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1. Introducció1 

Aquest informe pretén analitzar el context legal i jurídic a partir del qual es desenvolupa el programa 

de "Patrimoni ciutadà d'ús i gestió comunitàries" iniciat el 2017 per l'Ajuntament de Barcelona. El 

programa té per objectiu donar suport, impulsar i consolidar iniciatives ciutadanes d’ús i gestió 

comunitària del patrimoni públic municipal (béns immobles, solars o la gestió d’equipaments). 

Aquest programa parteix de la lògica que allò públic (patrimoni municipal) pot esdevenir allò comú 

(patrimoni ciutadà) a través de noves maneres d’interacció entre la institució pública municipal i 

iniciatives ciutadanes comunitàries, basades en el reconeixement del dret a la gestió i l’ús 

comunitaris d’allò públic per part de la ciutadania.  

Aquestes són iniciatives associatives sorgides de forma espontània per part de la ciutadania que, al 

no trobar resposta per part de l'administració, s'autoorganitza per resoldre necessitats comunitàries. 

Aquest fenomen ha de ser entès per l'administració com una oportunitat innovadora en la gestió de 

recursos col·lectius i de co-responsabilització ciutadana. Aquestes pràctiques públic-comunitàries 

contenen una àmplia tradició a la ciutat de Barcelona per mitjà de diferents models participatius i 

maneres de gestió compartida dels béns i recursos municipals: la cessió d’ús de patrimoni a entitats 

sense ànim de lucre, el Pla de Buits o la Gestió cívica d’equipaments (que, a més de la cessió de 

patrimoni implica una gestió indirecta d’un servei municipal). Aquestes experiències de relació 

públic-comunitària és el que dóna lloc al que es coneix conceptualment com a "béns comuns"2.  

L'objecte d'aquest informe és analitzar els instruments i reptes que permet i ofereix l’actual marc 

jurídic municipal de Barcelona al voltant de la consolidació i promoció dels béns comuns urbans. 

Des del punt de vista jurídic és imprescindible tenir en compte que el concepte "béns comuns” o 

“comuns urbans" no són conceptes coneguts en el Dret, sinó que és un neologisme que encara no té 

un reconeixement normatiu. Però si estudiem els seus elements, certes respostes a aquest fenomen 

                                                             
 

1 Informació extreta del Pla Estratègic del Patrimoni Ciutadà 2019-2023. Nova agenda de polítiques pel foment 
de la col·laboració públic-comunitària (Ajuntament de Barcelona, 2019); i  de Comuns urbans-Patrimoni Ciutadà. 
Marc conceptual i propostes de línies d’acció. (Ajuntament de Barcelona, Castro, Fresnillo i  Martínez, 2016). 

2 Per “béns comuns” s’entén aquelles relacions socials donades entre comunitats organitzades entorn a l ’ús i  

gestió de recursos compartits mitjançant formes democràtiques de governança. Per tant, no estem parlant 
d’un tipus de bé econòmic (públic, privat, etc.) o d’un recurs concret (natural, patrimonial, etc.) sinó d’unes 
institucions d'acció col·lectiva formades per una tríada composta per: (1) l 'existència d’un recurs que pertany a 
la col·lectivitat; (2) una comunitat activa que participa en la gestió d'aquest bé; i  (3) un conjunt de normes per 
administrar-lo que descriuen la seva forma de govern i que es caracteritzen per la universalitat en l 'accés, la 
democràcia en la gestió i  la sostenibil itat en el seu ús. 
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es poden articular des del Dret:  els "comuns urbans" són uns recursos i béns públics, una 

comunitat definida i un conjunt de normes .  

Aquesta definició permet identificar aquelles qüestions a tenir en compte per estructurar aquest 

informe en els diferents apartats: en la identificació dels (2) Instruments legals que habiliten els béns 

comuns urbans a Barcelona; en l’anàlisi dels (3) Límits jurídics dels instruments legals i els criteris per 

a la millora; i en l’exposició dels (4) Aprenentatges i reptes jurídics a explorar. 

Amb aquest propòsit des de la Direcció de Democràcia Activa de l’Ajuntament de Barcelona s’ha 

treballat durant el període 2018-2019 amb d’altres àrees de l’ajuntament, en tant que Local 

Administrative Working Group (LAWG), per tal d’elaborar el present document “Preparatry legal 

brief”. Un document sorgit del treball coordinat en l’elaboració de diversos informes d’anàlisi sobre 

les implicacions legals i jurídiques del programa de Patrimoni ciutadà3.  

Concretament, han participat del LAWG amb aquest propòsit:   

- Direcció de Democràcia Activa i Descentralització, en l’elaboració prèvia conceptual i 

estratègica del “programa de Patrimoni ciutadà”, amb la col·laboració de la Xarxa d’Economia 

Solidària, la Xarxa d’Espais Comunitaris, la Hidra Cooperativa i Ekona Cooperativa. 

- Direcció de Patrimoni, en l’elaboració d’un informe d’anàlisi legal i jurídic sobre la “cessió de 

béns immobles” qualificats de domini públic i patrimonials. 

- Direcció de Serveis Jurídics i Direcció del Gabinet Tècnic de Programació, en l’elaboració d’un 

informe d’anàlisi legal i jurídic de la “gestió cívica” de serveis municipals.  

- Direcció d’Acció Comunitària, en l’elaboració d’un informe sobre els reptes de l’aplicació de la 

“gestió cívica” en Casals de Barri. L’elaboració de l’informe ha comptat amb la col·laboració de 

la Plataforma de Gestió Ciutadana i de les direccions de Serveis Generals i de Serveis a les 

Persones i al Territori, dels 10 districtes de Barcelona. Aquest treball d’anàlisi legal i jurídic va 

concloure en una sessió extraordinària del LAWG el 19 de desembre de 2019, on van 

participar 36 representants de tots els districtes. 

- Col·lectiu Ronda – Cooperativa d’advocats i advocades, en l’elaboració conceptual a nivell 

legal ¡ prospecció d’alternatives jurídiques a explorar al voltant dels “béns comuns urbans”.  

