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INFORME  D’IMPACTE NORMATIU DE LA PROPOSTA DE  

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

  

I. OBJECTE DE L’INFORME 

El present informe té per objecte analitzar l’impacte normatiu que tindrà, en el cas de ser 

aprovat, el projecte normatiu del Reglament de participació ciutadana1. 

 

II. MARC NORMATIU DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

El marc normatiu en el qual s’inserirà el nou Reglament de Participació ciutadana està 

constituït, fonamentalment, per les normes següents: 

 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 dels Drets Humans a la ciutat, feta a la ciutat de 

Saint-Denis, el 18 de maig de 2000, art. VIII 

 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, art. 37. 

 Llei 1/2006, de 13 de març, per la que es regula el Règim Especial del municipi de 

Barcelona, art.1.2  

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 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), Títol XIV. 

 Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres 

formes de participació. 

 Llei 4/2010, del 17 de març, de consultes populars per via de referèndum 

 

 

                                                           
1
 Aquest informe es refereix a la versió del Reglament de Participació Ciutadana de data 5 de novembre de 2021. 
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III. COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER APROVAR EL REGLAMENT DE 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

Les competències que exerceix l’Ajuntament de Barcelona en aprovar el Reglament de 

participació ciutadana es troben recollides, fonamentalment, a la Carta Municipal de 

Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, que considera la participació 

ciutadana com a principi d’actuació del govern municipal que informa la pròpia Carta i com a 

dret de la ciutadania que l’Ajuntament ha de garantir i que atribueix a aquest competències 

específiques en aquesta matèria (art. 8, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 

36, art. 37). També es recullen a la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat 

pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (LMRLC), (art. 66) i a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases de Règim Local (art. 18.1, art. 69, art. 70 bis, art. 70,  art. 71). 

La potestat normativa municipal es deriva, específicament per a la matèria relativa a la 

participació ciutadana, de l’article 30.3 de la pròpia Carta municipal, que estableix que “Les 

normes de participació contingudes en aquesta Carta es desenvolupen per mitjà de 

disposicions reglamentàries aprovades per l'Ajuntament de Barcelona”; habilitació que 

s’afegeix a la potestat normativa genèrica reconeguda per l’article 4.1 a) LBRL i l’article 8.1 

a) del TRLMRLC als ens locals territorials. 

 

IV. CONTINGUT JURÍDIC DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

El projecte normatiu “Reglament de participació ciutadana” consta de cent dotze articles, 

repartits en deu capítols, vuit disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una 

disposició derogatòria i vuit disposicions finals. 

En el capítol primer, s'hi inclouen les disposicions generals: es defineix l'objecte del 

reglament i els principis dels diversos canals i instruments de participació, es concreta 

l'àmbit d'aplicació subjectiva de la norma, es proclama el dret a la participació ciutadana, i es 

recull un seguit de definicions de conceptes que apareixen en el text articulat de la norma, 

per interpretar-los i comprendre'ls millor. Finalment, es recorda que l'Alcaldia, en exercici de 

les seves atribucions en matèria d'organització administrativa, pot crear l'organització 

administrativa que consideri més adequada per dotar de la màxima eficàcia els canals de 

participació establerts en el Reglament de participació ciutadana i per poder gestionar totes 

les accions derivades de la seva utilització, cercant la màxima coordinació amb les diferents 

unitats administratives que hi poden intervenir. 

El capítol segon té per finalitat regular la iniciativa ciutadana, que és la intervenció ciutadana 

dirigida a promoure una determinada actuació d'interès general i de competència municipal 

per part de l'Ajuntament, i que pot consistir en la incorporació d'un o diversos punts que es 

tractaran en l'ordre del dia del Consell Municipal o del Consell de Districte, en l'inici d'un 

procés participatiu determinat, en la posada en marxa d'una audiència pública en format 

presencial o a la plataforma digital, en la creació d'un òrgan de participació, en la proposta 

d'aprovació d'una disposició de caràcter general, en la celebració d'una consulta ciutadana o 

en la convocatòria d'un consell de barri. S'estableix el nombre de signatures necessàries per 

poder promoure les iniciatives ciutadanes i es regula la presentació de la sol·licitud, la 

recollida, l'autenticació i la presentació de les signatures i els efectes de la seva tramitació.  
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El capítol tercer regula els processos participatius, les seves finalitats, la forma de promoció, 

aprovació i convocatòria, les persones cridades a participar-hi, les fases i el funcionament 

dels actes i debats, etcètera, així com els òrgans per garantir el funcionament correcte 

d'aquests processos: la Comissió Assessora i la Comissió de Seguiment. Es regula també, 

per primer cop amb caràcter reglamentari, el procés de pressupostos participatius, i es 

concreten quins són els processos participatius que han de tenir lloc amb caràcter preceptiu. 

