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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. OBJECTE
Aquest reglament regula els mecanismes de democràcia directa que es poden donar
en el marc del Consell per la República.
Article 2. FINALITATS
Aquest reglament pretén aconseguir:
1. Establir mecanismes de democràcia directa en el si del Consell per la República,
articulant distintes formes de participació dels ciutadans registrats al Consell,
siguin de caràcter vinculant com no vinculant.
2. Garantir l’exercici secret, lliure, íntegre i no condicionat del dret de participació
política dels membres, on la pluralitat i la igualtat de tracte entre les diverses
opcions a valorar estiguin assegurades.
Article 3. ABAST TERRITORIAL O SECTORIAL

1. Qualsevol modalitat de participació ciutadana de les que es descriuen en aquesta
llei, pot tenir un abast distint en funció de quina sigui la població a la que es
dirigeixi.

2. Les consultes es poden dirigir a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell per
la República, o a un univers menor, que pot venir limitat per raons de territori,
edat, gènere, professió, o de qualsevol altra criteri delimitatiu que pugui establirse, sempre i quan aquests criteris selectius dels cridats a participar no resulti
discriminatòria o tingui connotacions contràries als drets humans fonamentals.
Article 4. ABAST TEMÀTIC O FUNCIONAL

1. Els mecanismes de participació del Consell per la República, regulats en aquest
reglament, són aquells relatius a qualsevol dels aspectes regulats a l’art. 1 del
Reglament Fundacional, que defineix l’objecte propi del Consell per la República,
o bé també aquells relatius a qualsevol de les funcions pròpies del Consell tal com
venen regulades a l’art. 9 del Reglament Fundacional.
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2. Les Consultes referides a qualsevol temàtica no inclosa en aquesta enumeració
prèvia només poden ser proposades pel Govern del Consell o autoritzades per
aquest quan són proposades pels Ciutadans Registrats.
Article 5. TECNOLOGIA DELS MECANISMES DE PARTICIPACIÓ

1. Tots els mecanismes de participació que es generin des del Consell per la
República, en les seves distintes modalitats, es realitzaran de forma telemàtica,
preferentment amb tecnologia descentralitzada, amb l’objectiu de garantir la
unicitat i legitimitat del vot, l'anonimat del votant, la seguretat del sistema i la
fidelitat de recompte.

2. Eventualment i per raons que han de ser motivades es poden articular sistemes de
participació presencials o híbrids. Aquestes modalitats han de ser regulades en la
pròpia resolució de convocatòria i en qualsevol cas han de preservar els principis
generals que es desprenen d’aquest reglament.
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CAPÍTOL II. SISTEMES DE PARTICIPACIÓ
Article 6.- LEGITIMATS A PROPOSAR ALGUN TIPUS DE CONSULTA
Estan legitimats, a l’empara d’aquest reglament, per a endegar un procés participatiu:

a) El GOVERN del CONSELL, a iniciativa pròpia o per mandat de l’Assemblea de
Representants.

b) Les JUNTES DELS CONSELLS LOCALS, de forma individual o agregada, per
qüestions que són pròpies del seu àmbit territorial.

c) Qualsevol CIUTADÀ REGISTRAT DEL CONSELL que segueixi el procediment
establert, i formuli una o diverses preguntes compatible amb l’àmbit temàtic
propi de les missions i funcions del Consell per la República previstes a l’art.
4.1 d’aquest Reglament o alguna de les previstes al 4.2. Són les consultes que
anomenem d’iniciativa popular.
Article 7.- CARÀCTER VINCULANT O CONSULTIU DELS RESULTATS

1. Els mecanismes participatius poden definir-se per raó de la seva tipologia en:
a) CONSULTES VINCULANTS, els resultats dels quals són d’obligat compliment
implantació.

b) CONSULTES NO VINCULANTS els resultats dels quals només són de tipus
consultiu, i permeten conèixer el parer dels convocats a plebiscit.

2. Tindran el caràcter de VINCULANT totes aquelles consultes que es facin relatives
a l’àmbit temàtic funcional propi del Consell i que es troben recollides a l’article 9
del Reglament Fundacional.

3. Tindran el caràcter de CONSULTIU totes aquelles altres consultes que es facin
relatives a qüestions que són pròpies de la missió del Consell i que es troben
regulades a l’article 1 del Reglament Fundacional, i les de l’article 4.2 d’aquest
reglament.