  

                                                             
 

3 A l’apartat (5) Referències bibliogràfiques d’aquest informe queden recollits de forma exhaustiva tots els 
informes de caire legal i  jurídic realitzats des de l’Ajuntament de Barcelona en el període 2016-2019 al voltant 
dels comuns urbans, el patrimoni ciutadà i la gesti ó cívica a la ciutat de Barcelona  
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2. Instruments legals que habiliten els béns comuns urbans a 

Barcelona 

En primer terme, aquest informe preten abordar l'objectiu d'identificar aquells instruments legals i 

jurídics que habiliten polítiques de promoció dels "comuns urbans" a Barcelona . Així doncs, a 

continuació, es classifica l'articulat que incideix i té per objecte la regulació de les adjudicacions de: 

cessió d'ús de béns immobles a entitats sense ànim de lucre; i conveni de col·laboració per a la gestió 

de serveis municipals a entitats sense ànim de lucre que es donen a la ciutat de Barcelona.  

Cessió/autorització d’ús de béns públics a entitats sense ànim de lucre  (2.1) 

 

 

Conveni de col·laboració de gestió cívica de serveis municipals a entitats sense ànim de lucre (2.2) 

 

 

 

La Llei 22/1998, de la Carta Municipal de Barcelona és l’instrument legal principal que habilita la 

promoció de la cessió/autorització de béns immobles i de la gestió cívica d’equipaments per part 

d’entitats sense ànim de lucre. A partir d’aquesta llei, i del Decret Legislatiu 2/2003corresponent al 

text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, es desenvolupen el Reglament Orgànic 

Municipal de 2001, el Reglament de Participació Ciutadana de 2017, i el model de Bases de la Gestió 

cívica d’equipaments, per activitats i serveis municipals de l’Ajuntament de Barcelona de 2015 

(revisat el 2019).  

Lleis que habiliten competencialment la Llei 22/1998, de la Carta Municipal de Barcelona (2.3) 

 

 

Lleis de procediment en la cessió de béns públics i en convenis de col·laboració de la gestió cívica (2.4) 

 

 

 

 

Ley  33/2003 
Patrimonio Adm Púb 
(cesiones y servicios) 

Ley  1/2006 
Régimen Especial 

Barcelona 

 

Ley  7/1985 
Bases Régimen Local 

(excepción Mad y Bcn) 

ROM 2001 
Regl. Orgánico 

Municipal (art.30) 

DGC 336/1988 
Regl. Patrimonio 

Entes Locales 

Ley  22/1998 
Carta Municipal de 

Barcelona (art.13) 

Ley  9/2017 
Contratos Sector Pub 

(exclusión servicios) 

DL  2/2003 
Régimen Local 

Catalunya (cesiones) 

Ley  26/2010 
Régimen admin públic 

Catalunya (convenios) 

 

Bases 2015 

(revisión 2019) 
Gestión cívica 

CE 1985  
Carta Europea 

Autonomía Local 

RPC 2017 
Regl. Participación 
Ciudadana (art.111) 

DGC 336/1988 
Regl. Patrimonio 

Entes Locales 

Ley  22/1998 
Carta Municipal de 

Barcelona (art.34) 

Ley  22/1998 
Carta Municipal de 

Barcelona  

Ley  22/1998 
Carta Municipal de 

Barcelona  
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2.1 Cessió o autorització d’ús de béns públics a entitats  

Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona (art. 13)  

https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-2518-consolidado.pdf 

Artículo 13. 1. El Alcalde o Alcaldesa es el Presidente o Presidenta de la Corporación Municipal. 

Tiene las siguientes atribuciones: 

n) Disponer las contrataciones y concesiones de todo tipo que no superen los 1.000 millones de 

pesetas, incluidas las de carácter plurianual si no tienen una duración superior a los cuatro años, 

siempre y cuando el importe acumulado de todas las anualidades no supere la citada cantidad.  

o) Disponer la adquisición de bienes y derechos si su valor no supera los 1.000 millones de pesetas, 

así como la enajenación del patrimonio que no supere la cantidad indicada en los siguientes 

supuestos: 

Primero. La de bienes inmuebles, siempre y cuando esté prevista en el presupuesto.  

Segundo. La de bienes muebles, excepto los declarados de valor histórico o artístico cuya 

enajenación no esté prevista en el presupuesto.  

 

Decreto de la Generalitat 336/1988, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Patrimonio de los Entes Locales (art. 41-42-49-55-57-58-59-60-72-73)  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/1076/1211905.pdf  

Artículo 41  

41.1. La enajenación, el gravamen o la cesión de bienes deben ser acordados por el pleno de la 

corporación. 

41.2. Los acuerdos de cesión y los de enajenación, en este último caso si la cuantía 

correspondiente excede el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, deben ser adoptados 

por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Por recursos ordinarios, a 

los efectos de este Reglamento, se entienden los habituales que provengan de operaciones 

corrientes, excepto las operaciones de crédito, las de capital y las procedentes de contribuciones 

especiales, de cuotas urbanísticas y de subvenciones finalistas. 

41.3. Los actos de gravamen y los de enajenación que no son los que determina el artículo 41.2 

se pueden delegar en la comisión de gobierno. 
 

Artículo 42  

La enajenación de bienes patrimoniales se debe hacer por subasta pública, de acuerdo con la 

normativa reguladora de la contratación de los entes locales, excepto que se trate de una permuta 

y con las excepciones que fijan los artículos siguientes. 

 

Artículo 49. Cesión 

49.1. Los entes locales pueden ceder gratuitamente los bienes patrimoniales:  

a) A otras administraciones o entidades públicas. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-2518-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-2518-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-2518-consolidado.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/1076/1211905.pdf
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b) A entidades privadas sin ánimo de lucro que los tengan que destinar a fines de utilidad 

pública o de interés social, siempre que cumplan o contribuyan al cumplimiento de intereses de 

carácter local. 