El capítol quart estableix els òrgans de participació, tant els d'àmbit sectorial com els d'àmbit 

territorial. Entre aquests darrers, es regulen el Consell de Ciutat i els consells de barri, tal 

com feien les normes reguladores de participació ciutadana vigents fins ara. També es 

preveu la subscripció de pactes i acords per fomentar espais de debat i diàleg amb persones 

o entitats en diversos sectors d'actuació municipal. 

El capítol cinquè té per objecte regular altres canals puntuals de participació, com són les 

audiències públiques i el seu funcionament, i la intervenció oral en el Consell de Districte o 

en el Consell Municipal. 

El capítol sisè està dedicat a les consultes ciutadanes, amb les quals es demana l'opinió de 

la ciutadania en matèries de competència municipal, mitjançant el vot directe, lliure, igual i 

secret a les urnes presencials o electròniques en el marc de la normativa vigent en la 

matèria. S'estableixen els principis informadors de les consultes, l'àmbit territorial, els 

subjectes legitimats per promoure-les, els seus efectes, objecte, convocatòria, període de 

debat públic, així com els aspectes bàsics de procediment i garanties, com ara les meses de 

consultes i les comissions de seguiment. 

El capítol setè està dedicat a la participació de la ciutadania en la gestió dels serveis 

municipals i al dret d'aquesta a fer arribar a les autoritats municipals les queixes, 

reclamacions i propostes que consideri oportunes, així com a l'obligació de l'Ajuntament de 

tenir implantat un sistema de gestió per mitjans electrònics de les incidències i a la 

participació dels usuaris i les usuàries dels serveis i equipaments en el funcionament 

d'aquests mitjans. 

En el capítol vuitè es regula la plataforma digital per a la participació, les seves 

característiques, el contingut i el programari i les condicions per accedir-hi.  

El capítol novè està destinat a regular les actuacions per a l'enfortiment comunitari, tant en 

relació amb els programes de suport associatius específics com amb la promoció de la 

gestió cívica d'equipaments i serveis. També es preveu, en aquest capítol, la possibilitat que 

l'Ajuntament proposi a les administracions competents que determinades entitats siguin 

declarades d'utilitat pública o d'interès social. 

I el capítol desè regula la Comissió d'Empara, òrgan integrat en el Consell de Ciutat, de 

caràcter consultiu, que té per objecte vetllar per l'efectiva realització dels drets i les 

obligacions derivats de la normativa sobre participació ciutadana, i per la bona pràctica en 

l'ús dels canals de participació ordenats en aquest Reglament, i que componen persones de 

prestigi reconegut, expertes en matèria de participació ciutadana. S'estableix, de manera 

expressa, la compatibilitat d'aquesta instància de tutela dels drets amb la Sindicatura de 

Comptes de Barcelona i amb les altres que estableix la normativa vigent. 
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De la part final del Reglament de participació ciutadana es pot destacar la previsió que es fa 

en el sentit que els dubtes que es puguin plantejar en la seva aplicació s'han d'interpretar de 

manera que prevalgui la màxima participació en les actuacions polítiques o administratives, 

així com l'aplicació supletòria del Reglament de participació ciutadana respecte d'altres 

mecanismes o processos de participació que el Consell Municipal pugui aprovar. També 

s'estableix que la ciutadania ha de comptar amb informació actualitzada sobre els diferents 

mecanismes de participació ciutadana, així com dels mitjans per a utilitzar-los, i els 

compromisos municipals d'elaboració d'un pla de suport als projectes associatius i 

comunitaris; d'intentar promoure, en el marc i en els termes de la legislació de contractes del 

sector públic, una preferència per a entitats que compleixin determinats requisits en 

l'adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, i de 

col·laborar amb altres administracions competents per modificar el marc normatiu que afecta 

l'activitat econòmica de les associacions. S'estableix que els òrgans de participació existents 

han d’adaptar les seves normes de funcionament a l'establert a aquest Reglament, i 

s'habilita la Comissió de Govern perquè mitjançant decret reguli el registre ciutadà i el fitxer 

general d'entitats ciutadanes. La seva entrada en vigor està prevista per a l’endemà de la 

seva publicació. 

 

 

V. LA INCIDÈNCIA DE LES MESURES PROPOSADES PEL PROJECTE NORMATIU EN TERMES 

D’OPCIONS DE REGULACIÓ, DE SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA I DE REDUCCIÓ DE CÀRREGUES 

ADMINISTRATIVES PER ALS CIUTADANS I LES EMPRESES. 

