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1
Pròleg

La democràcia és un invent antic però en constant re-
visió si no volem que s’allunyi del seu significat original: 
el govern (krátos) del poble (demos). 

La Guia que us presentem se situa dins l’àmbit de la 
democràcia directa, en què el demos recupera la so-
birania cedida als seus representants electes i aquests 
sotmeten una decisió pública directament a la voluntat 
de la ciutadania.

A les properes pàgines analitzarem un dels mecanis-
mes de la democràcia directa: les consultes ciutada-
nes. Anomenades per la nostra normativa “consultes 
populars no referendàries”, compten amb un llarg re-
corregut en el món local de Catalunya. Són properes 
als més coneguts referèndums, però amb especificitats 
pròpies que la Guia delimita per comprendre l’abast i 
les possibilitats que ofereixen. 

Aquest document és el resultat d’un treball col·labora-
tiu desenvolupat dins el Grup de Governança del Cam-
pus Cohesió i Compromís Social de la Universitat de 
Girona, un espai on es troben acadèmics, agents ins-
titucionals i professionals, i que va dedicar una sessió 
específica amb persones expertes per reflexionar al 
voltant d’aquest mecanisme.

Tal com apunten els autors, la democràcia repre-
sentativa dels parlaments, partits polítics i proces-
sos electorals és avui testimoni de com augmenta la 
desconfiança de la ciutadania vers els seus actors 
principals, el seu funcionament i els seus resultats. 
Per fer front a aquest repte, una de les respostes és 
l’enfortiment i la millora de la qualitat de la democràcia 
representativa. Però no és suficient. D’aquí sorgeix 
un interès creixent per adoptar una mirada més àm-
plia de la democràcia i les diferents possibilitats que 
ofereix a fi d’involucrar la ciutadania ens els afers pú-
blics, més enllà d’escollir els seus representants cada 
quatre anys. Els diferents àmbits de la democràcia, el 
representatiu, el deliberatiu i la democràcia directa, 
són interdependents i es retroalimenten. En funció de 
com avancem i treballem cada àmbit resultarà una 
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democràcia que en conjunt serà més o menys forta i 
de més o menys qualitat. 

Arribats en aquest punt, el “com” enfrontar el repte re-
sulta fonamental. I és aquí on la Guia aporta més valor, 
analitzant la manera de portar a la pràctica amb rigor 
una consulta ciutadana al llarg dels diferents moments 
que comporten la seva planificació i implementació. I 
més encara, establint requisits i punts crítics a tenir en 
compte, que han de permetre a les entitats locals en 
aquest cas, però també a altres nivells de governança, 
reflexionar i prendre decisions per impulsar consultes 
ciutadanes amb criteris de qualitat. 

La Guia inclou exemples del nostre entorn que ser-
veixen per il·lustrar alguns continguts i la diversitat de 
problemàtiques que han contribuït a abordar. Això el 
fa un document eminentment pràctic i sintètic, que al-
hora ofereix nombroses referències per a qui vulgui 
aprofundir més en el món de les consultes ciutadanes. 

Si tots els mals de la democràcia poden curar-se amb 
més democràcia (Alfred Emmanuel Smith), les consul-
tes ciutadanes poden ser una oportunitat per millorar 
l’estat de salut de les nostres democràcies represen-
tatives.

Esperem amb aquesta Guia, doncs, contribuir a la mi-
llora de la nostra qualitat democràtica i que us resulti 
d’interès i profitosa. 

Albert Latorre Saumoy

Director general de Participació,  
Processos Electorals i Qualitat Democràtica
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La democràcia, que, no ho oblidem, és el mecanisme 
que ens permet abordar els nostres conflictes i reptes 
col·lectius, viu moments de crisi i incertesa. Una crei-
xent desconfiança en la representació està desafiant 
les seves formes tradicionals de funcionament i im-
pulsant experiències diverses d’innovació democrà-
tica. Entre elles, recentment s’ha posat l’èmfasi en la 
democràcia directa i, concretament, en les consultes 
ciutadanes.

Més enllà del debat conceptual i dels detalls jurídics, 
en aquesta Guia volem ocupar-nos de les implicacions 
pràctiques i oferir un mapa d’actuació per a aquells 
ajuntaments que apostin per posar en marxa consultes 
ciutadanes. Una mapa que ha de permetre als impul-
sors d’aquestes iniciatives fer-se les preguntes per-
tinents i prendre en consideració les diferents variables 
a tenir en compte. 