49.2. El acuerdo de cesión corresponde al pleno del ente local, y debe determinar la finalidad 

concreta a la que las entidades o las instituciones beneficiarias han de destinar los bienes, previo 

expediente en el que conste […] 

 

Artículo 55. Utilización de los bienes de dominio público 

La utilización de los bienes de dominio público puede adoptar las modalidades siguientes:  

a) Uso común, general o especial. 

b) Uso privativo. 

 

Artículo 57 

57.1. El uso privativo es el constituido por la ocupación directa o inmediata de una parte del 

dominio público, de manera que limite o excluya la utilización por otros interesados.  

57.2. El uso privativo que no comporta la transformación o la modificación del dominio público 

queda sujeto al otorgamiento de una licencia de ocupación temporal que origina una situación 

de posesión precaria esencialmente revocable por razones de interés público y con derecho a 

indemnización, si procede. […] 

 

Artículo 58 

Los usos común especial y privativos sujetos a licencia pueden dar lugar a la percepción de tasas o 

de precios públicos a fijar por el órgano de la corporación que los autoriza.  

 

Artículo 59 

El uso privativo inherente a la afectación de los bienes y el que comporta la transformación o la 

modificación del dominio público quedan sujetos a concesión administrativa, cuya petición debe 

resolverse en el plazo de seis meses, y la falta de resolución produce efectos desestimatorios.  

 

Artículo 60 

60.1. Corresponde al alcalde el otorgamiento de las licencias y al pleno el de las concesiones, con 

el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación cuando 

se otorguen por más de 5 años y la cuantía de los bienes de dominio público es superior al 10% de 

los recursos ordinarios del presupuesto. Se entenderá que el valor de los bienes corresponde a la 

cantidad que podría obtenerse de los mismos si no fuesen de propiedad privada.  

60.2. Las concesiones deben adjudicarse mediante concurso de acuerdo con los artículos 

siguientes y con la normativa reguladora de la contratación de los entes locales. 

 

Artículo 72. Utilización de los bienes patrimoniales 

72.1. Los bienes patrimoniales deben ser administrados de acuerdo con los criterios de máxima 

rentabilidad, en las condiciones usuales de la práctica civil y mercantil, bien directamente por el 

ente local o a través de los particulares. 
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72.2. El arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de uso de los bienes patrimoniales ha de 

hacerse mediante subasta pública o, excepcionalmente, por concurso.  

72.3. No obstante lo que prevé el apartado anterior, los entes locales pueden valorar 

motivaciones de prestación de servicios sociales, promoción y reinserción sociales, actividades 

culturales y deportivas, promoción urbanística, fomento del turismo, ocupación del tiempo libre, 

u otras análogas, que hagan prevalecer una rentabilidad social por encima de la rentabilidad 

económica. 

 

Artículo 73 

En el expediente de cesión del uso de un bien patrimonial, cuya competencia es del pleno, ha de 

quedar justificada la oportunidad o conveniencia, y se debe acreditar el carácter patrimonial del 

bien y la valoración técnica. 

 
 
Reglamento Orgánico Municipal aprobado por acuerdo del Plenario del Consejo Municipal de 16 de 

febrero de 2001 (BOPB, n.64, de 15-03-2001) (art. 30) 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/114343/1/ROM_consolidat_CAST.pdf  

Artículo 30. Atribuciones Consejo Municipal 

24. Ceder a título gratuito bienes a otras administraciones, instituciones públicas o entidades 

privadas, en los supuestos autorizados por las normas reguladoras del patrimonio municipal.  

 
 
 
  

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/114343/1/ROM_consolidat_CAST.pdf
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2.2 Conveni de col·laboració de gestió cívica de serveis municipals a entitats  

Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona (art.34)  

https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-2518-consolidado.pdf 

Articulo 34.  

Las entidades, organizaciones y asociaciones ciudadanas sin ánimo de lucro pueden ejercer 

competencias municipales o participar en nombre del Ayuntamiento, en la gestión de servicios o 

equipamientos cuya titularidad corresponde a otras Administraciones Públicas . La gestión cívica 

de competencias municipales puede utilizarse para las actividades y servicios susceptibles de 

gestión indirecta, tiene siempre carácter voluntario y no lucrativo y se adjudica mediante concurso 

público cuando existan varias entidades u organizaciones con idénticas o parecidas características. 

Decreto de la Generalitat 336/1988, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

patrimonio de los entes locales (art. 41-42)  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/1076/1211905.pdf  

Artículo 41  

41.1. La enajenación, el gravamen o la cesión de bienes deben ser acordados por el pleno de la 

corporación. 

41.2. Los acuerdos de cesión y los de enajenación, en este último caso si la cuantía 

correspondiente excede el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, deben ser adoptados 

por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Por recursos ordinarios, a 

los efectos de este Reglamento, se entienden los habituales que provengan de operaciones 

corrientes, excepto las operaciones de crédito, las de capital y las procedentes de contribuciones 

especiales, de cuotas urbanísticas y de subvenciones finalistas. 

41.3. Los actos de gravamen y los de enajenación que no son los que determina el artículo 41.2 

se pueden delegar en la comisión de gobierno. 
 

Artículo 42  

La enajenación de bienes patrimoniales se debe hacer por subasta pública, de acuerdo con la 

normativa reguladora de la contratación de los entes locales, excepto que se trate de una permuta 

y con las excepciones que fijan los artículos siguientes. 

 

Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, aprobado por acuerdo del 

Plenario del Consejo Municipal de 6 de octubre de 2017 (BOPB, 30-10-2017) (art.111) 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/106138/1/BOPB_Reglament_participaci%c3%

b3_Ajubcn.pdf  

Article 111. La gestió cívica d'equipaments i serveis municipals 

1. Les entitats, les fundacions, les organitzacions i les associacions ciutadanes sense ànim de lucre 

poden exercir competències municipals, o participar en nom de l'Ajuntament en la gestió de 

serveis o equipaments la titularitat dels quals correspongui a altres administracions públiques. 

