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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE NORMATIU DE REGLAMENT DE 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

 

Barcelona, a 14 de febrer de 2020 

 

D’acord amb el que es preveu a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de fomentar i millorar la 

participació ciutadana en el procediment d’elaboració de les normes, amb caràcter previ a 

l’elaboració del projecte normatiu de Reglament de Participació Ciutadana, es substancial consulta 

pública a través del portal web de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels 

ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma i sobre: 

a) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa. 

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 

c) Els objectius de la norma. 

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries. 

En compliment del que s’esmenta, es descriu a continuació breument el marc en el qual es 

planteja aquest projecte normatiu: 

 

a) ANTECEDENTS I PROBLEMES QUE ES VOL SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA. 

En data 6 d’octubre de 2017, el Plenari del Consell Municipal va aprovar definitivament el 

Reglament de Participació Ciutadana, que derogava les anteriors Normes Reguladores de la 

Participació Ciutadana de 22 de novembre de 2002. 

Aquest Reglament assentava les bases del que havia de ser el sistema de Democràcia Activa per 

al conjunt de la ciutat, a partir dels principis de ciutadanitzar  la participació ciutadana i assegurar 

mecanismes de democràcia directa. També concretava els canals i mecanismes que la ciutadania 

tenia 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.  

Durant els darrers dos anys s’han anat implementant a la ciutat aquests canals i articulant el 

sistema de Participació Ciutadana a Barcelona. 

Es proposa la tramitació d’un nou reglament que incorpori únicament millores tècniques per donar 

solució a aquelles situacions identificades que dificulten el funcionament d’alguns canals de 

participació i la tramitació d’algunes propostes.  
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b) OBJECTIUS PERSEGUITS PER LA REFORMA NORMATIVA 

La normativa pretén mantenir les bases del  sistema de Democràcia Activa per al conjunt de la 

ciutat de Barcelona, a partir dels mateixos principis del Reglament anterior, 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.  

 

c) NECESSITAT I OPORTUNITAT 

 

El Reglament de Participació Ciutadana de l’any 2017 ha estat anul·lat per la Sentència del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 874/2019, de 25 d’octubre de 2019, entre 

d’altres motius per una deficient informació pública, malgrat que la norma s’havia elaborat 

mitjançant un procés de participació ciutadana ampli i s’havia sotmès a diversos tràmits 

d’informació pública.  

L’Ajuntament ha recorregut aquesta Sentència, de manera que no és ferma i per tant, en 

l’actualitat aquell Reglament es troba vigent. No obstant, en garantia d’una major seguretat 

jurídica, es considera 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 en els darrers dos 

anys, que preservi aquest sistema i que asseguri el funcionament adequat dels mecanismes de 

democràcia directa a Barcelona. 

 

d) CANALS PER FER APORTACIONS 

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient poden, en exercici del dret que els 

reconeix l’article 133.1 de la Llei 39/2015 remetre les seves opinions i aportacions sobre els 

aspectes plantejats fins al dia  9 de març inclòs,  a través del formulari indicat. 

 


