
Consultes ciutadanes
via referèndum

Què són?
Són un instrument de participació directa que permet 
als veïns i les veïnes del Prat que tenen dret a sufragi 
actiu a poder expressar la seva opinió, mitjançant el vot 
lliure i secret, sobre alguna actuació o política pública.

Qui pot impulsar-ho?

Veïns i veïnes majors 
de 18 anys empadronades 
al municipi.

Com?

Recollida de signatures. 
1.000 + 10% a partir 
dels 5.000 habitants.

Consultes ciutadanes
no referendàries

Què són?
Són un instrument de participació directa que permet 
als veïns i les veïnes del Prat, majors de 16 anys i 
inscrites al padró d’habitants,  poder expressar la seva 
opinió mitjançant el vot lliure i secret sobre alguna 
actuació o política pública.
 
El resultat no té caràcter vinculant però obliga 
a l’Ajuntament a pronunciar-se sobre la qüestió 
plantejada en un límit de dos mesos.

Qui pot impulsar-ho?

Veïns i veïnes majors 
de 16 anys empadronades 
al municipi.

Com?

Recollir com a mínim 
2.500 signatures.

Dret
de petició

Què és?
Dret que permet a qualsevol veí o veïna formular 
sol·licituds sobre qualsevol matèria que afecti a 
competències municipals i sigui d’interès general, 
individual o legítim. 
L’Ajuntament queda obligat a respondre la petició en 
un termini màxim de tres mesos.

Qui pot impulsar-ho?

Qualsevol persona 
física o jurídica, 
independentment de la 
seva nacionalitat.

Com?

Sol·licitud general  
a la OIAC.

Intervenció ciutadana 
en les sessions 
públiques del Ple

Què són?
Les associacions, entitats o altres formes d’acció 
col·lectiva constituïdes per a la defensa dels interessos 
generals o sectorials de la ciutadania poden fer una 
exposició oral davant del Ple.

Qui pot impulsar-ho?

Les associacions, 
entitats o altres formes 
d’acció col·lectiva.

Com?

Una sol·licitud a Alcaldia 
per escrit i registrar-la 
Oficina d’Informació i 
Atenció Ciutadana 5 dies 
hàbils abans de la data 
de celebració del ple.

Audiències
públiques

Què són?
Sessions o reunions a les que poden assistir ciutadans i 
ciutadanes lliurement i que tenen per objectiu informar 
oralment sobre temes de matèria municipal i en el que 
ciutadania i entitats poden fer consultes o aportar 
verbalment suggeriments o propostes.

Qui pot impulsar-ho?

Veïns i veïnes majors 
de 16 anys empadronades 
al municipi.

Com?

Recollir com a mínim 
500 signatures.

Quins mecanismes pot 
fer ús la ciutadania 

per a participar de les 
polítiques públiques 

del municipi?

Mecanismes Generals
de Participació Ciutadana
La participació és el dret de la ciutadania d’intervenir, de forma 
individual o col·lectiva, en la definició i l’aplicació de les polítiques 
públiques de l’Ajuntament a través de processos de consulta, 
deliberació, decisió, desenvolupament i avaluació sobre qualsevol 
assumpte de la seva competència, a través dels òrgans i mitjans 
de participació establerts en aquest reglament i en les lleis.

Projecte 
Reglamentari

Què són?
La ciutadania pot impulsar la creació de normatives 
o lleis d’àmbit municipal que regulin alguna qüestió 
específica que no estigui ja regulada per altres 
ordenances o reglaments municipals.

Qui pot impulsar-ho?

Veïns i veïnes amb 
dret a sufragi actiu al 
municipi.

Com?

Recollir com a mínim 
signatures del 5% de la 
població del Prat.

Creació d’un 
Consell Municipal

Qui pot impulsar-ho?

Veïns i veïnes majors 
de 16 anys empadronades 
al municipi.

Com?

Recollir com a mínim 
1.000 signatures.

Què són?
Els consells són òrgans consultius que tenen com a 
objectiu facilitar la participació ciutadana contribuint 
a la deliberació i fent seguiment de l’acció de govern. 
Poden ser sectorials o territorials segons estiguin 
vinculats a un tema concret o a una part delimitada 
del municipi.

Propostes 
d’acord o d’actuació

Què són?
Tirar endavant una proposta d’acord o d’actuació 
suposa que l’administració es compromet a impulsar 
una política pública concreta de competència municipal.

Qui pot impulsar-ho?

Veïns i veïnes amb 
dret a sufragi actiu al 
municipi.

Com?

Recollir com a mínim 
signatures del 5% de 
la població del Prat.

Procés de participació
a l’àmbit de ciutat

Què són?
Un procés de participació promou la implicació de 
la ciutadania en la definició d’una política pública 
concreta. Té una durada delimitada en el temps i pot 
ser obert a tota la ciutadania o estar adreçat a un 
determinat col·lectiu o col·lectius de la població.

Qui pot impulsar-ho?

Veïns i veïnes majors 
de 16 anys empadronades 
al municipi.

Com?

Recollir com a mínim 
1.000 signatures.