Tenim un punt de partida en la Llei 10/2014, del 26 de 
setembre, de consultes no referendàries i d’altres 
formes de participació ciutadana. Aquest és el marc 
on cal situar aquesta Guia. Però més enllà de les possi-
bilitats jurídiques que obre la Llei, el nostre objectiu és 
revisar els dilemes i les dificultats pràctiques amb les 
quals es troben els polítics i els professionals que volen 
impulsar consultes ciutadanes des de l’àmbit local. Així 
doncs, amb aquesta voluntat, hem organitzat la Guia 
a través de tres grans interrogants: 

(1) Sabem realment què és una consulta ciutadana?

(2) Tenim clar per què fem ús d’aquest instrument? 
Què n’esperem?

(3) Com organitzem i com executem la consulta?

2
Una guia per fer 

consultes locals?
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La Llei 10/2014, en l’article 3.1, defineix la consulta ciu-
tadana en els termes següents:

«S’entén per consulta popular no referendària la 
convocatòria feta per les autoritats competents, 
d’acord amb el que estableix aquesta llei, a les per-
sones legitimades en cada cas perquè manifestin 
llur opinió sobre una determinada actuació, decisió 
o política pública, mitjançant votació.»

Amb aquesta definició, però, no es tanquen tots els 
interrogants. De fet, per exemple, no explica qui són 
exactament les persones legitimades per votar. Tam-
poc quin és l’efecte d’expressar l’opinió popular a tra-
vés del vot. Ens referirem al qui més endavant. Ara ens 
centrarem en un tema crucial per saber què tenim entre 
mans: si els efectes de la consulta són o no vinculants. 
La Llei ho aborda en l’article 8:

«Les consultes populars no referendàries promo-
gudes a l’empara d’aquesta llei tenen per finalitat 
conèixer l’opinió de la població sobre la qüestió 
sotmesa a consulta i llur resultat no té caràcter vin-
culant. Tanmateix, els poders públics que les han 
convocat s’han de pronunciar sobre llur incidència 
en l’actuació pública sotmesa a consulta (...).»

Aquesta formulació permet una doble interpretació. 
D’una banda, l’article és clar afirmant que «llur resul-
tat no té caràcter vinculant», mentre que, de l’altra, 
insta els poders públics convocants a pronunciar-se 
sobre «llur incidència en l’actuació pública sotmesa a 
consulta». Per tant, les consultes no són jurídicament 
vinculants, tot i que els responsables públics convo-
cants poden comprometre’s políticament en l’aplicació 
dels resultats.

En tot cas, si ens ho mirem des de la teoria de la de-
mocràcia, és clar que tenim entre mans una eina de 
democràcia directa i, per tant, un instrument amb el 
qual la ciutadania pren les decisions directament, sen-
se intermediaris (representants) que les prenguin per 
ells. Així doncs, dues advertències inicials que van més 
enllà de la literalitat jurídica:

3
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vot a persones majors de 16 anys empadronades, 
de fer ús del vot electrònic, d’ampliar el període 
electoral, etc. Part d’aquest relaxament regulador 
s’explica perquè les consultes tendeixen a orien-
tar-se a decisions de política pública, mentre que 
els referèndums s’utilitzen per ratificar o modificar 
les regles de joc i/o els grans acords que definei-
xen el funcionament d’una societat.

Entre mans tenim un mecanisme de presa de decisió de-
mocràtica a través del qual:

 – La ciutadania no és només consultada sinó que decideix
 – Ho fa votant individualment
 – En unes condicions més laxes que en un referèndum
 – Sobre temes vinculats a polítiques públiques i no sobre 
les regles de joc de la convivència pública

• El resultat d’una consulta és vinculant? Doncs 
hauria de ser vinculant. Independentment del que 
estableixi el marc normatiu, quan recorrem a una 
eina de democràcia directa hem de saber que es-
tem traslladant la capacitat de decisió a la ciutada-
nia. I això vol dir que la seva decisió és vinculant.

• Segur? No podria veure’s com una forma de 
saber què pensa la ciutadania? Considerem 
que no. Si volem saber el que pensa la ciutadania, 
l’instrument adequat és l’enquesta. Si els oferim 
la possibilitat de votar (element distintiu), estem 
traslladant-los la capacitat de prendre la decisió.

Per tant, malgrat que la Llei no estableix el caràcter 
vinculant de les consultes, suggerim que els respon-
sables públics n’assumeixin els resultats i els apliquin. 
La raó d’aquesta recomanació rau en el poder del vot. 
El vot, a diferència del que passa en una assemblea, 
és el tret distintiu de les consultes i els referèndums. 
Necessitem, doncs, explicar quina és la diferència en-
tre aquests termes.

