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1. DEFINICIÓ I OBJECTIUS 

El Programa de participació ciutadana del Pla d’ordenació urbanística municipal és el 
document que determina les mesures i actuacions previstes per tal de facilitar tant la 
divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de planejament, com la 
formulació d’al·legacions, suggeriments o propostes alternatives en el marc del tràmit 
d’informació pública del Pla. 

En el cas de la formulació d’un Pla d’ordenació urbanística municipal, com és aquest, el 
Programa de participació ciutadana és un document obligatori que ha de formar part i 
s’integra en la Memòria del Pla. 

D’acord amb la legislació vigent, el contingut del Programa de participació es pot acordar 
prèviament o simultàniament a la publicació de l’avanç del Pla. 

La informació, transparència i comunicació constitueixen els pilars fonamentals del procés. 

Els diferents mecanismes de participació establerts al Programa pretenen obtenir la 
implicació ciutadana en les diferents fases del procés de formulació del Pla d’ordenació 
urbanística municipal, i s’articulen a traves de diferents metodologies de participació, tant de 
caràcter individual com col·lectives, amb els objectius següents: 

- Fomentar  i garantir  els drets d’informació, iniciativa i participació ciutadana. 
- Facilitar la divulgació i comprensió dels continguts dels treballs. 
- Establir el marc de la participació col·lectiva en la definició del model de territori, del 

model de ciutat i de la futura ordenació física de l’espai. 
- Utilitzar els mitjans on es pugui donar veu als ciutadans per assolir el grau de 

consens adequat de les propostes del planejament. 
- Facilitar el lideratge i el compromís polític amb el procés de desenvolupament del 

planejament urbanístic. 

La transparència és un valor imprescindible del planejament urbanístic i significa compartir la 
informació rellevant de manera oberta, abastant tots els àmbits i sectors directament 
implicats en el desenvolupament urbanístic de la ciutat, i comporta l’esforç d’explicar i fer 
comprensibles els continguts dels documents, de caràcter molt tècnic i especialitzat, i 
difondre la informació de manera senzilla i entenedora per apropar la planificació als 
ciutadans. 

D’altra banda, per tal que puguin ser assumides en la formulació del planejament, les 
propostes derivades del procés de participació han de tenir les característiques següents: 

- Han de ser coherents amb el principis generals de les actuacions urbanístiques i ser 
respectuoses amb la legislació urbanística i sectorial que resulti d’aplicació. 

- Han de raonar i justificar la necessitat, l’oportunitat i la conveniència tot considerant la 
prevalència dels interessos públics en relació als interessos privats concurrents. 

- Han de resultar viables tant des del punt de vista tècnic com econòmic, per a que 
sigui possible la seva implantació. 

- S’han d’ajustar als continguts i les determinacions que són pròpies d’un pla 
d’ordenació urbanística municipal. 

El desenvolupament del Programa de participació ciutadana té com a resultat final: 
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- Generar una major confiança entre la ciutadania i l’administració. 
- Un major coneixement de la realitat urbanística de la ciutat per part de tots els 

ciutadans. 
- Ciutadans més informats i, per tant, amb disposició a participar en els grans temes 

de debat que afecten a la ciutat. 
- Polítiques urbanístiques més adequades a les necessitats i a les demandes socials. 
- Un planejament urbanístic que conjumina els diversos interessos dels complex 

entramat que integra la població. 
- Un model de ciutat més equilibrat i ajustat a les expectatives de futur del  conjunt de 

la ciutadania. 
 
 

2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

Article 8 TRLU: 
Publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió urbanístics 
1. Es garanteixen i s’han de fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació de la 
ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió. 
2. Els ajuntaments poden constituir voluntàriament consells assessors urbanístics, com a 
òrgans locals de caràcter informatiu i deliberatiu, als efectes establerts per l’apartat 1. 
3. Els processos urbanístics de planejament i de gestió, i el contingut de les figures del 
planejament i dels instruments de gestió, inclosos els convenis, estan sotmesos al principi 
de publicitat. 
4. Tothom té dret a obtenir dels organismes de l’administració competent les dades 
certificades que els permetin assumir llurs obligacions i l’exercici de l’activitat urbanística. 
 
Article 59.3 TRLU: 
Documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal 
3. La memòria a què es refereix l’apartat 1.a ha d’integrar: 
a) El programa de participació ciutadana que l’ajuntament hagi aplicat al llarg del procés de 
formulació i tramitació del pla per garantir l’efectivitat dels drets reconeguts per l’article 8. 
 
Article 15 RLU: 
Informació i participació ciutadanes  
15.1. Les administracions públiques han de garantir l’accés dels ciutadans i ciutadanes a la 
informació urbanística i, en particular, a la informació relativa a les determinacions dels 
instruments de planejament i de gestió urbanístics.  

15.2. Les administracions públiques han de fomentar la participació social en l’activitat 
urbanística i, en especial, en l’elaboració i tramitació dels instruments de planejament 
urbanístic.  
15.3. La participació de la iniciativa privada en matèria de planejament i gestió urbanístics es 
produeix en els termes i condicions previstos en la Llei d’urbanisme i en aquest Reglament.  
 
Article 21 RLU  
Foment de la participació ciutadana en els processos de planejament i gestió urbanístics  
Les administracions urbanístiques han de fomentar la participació dels ciutadans i de les 
ciutadanes en la tramitació dels instruments de planejament i gestió urbanístics i, en tot cas, 
han de sotmetre aquests instruments als tràmits d’informació pública previstos en la Llei 
d’urbanisme i en aquest Reglament.  