El contingut del projecte  normatiu que s’informa és molt similar al Reglament de participació 

ciutadana de 2017, perquè la seva aprovació està directament motivada per la declaració de 

nul·litat d’aquell per la Sentència del Tribunal de Justícia de Catalunya de núm. 874/2019, de 

25-10-2019, que va ser per raons estrictament formals. La gran majoria de les modificacions 

que s’hi ha incorporat respecte al del 2017 tenen a veure, sobretot, en la voluntat de corregir 

alguns aspectes que l’aplicació pràctica de la norma havien posat de manifest com a 

millorables.  

L’opció de no regulació no era jurídicament aconsellable, perquè hauria suposat que els 

canals de participació de l’Ajuntament de Barcelona estarien regulades per les Normes de 

participació ciutadana aprovades el 22-11-2002, les quals van recuperar la seva vigència 

arran de la fermesa de la Sentència esmentada de 25-10-2019; i la regulació continguda en 

aquestes Normes és francament insuficient, gairebé vint anys després de la seva aprovació, 

en què la participació ciutadana i els seus canals o instruments a utilitzar han evolucionat 

tant. Per tant, la no regulació per l’Ajuntament de la participació ciutadana en termes actuals 

hauria suposat de fet una limitació del dret a la participació ciutadana respecte al reconegut 

pel Reglament de 2017. 

Una de les diferències respecte a les previsions que es feien en el Reglament de participació 

de 2017 es refereixen al nombre de signatures necessàries per a la tramitació d’iniciatives 

ciutadanes consistents a la celebració de consultes ciutadanes, que s’han incrementat molt 

considerablement. L’explicació d’aquest increment és la voluntat d’adaptar aquest nombre al 
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previst a la Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de referèndum. Aquest 

increment suposarà una càrrega per a la ciutadania que vulgui promoure una iniciativa 

ciutadana que consisteixi en la celebració d’una consulta. No corregir aquest extrem, però, 

suposaria assumir un risc d’anul·lació judicial per manca d’adequació a la legalitat vigent. 

En el capítol sobre els processos participatius, s’introdueixen, com a procés participatiu 

específic, els anomenats pressupostos participatius i les anomenades assemblees 

deliberatives i altres metodologies de participació, la qual cosa suposa atorgar a la 

ciutadania possibilitats d’utilitzar altres canals de participació en exercici del seu dret de 

participació. I, en el capítol que regula els òrgans de participació, es suprimeixen els 

Consells Ciutadans de Districte, regulats fins ara en el Reglament d’organització i 

funcionament dels districtes, supressió que significa una simplificació organitzativa respecte 

a la situació normativa anterior.  

Pel que fa a les consultes ciutadanes, que és el capítol on hi ha hagut més modificacions, 

cal assenyalar que, a banda de l’obligada necessitat d’adaptació a la Sentència del TSJ de 

10 de gener de 2020 --en el sentit d’exigir majoria absoluta per a l’aprovació de les consultes 

ciutadanes que provinguin d’una iniciativa ciutadana-- s’ha volgut procedir a un “aprimament” 

del text normatiu, per fer-lo més manejable i menys feixuc, en ares a una major simplificació 

normativa i a una millor comprensió per a la ciutadania, sense, però, menystenir la garantia 

dels drets i interessos d’aquesta. Per aconseguir aquest objectiu, s’han reordenat, fusionat i 

inclús suprimit algunes disposicions d’aquest capítol i s’ha corregit la redacció d’alguns 

preceptes.  

També cal esmentar que el Projecte normatiu aprofundeix, en general, en la utilització de 

mitjans electrònics en els diversos canals de participació ciutadana, evitant, però, que la 

bretxa digital. 

Tal com ordenen les directius de tècnica normativa, la disposició derogatòria deroga 

expressament totes les normes que han de quedar sense efecte a resultes de l’aprovació del 

nou Reglament, evitant així l’obsolescència de normes municipals i contribuint a la  seguretat 

jurídica. 

 

VI. NORMES MUNICIPALS QUE HAN DE QUEDAR AFECTADES COM A CONSEQÜÈNCIA DE 

L’APROVACIÓ DEL NOU REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.  

L’aprovació del Reglament de participació ciutadana suposarà l’afectació de les normes 

següents: 

 La derogació de les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana, aprovades 

per Acord del Plenari del Consell Municipal de 22/11/2002 (BOP de 13/12/2002), 

modificat per l’acord del Plenari del Consell Municipal de 02/10/2009 (BOP de 

14/10/2009) i per l’acord del Plenari del Consell Municipal de 31/10/2014 (BOP 

24/11/2014). Arran de l’anul·lació del Reglament de participació ciutadana aprovada per 

Acord del Plenari del Consell Municipal de 6-10-2017 per la Sentència del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya núm. 874/2019, de 25-10-2019, les esmentades 
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Normes Reguladores de Participació Ciutadana de l’any 2002 han recuperat la seva 

vigència i es troben actualment en vigor. 

