


                       Participació ciutadana

Perquè a CH, AUS, FI, DK, N, S.... Tenen tant de respecte 
a la natura, al seu país i a les seves pròpies lleis?
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                    PARTICIPACIÓ CIUTADANA   

Per que:
• Son fruit de la participació ciutadana.
• Son patrimoni individual i col·lectiu.
• No son imposades per elits alienes a la ciutadania.
• Per que les senten seves. Els han fet entre tots.

Per que la ciutadania disposa de mecanismes per revocar  
i/o canviar aquelles lleis o càrrecs que considerin no 
serveixen al interès col·lectiu.... i/o els responsables de 
les institucions son amatents amb els anhels d’aquells a 
qui representen.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA A LA C.E.

Art. 87.3:
Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la 
iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En 
todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. 
No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, 
tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la 
prerrogativa de gracia.

Artículo 81. 
1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los 
Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las 
demás previstas en la Constitución.
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Son subjectes de regulació a través de lleis orgàniques les 
següents:

        - La Corona.
- L’Estructura i composició de l’Estat.
- La Llei Electoral i el sistema Parlamentari.
- Els pressupostos generals de l’estat ni la seva estructura o composició.
- La distribució i equilibri territorial.
- El sistema de Seguretat i Defensa.
- Els sistemes de control i transparència del Govern,  els partits polítics i les 
   principals Institucions i Administracions de l’Estat.
- El sistema financer.
- El sistema tributari
- Les polítiques i utilització dels recursos energètics i naturals.
- El model d’Ensenyament.
- La regulació del mon laboral i comercial
- El model sanitari.

- Model de relacions internacionals, amb quins grups i/o organitzacions es 
  vol establir  relacions i formes de col·laboració.
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Iniciativas legislativas populares presentadas[editar]
Se han presentado en el Congreso de los Diputados 66 iniciativas legislativas populares desde 1977 hasta 
2012. De ellas, solo 12 superaron la barrera de las 500.000 firmas, siendo de todas maneras rechazadas en su 
mayoría. Algunas de ellas siguen en proceso de tramitación, pero solo una ha pasado a ser ley: "
Proposición de Ley sobre reclamación de deudas comunitarias ", que finalmente acabó subsumida en otra 
proposición no de ley en la VI Legislatura y que supuso la modificación de un artículo de la 
Ley de Propiedad Horizontal. El resto, o han sido inadmitidas, o han caducado o se han retirado.8 9 

84 Proposición de ley de regulación de la dación en pago, de para
lización de los desahucios y de alquiler social.

05/02/2013 1.402.845 21 

142

Proposición de Ley para la 
eliminación de privilegios de 
índole retributiva de la clase 
política cesada.

18/04/2016 27/04/2016
Trasladado al próximo 
Congreso

Ver siguiente 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iniciativa_legislativa_popular_en_Espa%C3%B1a&action=edit&section=3
https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativas_legislativas_populares
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proposici%C3%B3n_de_Ley_sobre_reclamaci%C3%B3n_de_deudas_comunitarias&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Propiedad_Horizontal
https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_legislativa_popular_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_legislativa_popular_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_de_Afectados_por_la_Hipoteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_de_Afectados_por_la_Hipoteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_legislativa_popular_en_Espa%C3%B1a


ELS DRETS NO VENEN DONATS PER LES INSTITUCIONS. SON 

DOLOROSAMENT CONQUERITS PER LA CIUTADANIA.

Rosa Parks 1913-2005:
Va ser arrestada, jutjada i sentenciada per negar-se a deixar el seu seient
a un blanc. La comunitat negre de Montgomery (Alabama), va organitzar un boicot als 
transports públics.
Després de 381 dies en que dotzenes d’autobusos varen romandre inactius, fins que la 
llei de segregació racial als autobusos públics va ser eliminada a Alabama pel TS dels 
EE.UU.

