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Qualsevol associació 
inscrita al Registre Municipal 

d’Entitats pot sol·licitar 
el següent dret:

Les associacions de veïns 
inscrites al Registre Municipal 

d’Entitats poden sol·licitar 
el següent dret:

Com a mínim el 10% 
de les associacions inscrites 
al Registre Municipal d’Entitats poden 
sol·licitar els següents drets:

El Reglament regulador de 
les institucions de la 
participança i de la gestió 
de conflictes és una eina 
que teniu a la vostra 
disposició per participar en 
la vida pública de la ciutat.

DRET DE DEBAT
Es tracta de sol·licitar 
un debat públic amb 
polítics i/o tècnics sobre 
qüestions de ciutat.

Com a  mínim el 10% 
de les associacions 

inscrites al Registre Municipal 
d’Entitats poden sol·licitar 

els següents drets:

DRET DE PROPOSTA
Consisteix a formular 
propostes respecte a 
la prestació de serveis 
públics municipals.

AUDIÈNCIA PÚBLICA
Es tracta de sol·licitar a 
l’Ajuntament la presentació 
pública de qüestions 
relacionades amb l’acció 
municipal. Després de la 
presentació, hi ha un debat 
entre consistori i ciutadania.

DRET D’INICIATIVA
POLÍTICA
Consisteix a proposar 
assumptes de competència 
municipal per incloure a 
l’ordre del dia del Ple de 
l’Ajuntament.

DRET D’INICIATIVA 
ADMINISTRATIVA
Consisteix a sol·licitar a 
l’Ajuntament que realitzi 
determinades activitats 
d’interès públic no lucratives. 
Els sol·licitants es comprometen 
a aportar mitjans econòmics, 
béns o treball personal.

DRET D’INICIATIVA
URBANÍSTICA
Consisteix a proposar 
iniciatives en els processos 
de planejament i de gestió 
urbanístics.

DRET D’INICIATIVA 
NORMATIVA
Consisteix a proposar a 
l’Ajuntament que analitzi i 
estudiï un assumpte concret 
per tal d’aprovar una 
ordenança o disposició 
municipal.

ASSISTÈNCIA JURÍDICA
És l’assessorament legal que pot 
donar l’Ajuntament quan aquestes 
associacions es consideren 
afectades per un projecte públic o per 
un de privat amb repercussió pública, 
sempre que no siguin assumptes que 
afectin a actuacions municipals.
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DRET DE PETICIÓ
Consisteix a formular 
sol·licituds sobre 
qualsevol tema de 
competència municipal.

DRET D’INICIATIVA 
DE CONSULTA
Consisteix a sol·licitar a 
l’Ajuntament la tramitació 
d’una Consulta Popular 
segons la legislació vigent.
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 Punt d’informació 

 Servei de Participació
 Àrea de Relacions Ciutadanes i Joventut

 Pl. del Vi, 1 - 17004 Girona
 Tel.: 972 419 438

 A/e: relacionsciutadanes@ajgirona.cat

Trobareu el text del Reglament 
al web municipal
http://www.girona.cat/participacio/llibret_reglament.pdf 

També ens podeu demanar un exemplar del Reglament per telèfon (972 419 438) 
o per correu electrònic (relacionsciutadanes@ajgirona.cat).
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