Aquestes entitats poden col·laborar mitjançant les seves activitats i projectes en l'exercici de 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-2518-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-2518-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-2518-consolidado.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/1076/1211905.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/106138/1/BOPB_Reglament_participaci%c3%b3_Ajubcn.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/106138/1/BOPB_Reglament_participaci%c3%b3_Ajubcn.pdf
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competències municipals. També poden col·laborar en la gestió de serveis i equipaments de 

titularitat d'altres administracions públiques. 

2. La gestió cívica voluntària de competències municipals es pot utilitzar per a les activitats i els 

serveis susceptibles de gestió indirecta. Té sempre caràcter no lucratiu i s'adjudica mitjançant 

concurs públic quan hi hagi diverses entitats o organitzacions amb característiques idèntiques o 

similars. 

3. La gestió cívica comporta l'obligació de destinar al programa o a l'equipament gestionat la 

totalitat dels beneficis que s'hi puguin produir. 

4. S'ha de facilitar i promoure la concertació amb el teixit associatiu per a la gestió dels programes 

sectorials o equipaments que determini l'Ajuntament, incloent-hi la possibilitat de cogestió 

mitjançant l'establiment de convenis, i cal vetllar per garantir l'accés universal i la qualitat dels 

serveis. En fixar els termes de la concertació, s'han de determinar les condicions de la gestió, 

concretar, en l'aplicació de l'apartat 3, la destinació correcta dels beneficis econòmics que s'hi 

puguin generar i regular la composició i les funcions de la comissió ciutadana de seguiment de la 

qual han de formar part els usuaris i les usuàries. També s'ha de determinar, en aquest moment, 

la manera d'elegir els usuaris i les usuàries membres d'aquesta comissió.  

 

Model de bases de la Gestió cívica d’equipaments, per activitats i serveis municipals de 

l’Ajuntament de Barcelona [modificació de les bases de 2015] (BOPB, 02-08-2019) 

https ://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/115187/1/BOPB_model_bases_gestio_civica.pdf   

Base Sisena. Procediment de selecció de l’entitat gestora 

La selecció de l’entitat gestora es farà mitjançant procediment de pública concurrència obert a 

totes les entitats que estiguin interessades a assumir la gestió cívica de l’equipament . A aquest 

efecte, la convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB) amb una antelació 

mínima de 15 dies hàbils a l’assenyalat com a últim per a la presentació de les propostes, 

acompanyades de la documentació requerida en la base vuitena. Així mateix, se’n podrà fer 

difusió en altres mitjans municipals _________, en els quals s’haurà de fer constar la data de 

publicació en el BOPB. 

Un cop acabat el període de presentació de propostes, la Comissió de valoració establerta en la 

base onzena examinarà les propostes presentades (el projecte i l’informe tècnic descriptiu s’han 

d’elaborar seguint les pautes que prèviament hagi fixat l’Ajuntament o, si escau, amb la 

col·laboració del teixit associatiu), el compliment dels requisits previstos en aquestes bases per 

optar a la gestió cívica i, prèvia ponderació dels criteris de valoració recollits a la base desena, 

formularà proposta a l’òrgan competent per dictar la resolució corresponent.  

La formalització de la gestió cívica es farà mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració, 

que ha de contenir els aspectes previstos a l’article 111.3 del Reglament de participació ciutadana, 

i que serà aprovat per l’òrgan municipal competent.  

 

 

 

 

 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/115187/1/BOPB_model_bases_gestio_civica.pdf
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Annex 1.- Conceptualització de la Gestió cívica (Acord Comissió de Govern, 25 de juliol de 2013). 

https://bop.diba.cat/temp/04_022015010598.pdf  
 

I.- Concepte. 

La gestió cívica és un instrument de participació ciutadana pel qual s'atribueix a una entitat 

sense ànim de lucre la gestió d'activitats, equipaments i serveis municipals, susceptibles de 

gestió indirecta. La gestió cívica té entre els seus objectius principals el foment de la participació 

de la ciutadania i/o associacions en iniciatives d'interès públic, entre elles el propi objecte de 

gestió.[...] 

 

II.- Trets característics. 

La gestió cívica ha d'aportar com a valor afegit al projecte a gestionar l'experiència i el 

coneixement de l'entitat i en processos de participació ciutadana i la possibilitat d'aplicar-los de 

manera eficient, amb una millor adequació a la realitat en la que es vol incidir i amb la 

implicació voluntària de la ciutadania, tant en la presa de decisions, com en la realització 

d'activitats.[...] 

Podran ser subjectes de la gestió cívica les entitats, associacions i organitzacions sense afany de 

lucre arrelades en el territori o en el sector funcional on s'ubica l'objecte de gestió. Aquest 

arrelament implica l'existència de relacions de representativitat, proximitat i col·laboració entre 

l'entitat i altres organitzacions i la seva participació en dinàmiques comunitàries. En tot cas, les 

entitats que vulguin participar en un projecte de gestió cívica hauran de reunir els requisits 

necessaris per a poder ser beneficiàries de subvencions i han de comptar amb una trajectòria 

suficientment acreditada de la seva actuació en l'àmbit associatiu i de la participació ciutadana i 

de projectes d'interès comunitari. 

Només les activitats i serveis municipals que siguin susceptibles de gestió indirecta i alhora puguin 

servir de canal i instrument per facilitar la participació ciutadana podran ser objecte de gestió 

cívica. 

Aquesta no pot utilitzar-se en les relacions jurídiques l'objecte de les quals sigui constitutiu d'un 

contracte d'obres, de subministrament o de serveis definits al Text Refós de la Llei de Contractes 

del sector públic. 

La determinació per part de l'Ajuntament de les activitats, equipaments i serveis susceptibles de 

gestió cívica es realitzarà prèvia consulta al teixit associatiu implicat.  