4. En tot cas el caràcter vinculant o no de la consulta ha de venir recollit en la
resolució que convoqui la consulta, tal com es detalla en el present reglament.
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CAPÍTOL III. L’ÒRGAN DE CONTROL DE LES CONSULTES
Article 8. LA SINDICATURA ELECTORAL
1. La Sindicatura Electoral és l'òrgan de garantia de la transparència, l'objectivitat i
el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació
ciutadana i democràcia directa descrits en el present Reglament.
2. La Sindicatura electoral es troba regulada en el capítol III del Reglament Electoral
del Consell. (articles del 5 al 8)
3. La Sindicatura pot nomenar representants o delegats seus en els àmbits
territorials que consideri convenient. Els representats així nomenats estan
subjectes a les mateixes incompatibilitats i restriccions que els membres de la
Sindicatura i les seves decisions es poden recórrer davant la pròpia Sindicatura.
Article 9. LES FUNCIONS DE LA SINDICATURA
A més de les funcions pròpies de la Sindicatura com a autoritat electoral recollides a
l’article 8 del Reglament Electoral, li són atribuïdes també les següents funcions
relatives als processos de democràcia participativa:

a) Verificar la legitimació dels proposants i l’adequació temàtica, funcional,
territorial i procedimental de qualsevol proposta que es formuli per ser
sotmesa a un procés de consulta.

b) Vetllar per que en el cas de consultes d’iniciativa popular, si es compleixen els
requisits del punt anterior, s’iniciï el procés de recollida de suport, i esgotat el
termini que s’assenyala a l’art 11.4.b, verificar-ne que el suport rebut és
suficient.

c) Aprovar la celebració de la consulta i publicar a la web de consultes del
Consell les característiques concretes que aquesta ha de tenir que es
resumiran en la fitxa tècnica de la consulta.

d) Gestionar i posar a disposició tots els mecanismes tècnics per a que la consulta
es pugui celebrar.

e) Garantir, pels mecanismes i auditories internes o externes que estimi
convenients, que la consulta, en plataforma tecnològica o presencialment
d’acord a l’art. 5.2 d’aquest Reglament, es desenvolupi assegurant la
legitimitat del votant, i els principis de vot secret, únic, íntegre i lliure.

f) Interpretar i solucionar qualsevol dubte que pugui sorgir en la interpretació
d’aquest Reglament.
Avenue de l’Avocat 34
1410 - Waterloo, Bèlgica

5

REGLAMENT DE MECANISMES DE CONSULTA

Consell
per la República
Catalana

CAPÍTOL IV. PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ
Article 10. INICIATIVA

1. Li correspon la iniciativa a qualsevol dels subjectes descrits a l’article 6 d’aquest
Reglament.

2. Si la proposta és a iniciativa de les Juntes dels Consells Locals, l’àmbit i els
consultats seran els membres del Consell corresponent a aquella àrea territorial
concreta.

3. Si la proposta és d’Iniciativa Popular o d’alguna Junta de Consells Locals sobre
qüestions no relatives al seu àmbit territorial i funcional, s’iniciarà el procés de
validació de la consulta que es descriu a l’art. 11.4 d’aquest Reglament.
Article 11. FASE DE PROPOSICIÓ
1. Per tal d’iniciar el procés de consulta, els legitimats han de sol·licitar-ho
formalment a través de l’aplicatiu web de Consultes a la Sindicatura Electoral.
2. Tota proposició de consulta, ha de contenir com a mínim les següents dades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nom de la Consulta
Pregunta de la Consulta.
Respostes possibles de la consulta
Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar.
Previsions de calendari de realització.
Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció, en funció del
nombre de respostes possibles.

3. La Sindicatura és l’òrgan encarregat d’avaluar si una proposta compleix o no
aquestes condicions.
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4. En el supòsit de consultes d’iniciativa popular, un cop verificats que siguin les
característiques pròpies de la consulta i l’adequació a aquesta norma de la
proposta rebuda, la Sindicatura:
a) Notificarà al proposant l’acceptació de la consulta i l’inici del període de
recollida de suport.
b) Donarà instruccions per que des de l’endemà de la comunicació al proposant
s’iniciï un període de 30 dies i es creí un espai al web de consultes per a que
tothom qui pertanyi al cens proposat d’aquella consulta li doni suport.
c) A la finalització del període de 30 dies verificarà si s’ha rebut el suport o no
requerit que ha de ser d’un mínim del 5 per cent del cens al qual es dirigeix la
consulta. Si la consulta proposada és general per a tots els membres del
Consell, cal que hi hagi a més del 5 per cent de suport, el recolzament superior
al 5% del cens de com a mínim 3 de les 8 àrees electorals que es determinen a
l’art. 27 del Reglament Electoral del Consell.
5. En tots els casos, tant la pregunta com les respostes, han de ser clares,
entenedores i el més breus possibles. Expressades en frases en indicatiu i sense
subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives.
6. La Sindicatura verificarà:
a)
b)
c)
d)

La legitimitat dels proposants.
La pertinença de la pregunta i les respostes.
El suport necessari en cas d’Iniciatives populars.
La definició i adequació de la resta de paràmetres tècnics de la consulta.

