92417 

 

Total Iniciatives 2019 1.653,81 
 2020 Recuperem Maladeta 708,72 0800-48101-92417 

 

Total Iniciatives 2020 708,72 
  

En el desenvolupament del nou RPC aquesta despesa s’haurà d’imputar de la mateixa manera, 

consignant-se en el pressupost ordinari de cada anualitat, i seguirà la mateixa tramitació com 

fins ara.  

Cal tenir en compte que l’increment de signatures necessàries per a consultes iniciatives 

ciutadanes (art.2.a) prevista en el nou RPC podria reduir la despesa en aquest tipus de 

subvencions.  

 
 
3.- Funcionament i dinamització dels processos participatius (art. 26, 27, 29, 30) 
 

El Capítol 3 del RPC regula els processos participatius i descriu les seves fases (art. 26), el 

funcionament i la metodologia dels actes i debats (art. 27), els debats a través de la plataforma 

digital (art. 29), el retorn del procés participatiu i la comunicació (art. 30), així com els 

processos participatius preceptius (art. 39). 

 

La voluntat del RPC en aquesta regulació és estandaritzar al conjunt de l’organització municipal 

el funcionament, el desenvolupament i l’organització dels processos participatius com un dels 

principals canals de participació a la ciutat de Barcelona. També aclareix de quina manera s’ha 

de fer un procés participatiu i quines són les actuacions mínimes que s’hi ha de contemplar. 

Deixa clar també que en determinades actuacions és obligatori convocar prèviament un procés 

participatiu. 

 

La generalització dels processos participatius al conjunt de l’Ajuntament de Barcelona implica 

que els costos econòmics de la convocatòria i organització de cada procés siguin assumits per 

l’òrgan gestor responsable de l’actuació a fer i amb càrrec del seu pressupost. En aquest sentit, 

els òrgans que intervenen en l’organització dels processos participatius estan finançats pel 

capítol 1 de despeses de personal del pressupost municipal de cada any sense que hagi calgut 

incrementar la despesa de recursos humans per a la realització d’aquestes tasques.  
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En el cas dels districtes, i atès el rol del referent tècnic de Democràcia Activa, des de la mateixa 

direcció s’ha donat suport tècnic específic pel desenvolupament dels processos participatius 

acompanyat quan ha estat necessari de dotació econòmica amb un límit pressupostari de 

15.000 euros per districte. 

 

Des de la gerència de Cultura, Educació Ciència i Comunitat s’ha activat a partir de l’exercici 

2020 un acord marc de contractació per a la dinamització de processos participatius a la que 

s’ha d’acollir la contractació externa d’aquest servei per part de qualsevol dels altres òrgans 

gestors municipals. Això simplifica la contractació i al mateix temps assegura que les empreses 

contractades apliquen la metodologia prevista al RPC. 

 

 
4.- Dietes a percebre per a persones membres de les comissions de garanties previstes  
 

El RPC preveu la creació de dues comissions de garanties que vetllin pel compliment del dret 

de la ciutadania a la participació. Es tracta de la Comissió Assessora dels processos 
participatius (capítol 3, art. 33 i 34) i de la  Comissió d’Empara (capítol 10, art. 110 i 

111).  Aquest òrgans estaran formats per persones de prestigi reconegut que rebran una 

compensació econòmica per formar-ne part. En els dos casos es diu que “... mitjançant un 

decret de l’alcaldia s’han de determinar les retribucions, en forma de dietes i indemnitzacions, 

de les persones que en formen part.” (art. 34.7 i 110.1). 

 

Les despeses corresponents a aquestes compensacions econòmiques, en forma de dietes,  

s’han imputat fins ara al pressupost ordinari de la direcció de Democràcia Activa.  

En els tres últims anys s’han tramitat compensacions econòmiques en forma de dietes a 

persones membres de les comissions de garanties tal i com es detallen a continuació:   

 

Any Import total Dietes Aplicació pressupostària 

2019 17.750,00 0801-23300-92417 

2020 7.650,00 0800-22626-92411 

2021 0,00 

  

 

Amb l’aprovació del nou RPC, aquestes despeses s’assumiran dins el capítol 2 del pressupost 

de la direcció de Democràcia Activa.  
 