Martin Luther King – Alabama – 1929-1968
Líder del moviment afroamericà pels Drets Civils. Va promoure la desobediència civil no 
violenta.
El 1955 va liderar la vaga d’usuaris d’autobusos.
El 1957 va demanar el vot pels negres a Washinton.
A l’octubre de 1957 pronuncia el discurs: Estimant als teus enemigs”
El 28 d’agost de 1963 pronúncia el seu més famós discurs a Washinton davant 200.000 
persones: “ I have a dream..” EL 1964 reb el Premi Nobel de la Pau.
Morí assessinat el 4 d’abril de 1968.
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El sufragi universal:
Censatari: Fins 1ª meitat s. XIX.
Universal Masculí: 2ª meitat del s. XIX
Universal Femení: Començaments s. XX
Analfabets i totes les races: 2ª meitat del s. XX.

Jornada laboral de 8 hores:
Decretada a Ginebra per la AIT el 1866.
Vaga general a Chicago de l’1 de Maig de 1886. Al tercer 
dia la policia va disparar als manifestants: 8 morts i 
centenars de ferits. 6 condemnats a la forca.
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Les institucions actuen, tradicionalment, de fre dels 
avenços en els Drets de la ciutadania.

Solament davant d’una forta pressió ciutadana i 
abnegats sacrificis, s’aconsegueixen petits avenços.

S’han de cercar models que permetin avançar en la 
mesura de les necessitats de la ciutadania.

Les noves tecnologies poden ser un mitjà eficaç per 
aconseguir-ho......però el més important és la 
SOBIRANIA.
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REPTE CIUTADÀ

Conquerir la Sobirania (no recuperar).

Com?: Igual que s’ha fet amb els grans avenços mundials:
Pressió i
 Sacrifici

Mentre la sobirania estigui cedida als representants, els 
avenços polítics i socials dependran de la voluntat 
d’aquests.

Les institucions no tenen cap intenció de cedir la seva 
Sobirania. La ciutadania els ha pressionar i, 
finalment, obligar.
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MECANISMES SOBIRANS – DEMOCRÀCIA DIRECTA

  La sobirania rau en el conjunt dels ciutadans i 
ciutadanes.

   La ciutadania exerceix la seva sobirania i expressa la 
seva voluntat a través de referèndums vinculants.
  
  Els referèndums vinculants poden ser sol·licitats per la 
voluntat d’un mínim del 1% del cens corresponent per a 
lleis i reglaments i d’un 2%  del cens pels aspectes que 
requereixin modificació de la Constitució.
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Allò que hauria de dir la constitució



MECANISMES SOBIRANS – DEMOCRÀCIA DIRECTA

   Son matèria de referèndum vinculant:
• La revocació de qualsevol  llei, norma o 

  càrrec electe.
• L’esmena parcial de qualsevol llei o norma
• La proposició de noves lleis o normes.

  Establiment d’una dinàmica deliberativa prèvia al referèndum, 
d’arrelament territorial, on la ciutadania pugui informar-se, 
debatre i contrastar degudament totes les alternatives.

   Els resultats dels referèndums vinculants esdevenen, 
automàticament, lleis, sense que tinguin que ser confirmades ni 
referendades per cap institució. La voluntat de la ciutadania, 
expressada en referèndum, és la màxima expressió de la 
sobirania.
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ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquest principi s’hauria d’aplicar a tots els nivells 
de decisió

Nacional
Municipal

En quants d’ells participa directament la ciutadania per 
elegir els càrrecs, proposar i/o esmenar lleis?
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PREDISPOSICIÓ DELS PARTITS

Partits que proposen democràcia directa a Espanya:

 Confederació Pirata
 Democràcia Directa Digital
 Partido da Terra
 Partido de Internet
 Partido X

Cap partit significatiu està disposat a cedir poder 
(Sobirania). Els únics que ho proposen son els que no en 
tenen.
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    PER ON COMENCEM?

Per la base: Entitats civils i Ajuntaments

Si no som capaços d’implementar els principis de 
democràcia directa a les nostres entitats i institucions 
locals més properes, difícilment ho podrem fer a les més 
generals.