La primera forma de posar en pràctica la democrà-
cia directa va ser l’assemblea, on la ciutadania prenia 
decisions a partir del diàleg i la interacció personal 
(cara-a-cara). En el context actual, però, no parlem 
de ciutadans que decideixen parlant sinó d’una ciu-
tadania que decideixen votant. Hi ha dues maneres 
de fer-ho: a través d’un referèndum o a través d’una 
consulta: 

• Referèndum: demana el vot de la ciutadania i ho fa 
en unes condicions similars a les eleccions: poden 
votar les persones nacionals majors de 18 anys, de 
manera presencial (no virtual), durant unes hores 
d’un dia concret i amb totes les garanties regla-
mentades. La legislació regula detalladament i de 
manera estricta aquestes condicions.

• Consulta ciutadana: també demana el vot de la 
ciutadania, però no s’acull a la legislació referen-
dària i, d’aquesta manera, ofereix possibilitats de 
flexibilitzar les garanties formals, de permetre el 
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El creixent interès per aquestes fórmules de democrà-
cia directa es deriva de la combinació de dos factors 
que, de fet, podrien ser les dues cares d’una mateixa 
moneda:

• D’una banda, la cada cop més generalitzada des-
confiança envers els representants polítics. 
Una consulta és una forma de ‘saltar-se’ aquests 
representants i, per tant, d’evitar allò que tendim 
a considerar una intermediació contaminada per 
interessos partidistes, personals, etc. En tot cas, 
cal matisar aquesta desconfiança quan ens trobem 
en l’àmbit local. Sabem que els polítics local ob-
tenen una valoració significativament superior a la 
mitjana i que els problemes de desconfiança són 
menys greus en l’àmbit municipal.

• D’altra banda, la creixent confiança en les capa-
citats de judici i decisió de la ciutadania. 
Aquesta afirmació no és òbvia, ja que implica ac-
ceptar que el conjunt de la ciutadania disposa de 
coneixements suficients per decidir sobre temes 
de polítiques públiques molt diversos. Tanmateix, 
ens situem en un context on es valora positivament 
la competència tant de la societat civil en general 
com dels ciutadans i les ciutadanes en particular. 

A partir d’aquestes explicacions, què volem aconse-
guir amb la realització d’una consulta ciutadana? 
Ens referim també a dos aspectes que es complemen-
ten mútuament. I també afegirem una advertència:

• Legitimitat. La crisi de representativitat ja esmen-
tada llasta i debilita la legitimitat de les polítiques 
públiques, fent-les menys acceptables per part 
de la ciutadania. Una consulta seria una forma de 
reforçar la legitimitat de les decisions públiques, 
especialment d’aquelles que desperten el conflicte 
i que, per tant, són difícils d’adoptar.

• Efectivitat. La legitimitat de les decisions reforça 
la complicitat de la ciutadania, redueix resistènci-
es i, d’aquesta manera, contribueix a facilitar-ne la 
implementació. Una consulta, des d’aquesta pers-

4
Sabem per què ho 

fem i què volem 
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pectiva, no només ajuda a prendre decisions sinó 
també a aplicar-les de manera efectiva.

Advertència. També podríem considerar que les 
consultes són, des del punt de vista democràtic, un 
objectiu en elles mateixes; una manera d’enfortir i 
transformar la democràcia. Certament, aquesta és una 
possibilitat; però hauríem de tenir cura i no abusar-ne. 
Quan fem consultes per millorar la democràcia no hem 
d’oblidar que, en darrer terme, les consultes servei-
xen per prendre una decisió concreta amb legitimitat 
i efectivitat. Si això es dilueix, el resultat no només no 
contribuirà a reforçar la democràcia sinó que fins i tot 
la pot debilitar. En altres paraules, no oblidem que la 
consulta és l’instrument, no l’objectiu.

Sabem per què ho fem ... 
 – Per desconfiança en els mecanismes representatius.
 – Per confiança en les capacitats polítiques de la ciutadania.

... i sabem què pretenem:
 – Prendre decisions dotades de legitimitat.
 – Contribuir a una implementació més efectiva d’aquestes 
decisions.

5
Com ho fem? 

Como ho portem 
a la pràctica?
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Un cop sabem el què i el perquè d’una consulta, el 
com ho fem es converteix en la clau de l’èxit. Iden-
tificar unes regles i unes variables a considerar a l’hora 
de passar a la pràctica és la part central d’una Guia 
com la que proposem i, per tant, hi dedicarem les pà-
gines següents.