La gestió cívica es formalitza mitjançant conveni de col·laboració i, tot i establir obligacions 

bilaterals, no participa de la naturalesa jurídica dels contractes del sector públic.  En 

conseqüència, no constitueix una modalitat de contractació de la gestió dels serveis públics, ni el 

seu abast pot implicar una lesió de la normativa bàsica en matèria de contractació del sector 

públic, ni de les directives comunitàries aplicables per raó de la matèria.  

Aquest conveni ha de definir un marc temporal suficient per poder desenvolupar un projecte de 

gestió cívica. 

La gestió cívica requereix l'existència d'un informe tècnic descriptiu de tots els elements que 

comportarà la gestió (finalitats,   objectius,   àmbits   d'actuació,   organització,   sistema   

d'avaluació...).   Aquest   informe   o   la   corresponent documentació tècnica serà aprovada per 

https://bop.diba.cat/temp/04_022015010598.pdf


 
 

11 

 

l'Ajuntament de Barcelona. En la seva elaboració podrà comptar amb la participació del teixit 

associatiu corresponent. 

La gestió cívica es durà a terme de forma voluntària i no-lucrativa per part de l'entitat i en cas 

d'obtenir algun benefici econòmic de la gestió haurà de destinar-se en la seva totalitat al propi 

servei o activitat objecte de gestió cívica. 

La gestió cívica no és un instrument per a cedir locals per al desenvolupament d'activitats privades 

de les entitats sense ànim de lucre. Aquesta finalitat s'aconsegueix a través de les figures 

jurídiques que contempla la normativa reguladora del patrimoni de les administracions públiques. 

 

III.- Elements formals: definició prèvia del projecte, elaboració i aprovació de les bases aplicables, 

procediment per a determinar el gestor i formalització de la gestió cívica 

Definició prèvia del projecte. 

La gestió cívica requerirà la prèvia elaboració d'un informe tècnic que acrediti justificadament la 

idoneïtat d'un concret servei o equipament municipal per a ser gestionat a través d'aquesta 

forma de participació ciutadana, que descrigui les característiques essencials del projecte de 

gestió cívica i que proposi motivadament la manera de designar l'entitat que s'encarregarà de 

dur-lo a terme, és a dir, si es formalitzarà directament un conveni de col·laboració o si aquest 

serà fruit d'un procés de concurrència, en funció de si hi ha una o més entitats representatives 

del sector o territori, amb capacitat d'entomar la gestió. En aquest informe s'haurà d'incloure un 

estudi econòmic-financer on es contemplin les despeses i ingressos que comportarà la gestió 

cívica, i en especial, la quantia de la subvenció i el crèdit pressupostari al que s'imputarà. 

El projecte podrà ser elaborat per l'Ajuntament o pel teixit associatiu.  

Elaboració i aprovació de les Bases aplicables. 

Un cop emès l'anterior informe s'hauran d'elaborar i aprovar per l'òrgan municipal competent les 

Bases que serviran per determinar els requisits que han de posseir les entitats que vulguin optar a 

la gestió cívica, els criteris que seran objecte de ponderació per decidir l'entitat gestora, així com 

els compromisos a assumir per ambdues parts implicades. Entre aquests criteris es podran 

incloure, entre d'altres, els relatius a l'arrelament en el territori, l'experiència en el sector,  número 

d'associats, grau d'innovació i creativitat del projecte, etc. Quan en un procés de concurrència es 

demani que el projecte de gestió sigui aportat per les entitats, es valorarà el seu contingut 

(metodologia, programació, canals de participació, etc.). 

Sens perjudici de les bases que han de regir cada projecte concret de gestió cívica, es pot valorar el 

fet d'elaborar unes bases genèriques, aplicables a tots els supòsits de gestió cívica. 

 

Procediment per a determinar el gestor. 3.1. Concurrència pública: 

Un cop emès l'informe justificatiu i aprovades les Bases en els termes que s'han expressat en els 

dos apartats anteriors, s'iniciarà el procediment per a la determinació de l'entitat a qui 

s'adjudicarà la gestió cívica. Per tal de garantir la lliure concurrència de totes aquelles entitats que 

estiguin interessades, la convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i altres 

mitjans de difusió municipal, obrint un període per tal que les entitats presentin les seves 

propostes acompanyades de la documentació que acrediti la seva idoneïtat conforme als requisits 

prèviament fixats per les Bases de la convocatòria. Finalitzat el període d'informació pública, una 

Comissió constituïda conforme s'hagi fixat a les Bases decidirà de forma motivada i seguin els 
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criteris prèviament fixats a les Bases, l'entitat amb la qual es formalitzarà l'acord de gestió cívica. 

 

3.2. Adjudicació directa: 

En aquells casos en que per raó de la naturalesa del projecte o de l'equipament a gestionar la 

gestió cívica només es pugui encarregar a una entitat, aquesta circumstància s'haurà de posar 

de manifest en l'informe del projecte referit a l'apartat primer. En aquests casos no serà 

necessària la publicitat de la convocatòria, sens perjudici que l'òrgan competent per resoldre el 

procediment hagi de motivar la decisió de formalitzar la gestió cívica amb l'entitat proposada 

per l'informe previ. 

La determinació dels supòsits d'adjudicació directa en què no cal promoure la concurrència té, 

evidentment, un caràcter casuístic, la qual cosa impedeix una total objectivació prèvia. Són 

supòsits d'adjudicació directa els següents: 

Quan després d'haver-se fet una convocatòria pública no s'hagi presentat cap entitat o les entitats 

presentades no hagin presentat un projecte de gestió adequat a les finalitats prèviament definides 

per l'Ajuntament. 

Quan per raons de caràcter tècnic o social només es pugui formular l'encàrrec de gestió a una 

sola entitat. En concret, aquesta circumstància es produirà, per exemple, quan només una única 

entitat tingui un objecte social que s'adeqüi a les finalitats que motiven i justifiquen la gestió 

cívica d'un concret equipament. 

 

Formalització de la gestió cívica. 