Comencem per nosaltres mateixos pels nivells més 
baixos de decisió: AA.VV., entitats cíviques, 
AJUNTAMENTS.
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REQUISITS ESTRUCTURALS

Metodològics:
 Informar
Debatre
Decidir

Logístics:
 Espai de debat
 Experts
 Sistema de votació

La Clau:

Resultats  VINCULANTS – Aquest és el repte.
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MECANISMES ACTUALS

Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars 
no referendàries i d'altres formes de participació 
ciutadana. (No precisen autorització de l’estat perquè no és un 
referèndum: Dret de vot > 16 anys sense crida al cos electoral i llista 

a partir del registre de població – no s’utilitza el cens).

Art. 4.1. Les consultes populars no referendàries es 
poden promoure per iniciativa institucional o per 
iniciativa ciutadana.

Art. 8. NO son VINCULANTS.
(però això no vol dir que no es pugui 
acordar que ho siguin)
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MECANISMES ACTUALS

Llei 10/2014 (cont.)

Art. 1
2. Els preceptes d’aquesta llei són aplicables a la Generalitat i als 
ens locals, sens perjudici, en aquest darrer cas, que puguin ésser 
desplegats per les normes d’organització i funcionament dels 
mateixos ens locals.

3. Els ens locals, en l’àmbit de llurs competències, poden regular 
els altres instruments de participació, que es regeixen per llurs 
pròpies normes d’organització i funcionament, de les quals 
aquesta llei té caràcter supletori, llevat del que determinen els 
articles 41.1 i 4, 42, 46, 51 i 52, que són d’aplicació directa. Tot 
això s’entén sens perjudici dels altres mecanismes participatius 
que puguin crear.
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MECANISMES ACTUALS
Llei 10/2014 (cont.)

Art. 30-39. Iniciativa ciutadana:

Les pot promoure un mínim de 3 persones físiques o jurídiques.
No es poden convocar els 6 mesos abans de les eleccions ni entre 
les eleccions i la constitució de l’ens local. SI està en tràmit s’ha de 
suspendre.

S’ha de crear un Registre de participació. > 16 anys. Inclou 
residents a l’exterior.

S’ha d’establir un període per tal que els residents exteriors i tots 
els enregistrats puguin manifestar la seva voluntat de participar.

S’ha de convocar per Decret de l’ens corresponent que s’ha de 
publicar al DOG.

L’òrgan convocant de les consultes sectorials ha de designar una 
comissió de seguiment integrada per cinc membres.
FARRAGOS I COMPLICAT
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Llei 10/2014 (cont.)

Limitacions. STC 31/2015 :

1.- Que la crida es faci als veïns en atenció als seus 
particulars interessos sectorials o de grup. No a tota la 
població.

2.- Pot ser general si la convocatòria es realitza en funció 
de la condició d’administrats dels cridats a votar, això és, 
com a usuaris d’un servei i no com a subjectes polítics. Es 
a dir que NO afectin de forma directa la condició de 
ciutadà o dels drets polítics aparellats.
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Llei 10/2014 (cont.)

ARTICLE 35. SIGNATURES DE SUPORT

1. Per a demanar una consulta popular no referendària en l’àmbit de 
Catalunya, calen les signatures vàlides de 75.000 persones cridades a 
participar.
2. ...en l’àmbit local, cal el nombre de signatures vàlides que 
estableixi la normativa pròpia de l’ens local, que NO pot ésser 
superior al que estableix aquesta llei:

a) En els municipis de fins a 1.000 habitants, un 15% de les 
persones cridades a participar.
b) En els municipis entre 1.001 i 20.000 habitants, un 10% de les 
persones cridades a participar, amb un mínim de 150 signatures.
c) En els municipis entre 20.001 i 100.000 habitants, un 5% de les 
persones cridades a participar, amb un mínim de 2.000 
signatures.
d) En els municipis de més de 100.000 habitants, un 2% de les 
persones cridades a participar, amb un mínim de 5.000 
signatures.
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Llei 10/2014 (cont.)

