
Procés participatiu de la nova llei 

de participació ciutadana



Contrastar els elements clau per 

promoure una participació ciutadana 

de qualitat.

Fer propostes perquè la llei reforci 

aquests elements.

Els objectius



Els mecanismes



El debat estarà centrat en com assentar les bases per 

a una participació de qualitat, evitant debats sobre

llistats de modalitats o elements procedimentals.

Caldrà gestionar la tensió entre regular massa

(guanyant garanties però amb riscos de 

burocratització) i regular poc (guanyant flexibilitat però

amb riscos de quedar en declaracions de principis)

L’enfocament



El compromís institucional: actituds, infraestructures i recursos

Les regles del joc: el disseny de la participació

La metodologia: debats informats, plurals i útils per a la presa

de decisions. 

La comunicació

L’avaluació
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La participació de qualitat



Una participació de qualitat

Les modalitats

Drets de ciutadania i inclusió: com garantir un accés

equitatiu

Les necessitats dels municipis petits
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Els eixos del debat



4 sessions territorials a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona (presencials)

4 sessions temàtiques:

• La visió de les persones expertes (virtual)

• Drets de ciutadania i inclusió, la mirada professional (virtual)

• Drets de ciutadania i inclusió, la mirada ciutadana (presencial)

• Les necessitats dels municipis petits (virtual)

Aportacions en línia a través del portal:

https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio
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Els canals de participació

https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio
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El calendari de les sessions 



La metodologia de les sessions
Per a cada sessió es disposarà d’informació de referència a través del portal de 
participació

Es comptarà amb el suport d’una empresa dinamitzadora experta, ÍNDIC, que endreçarà 
els debats a través de la metodologia dissenyada amb l’equip de participació ciutadana.

Cada sessió generarà un informe de resultats que es compartirà amb els participants per 
garantir que totes les aportacions hi queden reflectides.

Totes les sessions seran avaluades per part de les persones participants.



Els resultats i el retorn

Les aportacions rebudes a través dels dos mecanismes de participació i dels 
diferents canals de participació es recolliran a un informe de resultats i al 
portal participa.gencat.cat

Es donarà un retorn a totes les aportacions sobre la seva incorporació a la Llei, 
i en cas que no s’hi incorporin, s’explicarà el motiu d’exclusió.  

S’informarà als participants de les següents fases de la tramitació de la Llei.



Moltes gràcies per la vostra 

participació