 La derogació del capítol 1 del títol IV de les Normes Reguladores del Funcionament 
dels Districtes, aprovades per Acord del Plenari del Consell Municipal de data 

28/09/2001 (BOP 23/10/2001) i modificades per acord del Plenari del Consell Municipal 

de 03/07/2007, (BOP de 23/08/2007), per acord del Plenari del Consell Municipal de 

30/05/2008 (BOP de 13/06/2008), per acord del Plenari del Consell Municipal de 

02/10/2009 (BOP de 14/10/2009), i per acord del Plenari del Consell Municipal de 

14/07/2015 (BOP de 25/08/2015). En l’esmentat capítol 1 del títol IV de les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes --que, en cas de ser aprovat el Reglament 

que s’informa, restarà derogat-- regula el Consell ciutadà dels districtes. 

 La derogació del capítol 4 del Reglament intern del Consell de Ciutat, aprovat per 

Acord del Plenari del Consell Municipal de data 31 d’octubre de 2014 (BOP 24/11/2014), 

que regula la Comissió d’Empara. El capítol 10 del Reglament de participació ciutadana 

que s’informa regula també, en termes diferents a com ho fa el Reglament intern del 

Consell de Ciutat, la Comissió d’Empara, de tal manera que aquella regulació quedarà 

obsoleta si no es procedeix a la seva derogació expressa. Així ho recomanen els 

apartats 62 a 63 de les Directrius de tècnica normativa aprovades per la Comissió de 

Govern en data 15 d’abril de 2015 (BOP 14-05-2015). 

 La derogació de les Normes reguladores del Fitxer general d'entitats ciutadanes, 

aprovades per acord del Plenari del Consell Municipal de 20/02/2004 (BOP de 

26/02/2004) i que, a partir d’ara, passarà a ser regulat per un decret normatiu a aprovar 

per la Comissió de Govern, segons es disposa a la disposició final segona. Per evitar 

que es produeixi cap buit normatiu des de l’entrada en vigor del Reglament de 

participació ciutadana i l’aprovació del decret de la Comissió de Govern pel qual es reguli 

el Fitxer general d’entitats ciutadanes, l’apartat 3 de la disposició derogatòria estableix 

que la derogació de les Normes de l’any 2004 no es produirà fins que produeixi efectes 

aquell decret de la Comissió de Govern, esmentat. 

 La derogació del Decret d’Alcaldia pel qual es regula la plataforma digital per a la 
participació ciutadana Decidim Barcelona, sempre, és clar, que aquest decret estigui 

aprovat en el moment de l’aprovació del Reglament, perquè a data d’avui encara no ho 

està. El seu objecte és la regulació de la plataforma digital per cobrir el buit normatiu que 

va produir la derogació del Reglament per la Sentència del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya núm. 874/2019, de 25-10-2019. Com que el nou Reglament de participació 

ciutadana torna a incloure un capítol, concretament el capítol 8, dedicat a la plataforma 

digital, correspondrà –si és que, com s’ha dit, efectivament ha tingut lloc l’aprovació del 

decret d’Alcaldia—la derogació d’aquest. En cas contrari, caldrà suprimir aquesta 

previsió. 

 La modificació del Reglament d'honors i distincions, aprovat definitivament pel Ple del 

Consell Municipal amb data de 29 de juny de 2012 (BOP 12-07-2012); modificació consistent 

en afegir un nou apartat 2 a l'article 17 per possibilitar al Consell de Ciutat elevar propostes 



Ajuntament
ja de Barcelona

Gerencia de 1" Area de Cultura, Educació, Ciéncia iComunitat

d'atorgament de distincions de Medalla d'Honor de Barcelona per a una persona per a una

entitat.

VII ALTRES IMPACTES NORMATIUS

A banda dels impactes directes que s'han esmentat més amunt, l'aprovació del Reglament suposara

també altres impactes indirectes, derivats o successius que convé també tenir en compte. Així,

suposara:

Que les normes de funcionament dels órgans de participació s'hauran d'adaptar a les

disposicions del nou Reglament de participació ciutadana en el termini d'un any a comptar des de

la seva entrada en vigor. Mentrestant no es produeixi lesmentada adaptació, els esmentats

órgans de participació es regeixen preferentment pel nou Reglament.

Que la Comissió de Govern haura de regular mitjangant decrets normatius tant el

Registre Ciutada com el Fitxer general d'entitats ciutadanes.

Que el Govern municipal haura de promoure la modificació de les normes

reguladores del funcionament dels districtes aprovades definitivament pel Plenari del

Consell Municipal el 28 de setembre de 2001.

Barcelona, 12 de novembre de 2021

Natalia Amoros Bosch DNI
Ajuntament

Le de Barcelona 11 15 14:31:02 +01'00'

Natalia Amorós Bosch

Secretaria delegada (PD 14/01/2020)