La gestió cívica es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració aprovat per l'òrgan 

municipal competent, que incorpora les bases esmentades. El contingut d'aquestes Bases 

inclourà, entre d'altres, el següents aspectes: prohibició de cedir o transmetre la condició de 

gestor cívic, durada, manteniment i conservació –en el seu cas- de les instal·lacions o immobles 

municipals, indicadors i control de gestió, règim econòmic, designació dels canals de 

participació, règim de gestió de les instal·lacions auxiliars o complementàries (per exemple, bar-

cafeteria), causes d'extinció, etc.). 

 

IV.- Aspectes Laborals. 

Tal i com ja s'ha dit anteriorment, la gestió cívica és un model de participació ciutadana en la 

gestió d'activitats i serveis municipals, i per tant no es pot considerar en cap cas que entre les 

persones que l'entitat designi per portar la gestió cívica i l'Ajuntament es pugui establir cap vincle 

de naturalesa laboral, extrem aquest que per altra banda resultaria clarament contrari a la 

normativa sobre funció pública. [...] 

 

V.- Aspectes Econòmics. 

Els aspectes econòmics de la gestió cívica s'han de recollir, en funció de l'estudi econòmic financer 

del projecte, en las bases o en el conveni de col·laboració en el supòsit de designació directa de 

l'entitat gestora. L'aportació municipal es destinarà exclusivament a l'execució del projecte 

aprovat. Les bases definiran els conceptes subvencionables, així com la forma i termini de 

justificació de la subvenció d'acord amb la normativa general de subvencions aprovada per 

l'Ajuntament.[...] 
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2.3 Lleis que habiliten competencialment la Llei 22/1998, de la Carta 

Municipal de Barcelona 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (art. 25-92 bis)  

https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-5392-consolidado.pdf   

Artículo 25. Competencias 

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 

promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades 

y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo […] 

 

Artículo 92 bis.  Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 

1. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad  

administrativa  está  reservada  a  funcionarios  de  administración  local  con habilitación de 

carácter nacional: 

a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.  

b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la 

contabilidad, tesorería y recaudación. 

No obstante, en los municipios de gran población se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Título X de 

la presente Ley y en los municipios de Madrid y de Barcelona la regulación contenida en las Leyes 

22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y 1/2006, de 13 de marzo, 

por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona respectivamente. 

 

 

Ley 1/2006, de 13 de marzo, Régimen Especial del municipio de Barcelona (art. 2-3) 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-4583-consolidado.pdf  

 

Artículo 2. Garantía de la autonomía municipal. 

1. De acuerdo con la autonomía garantizada constitucionalmente a los municipios, lo previsto en 

el Estatuto de Autonomía de Cataluña y lo establecido en la Carta Europea de Autonomía  Local,  

se  reconoce  al  Ayuntamiento  de  Barcelona  el  derecho  y  la  capacidad efectiva para ordenar y 

gestionar los asuntos públicos que afecten a sus ciudadanos, en el marco  del  ordenamiento  

jurídico,  bajo  su  propia  responsabilidad  y  en  beneficio  de  sus habitantes.  

2. Para la efectividad de dicha autonomía, la presente Ley atribuye al Ayuntamiento de Barcelona,  

de  acuerdo  con  su  capacidad  de  gestión,  competencias  en  materia  de infraestructuras,  

dominio  público  marítimo-terrestre,  telecomunicaciones,  Patrimonio Histórico,  movilidad,  

seguridad  ciudadana,  justicia  de  proximidad  y  hacienda  municipal. Asimismo, y en 

cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, la legislación sectorial del Estado atribuirá, en su caso, competencias en el 

ámbito de los servicios e infraestructuras que sean básicos para el desarrollo de la ciudad.  

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-5392-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-5392-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-4583-consolidado.pdf
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Artículo 3. Cláusula general de competencias. 

El Ayuntamiento de Barcelona podrá promover toda clase de actividades y prestar todos los 

servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades de los ciudadanos que no estén 

expresamente atribuidos a otras administraciones públicas . Asimismo, podrá llevar a cabo  

actividades  y  servicios  complementarios  a  los  desarrollados  por  la  Administración estatal y 

autonómica. 

 
 
Ley  26/2010,  de  3  de  agosto,  de  régimen  jurídico  y  de  procedimiento  de  las 

administraciones públicas de Cataluña (art. 108-109-110-111-112) 

https://www.boe.es/boe/dias/2010/08/21/pdfs/BOE-A-2010-13313.pdf  

 

Artículo 108. Convenios de colaboración. Características generales 

1. A  los  efectos  de  la  presente  ley,  se  entiende  por  convenio  de  colaboración  todo acuerdo 

jeto al derecho público, del que se derivan obligaciones jurídicas directas para las partes, con 

independencia de la denominación del instrumento que lo contenga. 

2. Los  instrumentos  que  se  limitan  a  establecer  acuerdos  generales  de  carácter programático  

o  declarativo,  sin  eficacia  obligatoria  directa  y  cuyo  cumplimiento  no  es susceptible de ser 

exigido jurídicamente, son considerados protocolos, con independencia de su denominación.  

3. Las  administraciones  públicas  de  Cataluña  pueden  suscribir  convenios  y protocolos con 

otras administraciones públicas y con los organismos y entidades públicas dependientes o 

vinculados a éstas, en el ámbito de las competencias respectivas y para la consecución de 

finalidades de interés común. 

 
 
Carta Europea de Autonomía Local. Hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985 (art. 4) 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-1989-4370-consolidado.pdf  
 

Artículo 4. Alcance de la autonomía local 
1. Las competencias básicas de las Entidades locales vienen fijadas por la Constitución o por la Ley. 

Sin embargo, esta disposición no impide la atribución a las Entidades locales de competencias 

para fines específicos, de conformidad con la Ley. 

2. Las Entidades locales tienen, dentro del ámbito de la Ley, libertad plena para ejercer su 

iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad.  

