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El 80,7% de municipis disposen d'un 
departament tècnic especialitzat en 
temes de participació ciutadana.

Panel de polítiques públiques locals de Participació 2020
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71,6% 47,1% 48,3%

                        Audiències                                       Consultes populars                            Iniciatives populars                                    Referèndums

        Ajuntaments amb mecanismes                 Plataforma de gestió                         Espai puntual al web                          Altres mecanismes de
           de participació via Internet                                                                                                                                                   participació via Internet

8% 2,3% 0%

90,8% 37,9% 14,9%

El 99% dels municipis tenen Regidoria 
amb competències específiques en 
participació ciutadana.

PARTICIPACIÓ AL PANEL

88 MUNICIPIS
de més de 10.000 habitants
d'un total de 120, excloent Barcelona.

Dades recollides entre els mesos 
de juliol i desembre de 2020.

89,3%

10,2%

Ajuntament

Plans sectorials que 
inclouen actuacions 
de participació

Font: Panel de polítiques públiques locals de Participació Ciutadana 2020

Mitjana per municipi

Generalitat      31,8%

Diputacions   70,5%

Consells Comarcals     6,8%

Procedència dels recursos econòmics destinats a Participació Ciutadana

Altres 
admin.

Altres fonts de 
finançament

0,5%

35%

Impulsar i millorar els 
espais estables de 

participació

25% 18%

Desenvolupar 
processos 

participatius a les 
polítiques sectorials

Suport i dinamització 
del teixit associatiu 

local

Millorar els recursos 
de l'Ajuntament 
per a facilitar la 

participació

       Ajuntaments amb òrgans                          Consells sectorials                               Consells territorials                              Consells de ciutat
                de participació                                                                                                     de barri o districte

90,9% 90% 28,8%37,5%

1,6%

29,5%

10%

AVALUACIÓ

Només el 5,7% dels 
municipis realitzen una 

avaluació integral del Pla 
de Participació

41,4%
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PLANIFICACIÓ
VALORACIÓ DE L'IMPACTE DE LA COVID-19

PRESSUPOST

CANVIS A LA PLANTILLA DE PERSONAL

PARTICIPACIÓ VIRTUAL

Actuacions realitzades en matèria de participació ciutadana pels ajuntaments catalans des de l'inici del 
confinament (Panel de Polítiques Públiques 2020)

       S'ha mantingut             Ha augmentat        Ha disminuït
                85,9%                           12,9%                        1,2%

           Audiències                          Activitats participatives         Activitats participatives vinculades                 Altres
                                                  vinculades al teixit associatiu          a la ciutadania no organitzada

4,5% 50% 59,1%

72,7%
Font: Panel de polítiques públiques locals de Participació Ciutadana 2020

El nombre de treballadors...

Gairebé tres de cada quatre ajuntaments han realitzat o 
tenen previst realitzar modificacions als pressupostos 
destinats a la participació ciutadana.

  Òrgans participatius                  Processos participatius                Consultes a la ciutadania               Iniciatives ciutadanes

47,7% 33% 10,2%13,6%

17%

Més de la meitat d'ajuntaments compta amb un pla de 
contingència o de xoc on s'ha inclòs alguna actuació 
vinculada a les polítiques de participació ciutadana.

Sí
57,3%

No
42,7%

MECANISMES DE PARTICIPACIÓ

Un 58,6% dels ajuntaments 
ha utilitzat alguna plataforma 
de videoconferència durant la 
pandèmia.

Zoom

Jitsi

Teams

Pròpia del municipi

80,4%

51%

27,5%

5,9%

Ajuntaments que disposen d'un sistema de gestió 
electrònic d'incidències, reclamacions, queixes i 
suggeriments.

Sí
83,7%

No
16,3%

Ajuntaments que han realitzat o tenen previst 
realitzar accions per reduir la bretxa digital.

Durant la pandèmia,
s'han realitzat accions

S'han previst 
accions pel 
futur pròxim

No s'han realitzat 
ni previst accions

52,9%

32,2%

26,4%

Caldran revisions i
millores

Caldrà una revisió
a fons

No cal modi�car
res

Altra resposta

El 100%

El 75%

El 50%

El 25%

El 0%

Encara no es pot
valorar

3,4%

19,3%

26,1%

14,8%

1,1%

35,2%

Proporció d'actuacions que preveuen realitzar els 
ajuntaments la resta de l'any en l'àmbit de la participació.

Impacte de la pandèmia en les eines de participació 
ciutadana i en els instruments que han desenvolupat els 
ajuntaments.

72,7%

20,5%

8%

4,5%

Aquesta infografia recull algunes de les 
actuacions impulsades pels Ajuntaments 
en temes de participació ciutadana des de 
l'inici del període de confinament per la
pandèmia de la COVID19 durant l'any 2020.

L'esclat de la pandèmia de la COVID19 ha fet 
aflorar vells i nous reptes que afecten múltiples 
esferes de la vida. Els governs locals s'han hagut 
d'adaptar a aquestes condicions potenciant tots els 
recursos disponibles per atendre situacions 
marcades per la incertesa i la complexitat. Moltes 
de les actuacions han donat una resposta àgil i 
eficient a aquests desafiaments.
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