Ho farem identificant els quatre moments d’una con-
sulta ciutadana:

El moment inicial: els requisits de la proposta

El moment previ: informació i deliberació pública

El moment central: organitzant la votació

El moment final: els resultats i la seva aplicació

De nou, la Llei 10/2014 ofereix un marc de referència 
que detalla aspectes operatius de les consultes. En el 
text inclourem algunes referències, però, com ja hem 
apuntat, no volem fer una lectura de la legislació sinó 
una interpretació dels principals problemes que com-
porta el com de la consulta.

5.1. El moment inicial: els requisits  
de la proposta de consulta ciutadana

Abans d’iniciar el procés hem d’assegurar un punt de 
partida; és a dir, saber quines són les condicions que 
afavoriran un desenvolupament adequat de la consulta. 
Proposem tenir en compte tres requisits previs:

• Requisits de continguts:  
sobre què decidirem?
D’entrada, els ajuntaments podrien decidir només 
sobre allò que forma part de les seves competèn-
cies. Tanmateix, els nostres ajuntaments -emparats 
sota el principi de competències generals- actuen 
sobre molts àmbits en què no tenen competència 
formal. Proposem, doncs, obrir la possibilitat de 
convocar consultes entorn de qüestions sobre les 
quals els ajuntament tinguin possibilitats efecti-
ves d’intervenció.

També caldria considerar la possibilitat de fer con-
sultes sobre qüestions o àmbits simbòlics sobre 
els quals els ajuntaments poden fer declaracions i 
posicionar-se sense capacitat d’incidència efecti-
va. Proposem incorporar la possibilitat de realitzar 
aquest tipus de consultes sempre que quedi clar 
el caràcter simbòlic de la consulta i que, per tant, 
el resultat obtingut no podrà traduir-se en cap ini-
ciativa concreta.

Sobre aquest aspecte, la Llei 10/2014, en l’article 
11, referit a l’objecte de la consulta, dona algunes 
indicacions sobre el tipus de pregunta i només en 
el punt 5 es refereix a quines qüestions no serien 
consultables:

«5. No es poden formular consultes que puguin 
afectar, limitar o restringir els drets i les llibertats 
fonamentals (...). Així mateix, s’exclouen les 
referides a matèries tributàries i a pressupostos 
ja aprovats.»

La consulta sobre la creació d’una nova comarca,  
el Lluçanès

La consulta que es va celebrar el 2015 sobre la constitució del 
Lluçanès en comarca és un exemple de la complexitat que pot 
comportar fer una consulta a escala municipal. Aquesta con-
sulta era el resultat d’una sol·licitud inicial de 12 ajuntaments 
per crear la nova comarca del Lluçanès, petició que anava més 
enllà de les competències municipals. Per una moció aprova-
da el 30 d’octubre de 2014, el Parlament es comprometia a 
aprovar la Llei de creació de la comarca del Lluçanès sempre 
que els ciutadans del Lluçanès hi haguessin manifestat l’acord 
en una consulta no referendària. Els resultats de la consulta 
del 2015 van donar com a resultat una elevada participació, 
del 55%, amb un 70% dels vots favorables a la creació de la 
nova comarca. Tanmateix, en cinc dels ajuntaments va guanyar 
l’opció de no crear la nova comarca, afegint complexitat a la 
decisió final. En darrera instància, el procés de constitució de 
la nova comarca va quedar aturat.

https://www.parlament.cat/document/intrade/174389

https://www.parlament.cat/document/intrade/174389
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recollir més de 300 signatures per restituir el toc de campanes 
nocturn. Tot i que inicialment es va mantenir la desconnexió 
de les campanes, l’Ajuntament va decidir l’any 2016 organitzar 
una consulta per resoldre el conflicte. Finalment, amb el vot 
favorable de 249 veïns d’un total de 335, es va decidir restituir 
el toc de campanes a la nit i demanar comprensió als turistes 
davant la voluntat popular.

http://hemeroteca.canal21ebre.com/noticia/La_consulta_de_
Xerta_sobre_les_campanes_tindra_doble_pregunta/5083