 
5.- Suport al funcionament dels òrgans de participació (art. 45.6) 
 

El RPC regula la creació i el funcionament dels diferents òrgans de participació, com un dels 

canals de participació ciutadana  de la ciutat, que poden ser territorials o sectorials. En l’article 

45.6 s’indica que “ l’Ajuntament ha de donar, directa o indirectament, al òrgans de participació 

el suport administratiu ordinari per garantir-ne el funcionament correcte i amb la màxima 

autonomia”.  Això significa que els òrgans administratius responsables de cada òrgan de 

participació assumeix amb càrrec al seu pressupost ordinari, les possibles despeses que generi 

el funcionament dels òrgans de participació que tingui assignats. 
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El nombre d’òrgans de participació existents a la ciutat de Barcelona no s’ha incrementat de 

manera significativa en els darrers anys, i per tant, l’estructura municipal administrativa que 

els dona suport tècnic tal i com preveu el RPC s’ha mantingut estable. En aquest sentit, no hi 

ha un increment de despeses de personal.  

Pel que fa a les despeses de funcionament d’aquests òrgans s’han assumit sense cap incidència 

rellevant amb càrrec al capítol 2 del pressupost ordinari municipal. 

La proposta del nou RPC preveu la supressió dels Consells Ciutadans de districte, i això 

implicarà una reducció del suport tècnic per part de l’estructura organitzativa dels districtes.  

 
El Consell de Ciutat, com a màxim òrgan de participació de la ciutat, està regulat de manera 

específica en els articles 54 al 61. En aquest cas, a l’article 57.3 del RPC es preveu un suport 

específic al seu funcionament. Els recursos econòmics necessaris per a garantir aquest 

funcionament estan contemplats al pressupost ordinari de la direcció de Democràcia Activa, i 

han estat els següents des de l’aprovació del RPC 2017: 

 

Any Import  Aplicació pressupostària 

2017 41.394,84 0801-21600/22626-92411/92417 

2018 55.626,31 0801-22626-92417 

2019 35.136,22 0801-22626-92411/92417 

2020 52.132,50 0800-22626-92411 

2021 60.886,54 0800-22626-92417 

  
Amb l’aprovació del nou RPC aquest suport al Consell de Ciutat s’assumirà pressupostàriament 

de la mateixa manera. 

 
 
6.- Organització i funcionament de les consultes ciutadanes  
 

El RPC dedica el capítol 6 a les consultes ciutadanes, com un canal de participació directe de la 

ciutadania. Es regula l’objectiu, la seva convocatòria, el funcionament de la Comissió de 

Seguiment, les seves regles específiques, els debats públics que comporta, les modalitats de 

votació, la composició de les meses, els sistemes de votació i el recompte de vots.  

 

Es podria preveure que l’organització d’una futura consulta ciutadana tindria un cost estimat 

d’uns 500.000 euros que inclouria el servei de producció i logística de la consulta així com 

també el pagament de dietes a les persones membres de les meses. Aquesta quantitat seria 

assumible amb el pressupost ordinari de la Gerència de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat. 

Cal tenir present que el desenvolupament del vot electrònic és una funcionalitat actualment ja 

incorporada a la plataforma digital, i que no suposa cap despesa addicional.   

 

Amb el nou RPC es preveu que es convoquin poques consultes ciutadanes, atès que sobretot 

s’ha incrementat el nombre de signatures necessàries per iniciatives ciutadanes (de 15.000 a 

88.700). 

 

7.- La Plataforma digital  
 

El Capítol 8 del RPC està dedicat a la plataforma digital, com a conjunt de serveis connectat a 

Internet per permetre la participació de la ciutadania en tots els canals de participació 

previstos al RPC. 
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La plataforma digital s’ha anat desenvolupant en aquests darrers anys incorporant  millores i 

funcionalitats noves per donar resposta a tots els requeriments contemplats en el RPC. A dia 

d’avui  tenim una plataforma preparada per facilitar la participació digital de la ciutadania en 

tots els canals previstos al RPC.  