 

 

 

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2010/08/21/pdfs/BOE-A-2010-13313.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-1989-4370-consolidado.pdf
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2.4 Lleis de procediment en la cessió de béns i convenis de gestió cívica 

 

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, Patrimonio de las Administraciones Públicas (art. 92-93-137-145) 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-20254-consolidado.pdf  

Artículo 92. Autorizaciones 

1. Las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones 

requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase limitado su número, en cuyo caso lo 

serán en régimen de concurrencia y si ello no fuere procedente, por no tener que valorarse 

condiciones especiales en los solicitantes, mediante sorteo, si otra cosa no se hubiese establecido 

en las condiciones por las que se rigen. […] 

4. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración concedente en 

cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando 

resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan 

daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o 

menoscaben el uso general. 

 

Artículo 93.  Concesiones demaniales. 

1. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen  de  

concurrencia.  No  obstante,  podrá  acordarse  el  otorgamiento  directo  en  los supuestos  

previstos  en  el  artículo  137.4  de  esta  ley ,  cuando  se  den  circunstancias excepcionales, 

debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las leyes.  

2.  Cualquiera  que  haya  sido  el  procedimiento  seguido  para  la  adjudicación,  una  vez 

otorgada la concesión deberá procederse a su formalización en documento administrativo. Este  

documento  será  título  suficiente  para  inscribir  la  concesión  en  el  Registro  de  la Propiedad. 

3. Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas 

las prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas 

especiales que sean de aplicación. 

 

Artículo 137.  Formas de enajenación. 

4. Se podrá acordar la adjudicación directa en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el adquirente sea otra Administración pública o, en general, cualquier persona jurídica 

de derecho público o privado perteneciente al sector público. A estos efectos, se entenderá por 

persona jurídica de derecho privado perteneciente al sector público la sociedad mercantil en cuyo 

capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o varias Administraciones 

públicas o personas jurídicas de Derecho público. 

b)  Cuando  el  adquirente  sea  una  entidad  sin  ánimo  de  lucro,  declarada  de  utilidad 

pública, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida.  

c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público 

o a la realización de un fin de interés general por persona distinta de las previstas en los 

párrafos a) y b). 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-20254-consolidado.pdf
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Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 

municipal y de régimen local de Cataluña (art. 200-201-202-203-206-209-211-212)  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/DOGC-f-2003-90008-consolidado.pdf  

Artículo 200.  Clasificación de los bienes. 

Los bienes de los entes locales se clasifican en bienes de dominio público y bienes patrimoniales.  

 

Artículo 201.  Bienes de dominio público. 

1. Son bienes de dominio público los afectos al uso público o a los servicios públicos de los entes  

locales y los que la ley declare con este carácter. Tienen también esta consideración los bienes 

comunales. 

2.  Se  entiende  que  son  afectos  al  uso  público  aquellos  bienes  destinados  a  ser directamente 

utilizados por los particulares. 

3. Se entiende que son afectos al servicio público aquellos bienes que, por su naturaleza o por las  

disposiciones  particulares  de  organización,  se  adecuen  esencialmente  o exclusivamente al fin 

particular del servicio. 

4. En todo caso, son bienes de dominio público los inmuebles propiedad del ente local donde tiene 

su sede la corporación y aquéllos en que se alojan sus órganos y servicios.  

5. Igualmente están sujetos al régimen de dominio público los derechos reales que corresponden a 

las entidades locales sobre bienes que pertenecen a otras personas, cuando estos  derechos  se  

constituyen  para  utilidad  de  alguno  de  los  bienes  indicados  por  los apartados anteriores o 

para la consecución de fines de interés público equivalentes a los que sirven dichos bienes.  

 

Artículo 202.  Bienes comunales. 

Tienen  la  consideración  de  bienes  comunales  aquéllos  cuyo  aprovechamiento corresponde al 

común de los vecinos. Les es aplicable el régimen jurídico de los bienes de dominio público, sin 

perjuicio de las normas específicas que regulan su aprovechamiento.  

 

Artículo 203.  Bienes patrimoniales. 

Tienen la consideración de bienes patrimoniales los que son propiedad del ente local y no están 

destinados directamente al uso público o al ejercicio de ningún servicio público de competencia 

local, o al aprovechamiento por el común de los vecinos. Se rigen por lo que dispone su legislación 

específica y, si ésta faltara, por las normas de derecho privado. 

 

Artículo 206.  Adquisición de los bienes. 

1. Los entes locales tienen capacidad jurídica plena para adquirir toda clase de bienes y derechos y 

para poseerlos, y también para ejercer las acciones y los recursos procedentes en defensa de su 

patrimonio. 

Artículo 209.  Enajenación y gravamen. 

1. La enajenación de bienes y derechos patrimoniales a título oneroso requiere el cumplimiento de 

las normas sobre contratación de bienes y derechos de patrimonio local.  

2. Para enajenar o grabar bienes inmuebles patrimoniales, deben tenerse en cuenta las siguientes 

reglas: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/DOGC-f-2003-90008-consolidado.pdf
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a) La enajenación de bienes inmuebles patrimoniales puede realizarse por concurso, subasta 

pública o adjudicación directa. El procedimiento ordinario para la enajenación de inmuebles es el 

concurso. […] d) Es necesario el informe previo del departamento competente en materia de 

Administración local si el valor del bien o del gravamen excede los 100.000 euros. Si no se excede 

este valor debe incorporarse un informe previo del secretario o secretaria de la entidad local. El 

informe del departamento debe emitirse en un plazo de veinte días. Si el informe del 

departamento no es favorable, el pleno debe adoptar el acuerdo de enajenación con los requisitos 

establecidos por el artículo 47.2 de la Ley del Estado 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 

del régimen local. En los municipios de gran población y en el municipio de Barcelona solamente se 

requiere el informe previo del departamento si el valor del  bien  o  del  gravamen  excede  del  

25%  de  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto consolidado de la corporación.  

e) Es necesaria la valoración pericial del técnico o técnica local que acredite la valoración de los 

bienes o del gravamen. 

f) La constitución de cargas y gravámenes sobre bienes patrimoniales debe respetar, en su caso, 

los requisitos establecidos para la enajenación. 