• Requisits de formulació: quina pregunta 
formulem?
Un aspecte tan concret com important és el que 
fa referència a la formulació de la pregunta i de 
les respostes alternatives que es posen a dispo-
sició dels i de les votants. Tant les unes com les 
altres han de satisfer alguns requisits, que sintetit-
zarem en cinc criteris: (1) claredat (no es poden fer 
preguntes ambigües o que generin confusió), (2) 
simplicitat (cal evitar formulacions molt tècniques, 
complexes i que requereixin coneixements previs), 
(3) les respostes han de ser exhaustives i excloents 
(és a dir, el ventall de respostes que es proposen 
ha d’abraçar totes les possibilitats i no es poden 
encavalcar entre elles), (4) consensuades (aquells 
que defensen les diferents opcions haurien d’estar 
d’acord amb la formulació de la pregunta) i (5) neu-
tralitat (la formulació de la pregunta no ha de ser 
tendenciosa, incloure judicis de valor, o contenir 
biaixos vers cap de les opcions de resposta, tant 
pels possibles efectes en els resultats com per no 
restar confiança ciutadana en la neutralitat de la 
consulta). 

L’article 11 de la Llei 10/2014 també fa una referèn-
cia específica a la forma de plantejar i redactar les 
preguntes, indicant que han de ser formulades de 
manera neutra, clara i inequívoca.

Tossa de Mar. Consulta sobre la construcció d’un port i més

La consulta que l’any 2016 havia de decidir iniciar o no els 
tràmits per a la construcció d’un port esportiu a Tossa de 
Mar va ser suspesa cautelarment poc abans de celebrar-se. 

• Requisits d’accés: qui situa la consulta  
a l’agenda?
Un aspecte fonamental té a veure amb qui pro-
mou la iniciativa de fer una consulta: el govern o 
la ciutadania? En la nostra legislació es preveuen 
ambdues possibilitats, com també les condicions 
concretes (percentatge de vots del ple i percentat-
ge de signatures aconseguides) per tirar endavant 
la iniciativa. Trobem els detalls d’aquestes modali-
tats d’iniciativa en l’article 4 de la Llei 10/2014.

Per demanar una consulta popular no referendària 
en l’àmbit local cal el nombre de signatures vàlides 
que estableixi la normativa pròpia de l’ens, que en 
cap cas no pot ser superior al que estableix la Llei 
i, en absència d’una determinació específica, són 
els següents:

Ens local Signatures necessàries

Municipis de fins a 1.000 
habitants

Un 15% de les persones 
cridades a participar

Municipis d’entre 1.001 i 
20.000 habitants

Un 10% de les persones 
cridades a participar, amb 
un mínim de 150

Municipis d’entre 20.001 i 
100.000 habitants

Un 5% de les persones 
cridades a participar, amb 
un mínim de 2.000

Municipis de més de 
100.000 habitants

Un 2% de les persones 
cridades a participar, amb 
un mínim de 5.000

Àmbit supramunicipal 
(comarques i vegueries) i 
inframunicipal (EMD, barris i 
districtes)

S’apliquen els percentatges 
anteriors d’acord amb la 
població concreta de l’àrea 
afectada

Xerta i la recuperació del toc de campanes a la nit

L’any 2014, un hotel de Xerta demanava a l’Ajuntament la des-
connexió de les campanes a la nit, que va decidir finalment 
accedir a la petició. Un grup de veïns es van mobilitzar i van 

http://hemeroteca.canal21ebre.com/noticia/La_consulta_de_Xerta_sobre_les_campanes_tindra_doble_pregunta/5083
http://hemeroteca.canal21ebre.com/noticia/La_consulta_de_Xerta_sobre_les_campanes_tindra_doble_pregunta/5083
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Abans, però, la formulació de la pregunta havia estat: “Esteu 
d’acord amb la iniciativa de modificar el Pla general d’orde-
nació urbanística municipal (POUM) per possibilitar la futura 
construcció d’un port, els seus accessos, un hotel de cinc 
estrelles i quatre habitatges a Tossa de Mar?”. Aquesta pre-
gunta va rebre les crítiques d’alguns grups polítics i entitats, 
que la van considerar confusa perquè barrejava diferents 
aspectes complexos.

https://www.ddgi.cat /par ticipaciociutadana/lpor tal/c/ 
document_ l ibrary/get_f i le%3Fuuid=598c89b1-9377- 
49f7-acc8-e5dafd5634f2&groupId=25731

Salt. Consulta sobre IKEA

Donada la complexitat de l’objecte de la consulta, la butlleta 
incorporava força informació sobre les dues propostes que es 
portaven a votació, així com un mapa de la zona. Començava 
amb la redacció següent:

L’Ajuntament de Salt proposa a la ciutadania la participació 
en una qüestió rellevant per al municipi com és el possible 
desenvolupament urbanístic de la zona sud, amb la possible 
implantació de grans equipaments comercials com un dels 
principals eixos de la modificació.