 

El desenvolupament tecnològic de la plataforma digital ha suposat una despesa anual en 

inversió en aquests últims anys de:  

 

Anualitat Import total 

2017 2.339.618,90 

2018 29.487,70 

2019 945.826,89 

2020 90.104,37 

2021 365.250,60 

  

 

La direcció d’Innovació Democràtica té un pressupost ordinari assignat per fer front al correcte 

funcionament d’aquesta plataforma digital que inclou serveis de consultoria, d’assistència 

tècnica, de suport i administració del decidim.barcelona, de comunicació, de servei de correu i 

un seguit de convenis amb entitats i/o associacions per col·laborar i fomentar la recerca 

participativa. El total del pressupost ordinari d’aquests últims anys de la Direcció ha estat de:  

 

Any 

Pressupost Inicial 

Cap. 2 

Pressupost Inicial 

Cap. 4 TOTAL 

2017 200.000,00 50.000,00 250.000,00 

2018 470.000,00 130.000,00 600.000,00 

2019 470.000,00 130.000,00 600.000,00 

2020 434.581,28 134.680,00 569.261,28 

2021 498.970,82 130.000,00 628.970,82 
 

 

Per tant, tot allò previst en el nou RPC respecte la plataforma digital que comporta despesa 

econòmica es pot assumir pressupostàriament amb la dotació ordinària del pressupost de la 

direcció d’Innovació Democràtica.  

  

 
8.- El suport als projectes associatius  
 

Al Capítol 9 del RPC es recull l’enfortiment comunitari, com una de peces importants en el 

sistema de participació ciutadana a la ciutat. Entre els temes previstos en aquest capítol 

s’esmenta el suport als projectes associatius, així com els diferents àmbits de suport a les 

associacions. Així, esmenta que  “l’Ajuntament ha de posar a disposició de les associacions 

ciutadanes i grups de fet, mitjans materials i econòmics perquè realitzin millor els seus  

projectes i les seves activitats,” i que “s’han de fer de manera regular convocatòries de 

subvencions , i quan sigui possible i adequat convenis anuals o plurianuals...”. (art. 105). 

 



Ajuntament

de Barcelona

Área de Cultura, Educació, Ciencia iComunitat

La direcció d'Acció Comunitaria de l'Area de Cultura, Educació, Ciencia Comunitat té

lencárrec de treballar de manera genérica el suport al teixit associatiu de la ciutat, disposa al

seu pressupost ordinari dels recursos económics necessaris per a fer-ho. Tanmateix, les

diferents convocatoóries de subvencions a entitats convocades des de l'Ajuntament de

Barcelona donen resposta allo previst al RPC, tant des del punt de vista sectorial com

territorial.

Finalment, significar que les previsions pressupostaáries per a l'exercici 2021 de les direccions

de Democracia Activa, Innovació democrática d'Acció comunitária són les que es detallen tot

segult:

Direccions Programa pressupostari Previsions 2021

Democracia Activa 92417 867.796,79

Innovació Democrática 92419 628.970,82

Acció Comunitaria 92418 23182 2.569.620,50

Total 4.066.388,11

La Geréncia de Cultura, Educació, Ciencia Comunitat té un pressupost inicial total de

2/75.868.967,32 euros a l'exercici 2021, per tant disposaria de marge pressupostari per

assumir les possibles necessitats derivades de la inplementació del nou RPC, no previstes en el

pressupost ordinari de les tres direccions esmentades.

De tot l'exposat anteriorment es deriva que la proposta del nou RPC presentada compta amb

els recursos economics suficients per poder-se desenvolupar amb normalitat en el conjunt de

organització municipal, donat que aquests ja estan contemplats en el pressupost ordinari dels

diferents organs de gestió implicats, complint, a més, amb el principi d'estabilitat

pressupostaria.

Barcelona, 16 de novembre 2021

Palmira Balague
Esquerrer DNI

Palmira Balague

Directora de Recursos