7. La Sindicatura electoral, verificat tot l’anterior, resoldrà convocar la consulta
formalment, i per tant:
a) Decidirà, d’acord amb el Govern del Consell, les dates de realització de la
consulta que en cap cas pot ser posterior als 6 mesos de ser aprovada ni
inferior a les 48 hores.
b) També decidirà la durada del temps efectiu de votació, que en cap cas pot ser
superior a una setmana ni inferior a 24 hores. Això implica fixació d’una data i
hora d’inici i una altra de finalització.
c) En la mesura del possible es mantindran les dates i la durada indicades pel
proposant de la consulta.
d) Notificarà als proposants l’acceptació de la consulta i les seves
característiques d’acord al que s’expressava a la lletra.
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e) Donarà indicacions a qui correspongui perquè s’habiliti en el web de Consultes
una nova consulta amb les característiques tècniques que han estat
proposades i aprovades. Aquestes característiques han de constar al web de
Consultes.
f) Donarà instruccions a qui correspongui per tal es doni a conèixer la consulta i
les seves característiques als membres del cens pertinent.
8. La Sindicatura resoldrà no convocar la consulta si:
a) No resulten verificats els aspectes valorats en el punt 6 d’aquest article.
b) L’objecte de la consulta i per a un mateix cens, ha estat ja tractada per una
consulta prèvia de fa menys d’un any.
c) Ja hi ha acordada una consulta sobre contingut similar per part del Govern del
Consell, encara que aquesta no s’hagi celebrat.
9. Autoritzada la Consulta, el Govern del Consell, dictarà resolució donant-la per
convocada, amb les característiques pròpies acordades.
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CAPÍTOL V. DESENVOLUPAMENT DE LA CONSULTA
Article 12. JORNADA O JORNADES DE VOTACIÓ
1. Arribat el dia i l’hora de votació, l’aplicatiu informàtic de consultes corresponent
permetrà l’accés als membres registrats del Consell que pertanyin al cens per al
qual s’ha habilitat la consulta i podran efectuar el vot.
2. El sistema, de forma automatitzada, garantirà que, arribada la data i l’hora
establerta per a finalitzar la votació, no es pugui continuar votant.
3. El sistema garantirà, i la Sindicatura vetllarà perquè així sigui, que el votant està
legitimat per a fer-ho, que el seu vot és secret, que només vota una vegada, i
dintre del termini habilitat per votar.
4. El sistema garantirà un procés de recompte ràpid, segur i automatitzat.
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CAPÍTOL VI. IMPLEMENTACIÓ DELS RESULTATS
Article 13. IMPLEMENTACIÓ DELS RESULTATS
1. Quan els resultats d’un procés de participació impliquen la necessitat d’executar
alguna acció, en són responsables els corresponents Consells Locals o del
Govern del Consell afectats depenent de l’àmbit on s’hagi votat.
2. Aquests òrgans disposen d’un termini màxim de 3 mesos per implementar la
mesura. Això no obstant, per motius justificats i per acord motivat del Govern
del Consell, aquest termini pot ser prorrogat, amb nou establiment de data
d’eficàcia de la mesura votada.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES, ADDICIONALS I
FINALS
Disposició transitòria. Aplicabilitat als òrgans fundacionals
Mentre no hagin estat creats el Govern del Consell definitiu o l’Assemblea de
Representants definitiva, ha d’entendre’s que quan en aquest text ens referim a
qualsevol òrgan d’aquests, també es fa extensiu al Govern Fundacional del Consell i
l’Assemblea Fundacional de representants, tal com es troben definits en el Reglament
Fundacional del Consell per la República.
Disposició Addicional. Caràcter supletori del Reglament Electoral
Les disposicions del Reglament Electoral, amb les adaptacions oportunes, tenen
caràcter supletori en tot allò que sigui necessari i no estigui previst en el present
Reglament.
Disposició Final. Entrada en vigor
Aquest Reglament entra en vigor al dia següent de la seva publicació al web del
Consell per la República.
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