En la butlleta apareixia la imatge següent:

A més, es plantejaven dues alternatives, la del SÍ a la modifi-
cació del planejament urbanístic i la del NO, amb les especifi-
cacions corresponents i les implicacions de les dues opcions. 
Pel que fa al SÍ, s’oferien quatre motius, i en el cas del NO, tres.

En el cas del Sí, els arguments eren:

1. Permetre urbanísticament la implementació de grans 
equipaments comercials.

2. Establir un àmbit de desenvolupament industrial i co-
mercial.

3. Limitar el nombre d’habitatges de nova construcció al 
mínim exigible legalment.

4. Preveure un espai de reserva per a possibles equipa-
ments hospitalaris i educatius.

I en el cas del NO, els següents: 

1. No permetre la implementació de grans equipaments 
comercials.

2. Aturar d’entrada qualsevol desenvolupament fins 
que s’esgoti el sòl disponible actualment abans de re-
visar i replantejar el creixement urbanístic del nostre 
municipi.

3. Estudiar quina activitat econòmica volem per al futur 
d’aquesta zona amb criteris de proximitat i estabilitat.

Finalment, una vegada s’havien donat aquestes informacions 
prèvies, es plantejava la pregunta concreta:

Estàs d’acord que l’Ajuntament de Salt promogui aquesta mo-
dificació del planejament del Sector Sud en aquests termes?

5.2. El moment previ:  
informació i deliberació pública

La qualitat d’una consulta depèn en bona mesura del 
procés previ a la votació; és a dir, de la fase d’informa-
ció i debat que ha de permetre a la ciutadania votar 
disposant d’un coneixement suficient sobre les alter-
natives (articles 21 i 22 de la Llei 10/2014). L’experiència 
indica que aquest és un dels moments més difícils i, en 
tot cas, cal treballar en dues direccions:

• Informació i difusió institucional. És impor-
tant que la institució garanteixi l’elaboració i la 
difusió d’una informació bàsica sobre el tema 
objecte de la consulta. Aquesta informació ha 
de ser al més neutra possible i estar presentada 
en formats accessibles per als diferents perfils 
de persones destinatàries. Una informació que, 
a més, ha d’anar acompanyada d’una campanya 
de difusió amb voluntat d’arribar al conjunt de la 
ciutadania.

• Campanya entre les parts. També cal promoure 
espais i moments de debat entre aquells que de-
fensen diferents posicions. Ara no es tracta d’una 
informació amb pretensions d’objectivitat sinó 
més aviat d’un intercanvi d’arguments que ajudi 

https://www.ddgi.cat/participaciociutadana/lportal/c/document_library/get_file%3Fuuid=598c89b1-9377-49f7-acc8-e5dafd5634f2&groupId=25731
https://www.ddgi.cat/participaciociutadana/lportal/c/document_library/get_file%3Fuuid=598c89b1-9377-49f7-acc8-e5dafd5634f2&groupId=25731
https://www.ddgi.cat/participaciociutadana/lportal/c/document_library/get_file%3Fuuid=598c89b1-9377-49f7-acc8-e5dafd5634f2&groupId=25731
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la ciutadania a identificar les seves preferències. 
Dissenyar, organitzar i desplegar aquesta campa-
nya és fonamental per a l’èxit de la consulta, ja 
que contribueix tant a la difusió (i, eventualment, a 
incrementar la participació) com a propiciar un vot 
informat i conscient entre la ciutadania.

Mieres i la decisió sobre qui havia de gestionar l’aigua

L’any 2018, l’Ajuntament de Mieres volia fer l’aposta per un 
canvi en el model de gestió municipal de l’aigua, passant d’un 
model de gestió indirecta i privada a un model de gestió di-
recta i pública. La decisió es va sotmetre a una consulta amb 
la ciutadania. Prèviament a la consulta es va celebrar una as-
semblea oberta per tal d’explicar amb detall els avantatges i 
inconvenients tant de la gestió directa com de la gestió per 
part d’una empresa privada, a càrrec dels tècnics del SIGMA 
(Consell Comarcal de la Garrotxa) i es va facilitar informació 
sobre els costos i les tarifes, altres informacions rellevants i 
una guia sobre com registrar-se i votar.

https://mieres-decidim.ddgi.cat/processes/aigua

5.3. El moment central:  
organitzant la votació

La votació és, òbviament, la pedra angular d’una con-
sulta ciutadana; en aquest moment cal donar resposta 
a dues preguntes bàsiques: una de naturalesa política 
(qui pot votar?) i una altra de caràcter organitzatiu (com 
votarem?).