Els municipis també poden organitzar els anomenats “processos 
de participació ciutadana”, que són actuacions 
institucionalitzades, en forma d’enquestes, audiències públiques i 
fòrums de participació, destinades a facilitar i promoure la 
intervenció de la ciutadania en l’orientació o definició de les 
polítiques públiques, i tenen com a objecte garantir el debat i la 
deliberació entre la ciutadania i les institucions públiques per a 
recollir l’opinió dels ciutadans respecte d’una actuació pública 
concreta en les fases de proposta, decisió, aplicació o avaluació. 

ENQUESTES
AUDIÈNCIES PÚBLIQUES
FORUMS DE PARTICIPACIÓ
PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ ESPECÍFICS
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QUE PODEM FER ARA?

Promoure la creació d’una entitat cívica, mixta, transversal i 
integradora, de iniciativa ciutadana, de caràcter voluntari, 
que organitzi els Processos de Participació ciutadana als 
ajuntaments.

Dotar-la d’uns mínims recursos per a que pugui fer la seva 
funció:

• Informació necessària de les entitats civils i persones 
  rellevants per a contactar.

• Local de reunió i local de debat ciutadà. Equip informàtic.
• Mínims recursos econòmics per difusió i funcionament.
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QUE PODEM FER ARA?

 
 Establir les regles de funcionament i l’abast de l’entitat mixta:
 Visió, Missió, Objectius, estratègies, tasques....
 Crear un Espai de Debat o Fòrum ciutadà.
 Identificar i debatre les voluntats i anhels de la ciutadania.
 Pactar el caràcter VINCULANT per a l’ens local ad-hoc.

Al tractar-se d’una entitat ciutadana, i no tractar de consultes 
referendàries ni no referendàries, es pot tractar qualsevol tema 
que podrà ser de caràcter vinculant o no en funció del subjecte a 
tractar i dels pactes previs amb l’ens.
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PACTE CIUTADANIA - AJUNTAMENT



                       Participació ciutadana

                                            Solament si la ciutadania veu reflectida la 
seva voluntat en la presa de decisions comunes, aquesta les 
respectarà i defensarà de manera pro activa. No per obligació.

Aquest és el mecanisme
que Apropa i Cohesiona
institucions i ciutadania.
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                               ENLLAÇOS D’INTERÈS

1.- Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes 
populars no referendàries i d'altres formes de 
participació ciutadana.

http://dom.cat/1hvp

2.- Guia d’instruments de participació ciutadana a 
Catalunya.

http://dom.cat/1hvq

3.- Guia per dissenyar i executar processos participatius 
en l’àmbit municipal.
  http://dom.cat/1hvr
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Lleis i guies de participació ciutadana

http://dom.cat/1hvp
http://dom.cat/1hvq
http://dom.cat/1hvr


                  ALTRES ENLLAÇOS D’INTERÈS
    Metodologies per crear Espais de Debat

Introducció a la creació d’Espais de Debat :              http://dom.cat/1g5r
Creació d’un ED al barri de Sant Antoni i EE:                      http://dom.cat/1g5s
Com crear un Espai de Debat:                                  http://dom.cat/1g5t
Manifest per la creació d’un Espai de Debat:                     http://dom.cat/1g5u
Proposta d’ED a l’Ajuntament de Vilafranca del P.:           http://dom.cat/1g5v
Moció al Plè de l’Ajuntament de Vilafranca del P.:            http://dom.cat/1g5w
Aprovació de creació d’un Espai de Debat a Balaguer:    http://dom.cat/1g5y

Continguts
Models de Sobirania:                                                               http://dom.cat/1g5z
Enquesta models de Sobirania:                                             http://dom.cat/1g60

Manifest per la Democràcia Directa:                                    http://dom.cat/1g61
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                          ALTRES ENLLAÇOS D’INTERÈS 
de caire INTERNACIONAL

La Carta de les Nacions Unides:               http://dom.cat/1g62

Declaració Universal dels 
Drets Humans:                                             http://dom.cat/1g63

El Pacte internacional dels Drets Civils 
I Polítics:                                                        http://dom.cat/1g64

El Pacte Internacional dels Drets Econòmics, 
Socials i Culturals:                                       http://dom.cat/1g65
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