
 

Títol III. Instruments de participació  

 
Article 14. Processos de participació ciutadana 
 
1. Els processos de participació ciutadana són actuacions institucionalitzades, 
delimitades en el temps, destinades a facilitar i promoure la intervenció de la ciutadania 
en la definició i planificació de les polítiques públiques locals. 
 
2. Tenen per objecte garantir el debat i la deliberació entre la ciutadania i les institucions 
públiques per recollir l’opinió de la ciutadania respecte a una actuació pública concreta 
en les fases de proposta, decisió, implementació o avaluació. 
 
3. Hi poden prendre part les persones físiques majors de setze anys. Tanmateix, si la 
naturalesa o l’objecte ho requereix o ho aconsella, pot reduir-se l’edat mínima de les 
persones participants, la qual cosa caldrà motivar en la convocatòria. També hi poden 
participar entitats, col·lectius organitzacions, plataformes o xarxes. 
 
4. Els processos participatius han d’incloure la perspectiva interseccional això vol dir que 
s’ha de garantir l’accés a la participació i les mateixes oportunitats efectives de participar 
de la diversitat de persones afectades. És a dir, s’ha de tenir en compte els següents 
eixos d’identitat (origen, edat, identitat de gènere, classe social, orientació sexual, 
persones amb diversitat funcional, persones en situació de vulnerabilitat, entre d’altres 
identitats). 
  
5. Els processos de participació ciutadana es poden realitzar a iniciativa del Ple 
municipal, de l’equip de govern, dels consells municipals respecte el seu àmbit temàtic 
o a iniciativa de la ciutadania, després de recollir un 3 % de signatures de les persones 
cridades a participar1. 
 
6. Han de tenir, com a mínim, les fases següents: 
 

a) Fase d’informació, mitjançant la qual es difon al conjunt de la ciutadania 
interessada la matèria o el projecte sobre el qual es vol demanar la participació, 
utilitzant els mitjans adequats. Ha d’incloure: 
- el col·lectiu o col·lectius convidats a participar; 
- els objectius del procés, 
- les alternatives que planteja la institució, si n’hi ha, i 
- qualsevol altra documentació necessària per formar-se una opinió. 

 
b) Fase d’aportació de propostes i deliberació, mitjançant la qual, emprant les 

metodologies adequades, es promouen el diàleg i el contrast d’arguments i es 
recullen les aportacions de les persones participants. Cal establir un termini, que 
no pot ser inferior a trenta dies2, perquè les persones puguin fer les seves 
aportacions. 
 

c) Fase de valoració de propostes, mitjançant la qual l’Ajuntament considera i 
valora totes les aportacions i propostes. 

 

                                                           
1 D’acord amb l’art. 44 de la Llei 10/2014 , de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació 

ciutadana. 
2 D’acord amb l’art. 48 de la Llei 10/2014, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació 

ciutadana. 



 

d) Fase d’avaluació i rendició de comptes, mitjançant la qual es traslladen els 
resultats del procés a les persones participants i al conjunt de la ciutadania. 

 
7. L’avaluació dels resultats del procés ha de reflectir-se en una memòria final que s’ha 
de fer pública al web institucional de l’administració convocant i s’ha de comunicar als 
participants. La memòria ha d’incloure, com a mínim, tota la informació necessària en 
relació amb: 

- quin col·lectiu o col·lectius hi han participat; 
- quina és l’actuació pública que s’ha sotmès a la consideració ciutadana; 
- com s’ha dut a terme aquesta participació i quins han estat els resultats. 

 
8. El procés de participació es podrà desenvolupar mitjançant les eines, presencials o 
telemàtiques, que millor s’ajustin a les necessitats i objectius de la temàtica a tractar, 
com per exemple, fòrums de discussió, tallers participatius, enquestes o qualsevol altre 
mètode que asseguri la lliure expressió de les opinions. 
 
 
Article 15. Altres mecanismes  i metodologies 
 
1. L’Ajuntament d’Alella pot desenvolupar altres mecanismes de participació ciutadana 
que no es reconeguin en aquest reglament (per exemple, itineraris participatius, 
mapatges cartogràfics, sociogrames col·laboratius, etc.). 
 
2. En el desenvolupament dels diferents mecanismes i òrgans de participació ciutadana 
que es reconeixen en aquest reglament, es poden introduir totes les tècniques i 
metodologies que es considerin oportunes per al seu bon funcionament. 
  
3. L’Ajuntament podrà promoure enquestes3 ciutadanes per als assumptes de 
competència municipal i de caràcter local que siguin rellevants per als interessos del 
veïnat.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Segons l’article 53 de la Llei 10/2014, s’entén per enquesta el procés de participació ciutadana que 
utilitza tècniques demoscòpiques per conèixer l’opinió o les preferències de la ciutadania amb relació a 
una qüestió o qüestions determinades. Cal no confondre-la amb la consulta popular no referendària. 