• Qui pot votar? La resposta a aquesta pregun-
ta pot semblar una obvietat però, d’entrada, cal 
establir dues grans possibilitats: (1) majors de 18 
anys que gaudeixin de la condició de ciutadania 
(perspectiva formal equiparable a les eleccions ha-
bituals), o (2) majors de 16 anys empadronats 
en el municipi, o, fins i tot, com en alguns casos, 
que siguin contribuents nominals de l’impost de 
béns immobles, juntament amb la unitat familiar 
relacionada. En les consultes locals suggerim la 
segona possibilitat, atès que incorpora un demos 
més real i inclusiu. 

Sobre aquest aspecte, l’ar ticle 5 de la Llei 
10/2014, sobre les persones legitimades, esta-
bleix, en el punt 1, les condicions legals per ser 
cridat o cridada a votar en una consulta: majors 
de 16 anys que tinguin la condició política de ca-
talans o que, sota certes condicions, siguin naci-
onals d’estats membres de la UE o d’altres estats. 
Tanmateix, en el punt 2 s’estableix la possibilitat 
de delimitar el demos; és a dir, les persones que 
poden votar:

«2. (...) el decret de convocatòria de la consulta 
ha de delimitar, amb ple respecte a les 
exigències derivades del principi d’igualtat i 
no-discriminació, les persones que hi poden 
participar. La delimitació s’ha de fer en funció 
de l’àmbit territorial i dels interessos afectats 
directament per l’objecte de la pregunta, 
atenent, en aquest darrer cas, criteris que 
permetin d’identificar de manera clara i objectiva 
el col·lectiu o col·lectius als quals s’adreça la 
convocatòria.»

També hem pogut observar empíricament com so-
vint s’utilitzen altres criteris que poden restringir 
l’accés al vot (per exemple, en temes que només 
afectin les dones o les persones que viuen en un 
determinat barri) o ponderar el pes del vot (hi ha 
casos en què s’ha donat més pes al vot de ciu-
tadans que han assistit a sessions informatives). 
Les raons per restringir o ponderar el vot poden 
ser diverses, legalment acceptables i, fins i tot, 
comprensibles; però recomanem evitar debats que 
poden viciar-se fàcilment i mantenir la idea d’una 
persona, un vot.

L’Ametlla del Vallès. Consulta sobre la pràctica del 
topless a les piscines municipals per a les persones 
afectades

A partir de la polèmica generada l’any 2017 per la prohibi-
ció de fer topless a dues dones a les piscines municipals 
de l’Ametlla del Vallès, que es van oposar a la prohibició, 
l’Ajuntament va decidir realitzar una consulta l’any 2018 per 
decidir sobre la possibilitat de permetre-hi el topless. Des-

https://mieres-decidim.ddgi.cat/processes/aigua
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prés de consultar l’Observatori de la Igualtat de Gènere de 
l’Institut Català de les Dones, es va decidir que podrien votar 
únicament les dones empadronades de més de 16 anys. En 
aquest cas, per tant, es restringia el vot perquè hi votessin 
únicament les persones directament afectades. Finalment, 
amb el 60,9% dels vots a favor, es va permetre aquesta pràc-
tica a les piscines municipals.

https://www.ametlla.cat/actualitat/noticies/lametlla-perme-
tra-fer-topless-a-les-piscines-municipals.html

• Com votarem? De nou, la resposta a aquesta 
pregunta ofereix dues alternatives: (1) a través de 
les regles estrictes que utilitzaríem per a altres 
convocatòries electorals, o (2) oferint marges de 
flexibilitat en aspectes com l’ús del vot electrònic, 
allargar el període de votació, facilitar el vot amb 
fórmules ambulants, etc. Com abans, en les con-
sultes locals suggerim optar per la segona opció, 
tal com es recull de manera força detallada en la 
Llei 10/2014, articles 10-28. Recordem, però, que 
flexibilitzar les normes de la votació no significa 
organitzar una votació sense rigor ni garanties. De 
fet, en les experiències que coneixem de consultes 
locals s’ha resolt amb èxit aquesta combinació de 
flexibilitat amb rigor i garanties.

Olot. La consulta sobre els correbou i la variant.  
Votació per mitjans electrònics

Olot va celebrar una consulta per conèixer l’opinió de la ciuta-
dania d’Olot sobre els correbous i la construcció d’una variant. 
En aquest cas només es podia votar per internet a través de la 
pàgina web de l’ajuntament. Per votar calia identificar-se amb 
DNI i una contrasenya que es va enviar per tramesa postal. 
Tanmateix, es van habilitar cinc equipaments públics de la 
ciutat per a les persones sense accés a internet o amb difi-
cultats d’accés. En altres casos, com l’esmentat de Mieres, a 
més de canals electrònics també es van habilitar espais físics 
presencials.

https://www.olot.cat/olot/consultes-i-participacio/consul-
ta-correbous-i-variant.htm

5.4. El moment final: els resultats  
i la seva aplicació

Finalment, les consultes serveixen per prendre i im-
plementar decisions. Aquesta és la prova definitiva, de 
manera que és imprescindible saber des del principi 
com se’n gestionaran els resultats. En aquest sentit, 
més enllà de la logística i les garanties del recompte, 
cal tenir presents tres aspectes:

• En primer lloc, com ja havíem esmentat, pensem 
que, malgrat que jurídicament no es prevegi, cal-
dria comprometre’s amb els resultats i do-
tar-los de caràcter vinculant. Sabem que això 
no està previst en termes jurídics, però considerem 
que, en termes polítics, no és apropiat traslladar la 
capacitat de decisió a la ciutadania i posteriorment 
no fer-ne cas.

• En segon lloc, es podria establir que els resultats 
siguin vinculants a condició d’assolir uns llindars 
mínims de participació i/o de respostes afirmati-
ves. Observant l’experiència internacional, aques-
ta és una pràctica freqüent en referèndums sobre 
aspectes constituents de la vida política, però in-
freqüent quan ens referim a consultes locals. Pro-
posem seguir aquesta dinàmica internacional i, per 
tant, no imposar llindars de participació mínima 
en les consultes locals. La Llei 10/2014 no fa refe-
rència a aquests llindars, probablement perquè no 
considera vinculants els resultats de les consultes.

Certament, detectem experiències amb participa-
cions tan baixes (al voltant del 5%) que es podria 
impugnar la mateixa consulta. En tot cas, pensem 
que la manera d’evitar aquestes situacions no és 
imposant llindars de participació sinó treballant 
adequadament les fases anteriors.

• En tercer lloc, és molt important assegurar la im-
plementació de la decisió adoptada a través 
de la consulta. En aquest sentit, proposem dotar 
el procés d’una comissió externa de seguiment 
en la qual la mateixa societat civil -que n’hauria 

https://www.ametlla.cat/actualitat/noticies/lametlla-permetra-fer-topless-a-les-piscines-municipals.html
https://www.ametlla.cat/actualitat/noticies/lametlla-permetra-fer-topless-a-les-piscines-municipals.html
https://www.olot.cat/olot/consultes-i-participacio/consulta-correbous-i-variant.htm
https://www.olot.cat/olot/consultes-i-participacio/consulta-correbous-i-variant.htm


16

Guies breus de participació

de ser la protagonista- pugui vetllar per l’execució 
posterior dels compromisos adquirits a través de 
la consulta.

L’Ajuntament de Barcelona i les comissions de seguiment 
de les consultes

L’Ajuntament de Barcelona ha establert en el seu Reglament de 
participació ciutadana, per a les seves consultes ciutadanes, 
la creació de comissions de seguiment, que han de vetllar 
per la claredat, la transparència i l’eficàcia de tot el procés. 
Es componen d’un màxim de 15 persones, de les quals 1/3 les 
escull el consell municipal i 2/3 s’escullen a proposta ciutada-
na. Aquestes persones han d’informar sobre possibles incidèn-
cies o queixes, aixecar les actes dels resultats i comunicar a 
l’alcalde/essa els resultats de la consulta. A més, poden elevar 
a una comissió d’empara qualsevol discrepància.

https://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/sites/
default/files/documents/fulleto_consultes_0620_1.pdf

Per dur una consulta a la pràctica: 

1. Moment inicial:
 – Sobre què decidim?
 – Qui porta la iniciativa?
 – Com formulem la pregunta?

2. Moment previ:
 – Informació i difusió institucional: neutra i comprensible
 – Fer campanya i discutir les alternatives

3. Moment de la votació:
 – Qui pot votar? Tothom, sense restriccions ni ponderacions
 – Com votem? Combinant les garanties amb la flexibilitat

4. Moment final:
 – Vinculant i sense llindars de participació
 – Garantint una implementació efectiva de les decisions

6
Per saber-ne 

més

https://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/sites/default/files/documents/fulleto_consultes_0620_1.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/sites/default/files/documents/fulleto_consultes_0620_1.pdf
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