 

Artículo 211. Cesión gratuita de bienes. 

1. Los entes locales pueden ceder gratuitamente los bienes patrimoniales mediante la instrucción 

previa de un expediente en el cual tiene que determinarse, como mínimo: 

a) La finalidad de la cesión y que ésta se hace en beneficio de la población del ente local. 

b) La justificación de que la finalidad de la cesión no puede alcanzarse manteniendo el ente local el 

dominio o el condominio de los bienes, ni constituyendo sobre éstos ningún derecho real.  

2.  Antes  de  que  el  pleno  apruebe  la  cesión,  el  expediente  tiene  que  someterse  a 

información pública por un periodo mínimo de treinta días, durante el cual pueden formularse 

reclamaciones o alegaciones. 

 

Artículo 212. Cesión gratuita de inmuebles. 

1. Los bienes patrimoniales inmuebles pueden cederse gratuitamente: 

a) A otras administraciones o entidades públicas. 

b) A entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan que destinarlos a fines de utilidad pública 

o de interés social, siempre que complementen o contribuyan al cumplimiento de intereses de 

carácter local. 

2. El acuerdo de cesión tiene que determinar la finalidad concreta a que las entidades o las 

instituciones beneficiarias tienen que destinar los bienes. 
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Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (art. 9)  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-12902-consolidado.pdf  

Artículo 9.  Relaciones jurídicas, negocios y contratos excluidos en el ámbito del dominio público y 

en el ámbito patrimonial. 

1. Se encuentran excluidas de la presente Ley las autorizaciones y concesiones sobre bienes de 

dominio público y los contratos de explotación de bienes patrimoniales distintos a los definidos 

en el artículo 14 [Contrato concesión de obras], que se regularán por su legislación específica salvo 

en los casos en que expresamente se declaren de aplicación las prescripciones de la presente Ley. 

2.  Quedan,  asimismo,  excluidos  de  la  presente  Ley  los  contratos  de  compraventa, donación,  

permuta,  arrendamiento  y  demás  negocios  jurídicos  análogos  sobre  bienes inmuebles, valores 

negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y 

deban ser calificados como contratos de suministro o servicios, que  tendrán  siempre  el  carácter  

de  contratos  privados  y  se  regirán  por  la  legislación patrimonial. En estos contratos solo 

podrán incluirse prestaciones que sean propias de los contratos típicos regulados en la Sección 1.ª 

del Capítulo II del Título Preliminar, si el valor estimado de las mismas no es superior al 50 por 100 

del importe total del negocio y, a su vez,  mantienen  con  la  prestación  característica  del  

contrato  patrimonial  relaciones  de vinculación y complementariedad en los términos previstos 

en el artículo 34.2. 
 

  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-12902-consolidado.pdf
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3. Límits jurídics dels instruments legals i criteris per a la millora 

Fins ara s’han analitzat els instruments legals que habiliten les polítiques municipals a Barcelona i a 

Madrid en la cessió de béns públics a entitats sense ànim de lucre. A continuació s’expliciten els 

límits dels instruments legals i jurídics per a la promoció dels “comuns urbans” en els seus tres 

àmbits definitoris: (3.1) els béns públics,(3.2) les comunitats i (3.3) les normes i condicions de cessió. 

 

3.1 Els béns públics i les implicacions de les seves qualificacions 

urbanístiques4  

En el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a 

partir de l’article 200 es classifiquen les tipologies de béns que existeixen. Els béns qualificats de 

“domini públic” (que inclou la subtipologia dels béns comunals) han de ser destinats a l’ús públic o 

als serveis públics dels ens locals dirigits directament als particulars. En canvi, els béns qualificats de 

“patrimonials” són propietat de l’ens local i no tenen perquè destinar-se directament a l’ús públic.    

El procediment de cessió d’aquests béns a entitats sense ànim de lucre (forma jurídica de les 

comunitats organitzades) implica condicions jurídiques diferents en funció de la tipologia de béns:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

4 Informació extreta de Competència en l’aprovació de l’aprofitament dels Béns públics (Ajuntament de 
Barcelona, 2018); i  de Comuns urbans - Patrimoni Ciutadà. Marc jurídic i propostes normatives (Ajuntament de 
Barcelona, Torra i  Prado, 2016) 

BÉNS 

PATRIMONIALS 

La cessió NO 

comporta transfor-

mació del bé 

BÉNS DOMINI 
PÚBLIC 

GRATUÏTA  
(Art 49-73 RPEL;  

11.1 CM i 30.24 ROM) 
 

CESSIÓ D’ÚS  
(Art 72 RPEL)  

CONCESSIÓ 
PATRIMONIAL 

(Art 59 RPEL) 

GRATUÏTA 
(Art 60 RPEL;  

11.1 CM i 30.24 ROM) 

 

La cessió SÍ 

comporta transfor-

mació del bé 

 

ONEROSA 
(Art 73 RPEL;  

16.k CM i 49.14 ROM) 

 

GRATUÏTA I ONEROSA 
(Art 60 RPEL;  

13.1 CM i 22.20 ROM) 

 

AUTORITZACIÓ 
D’ÚS 

(Art 57 RPEL) 

ONEROSA  
(Art 60 RPEL;  

11.1 CM i 30.20 ROM) 

 

Tipologia de béns Òrgan 
competent 

 

Alcaldia 
 

Consell 

plenari 

Municipal  

Consell 

plenari 
Municipal  
 

Comissió 

de 
Govern 

Comissió 
de  

plenari 
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La cessió d’un bé amb qualificació de “domini públic” si no comporta una transformació/ 

modificació del bé es realitza mitjançant la fórmula “autorització d’ús” (art. 57 Reglamento 

Patrimonio Entes Locales, DGC 336/1988) amb una durada màxima de 4 anys per Decret d’Alcaldia, 

indistintament de que sigui gratuïta o onerosa. Aquesta cessió pot realitzar-se per adjudicació directa 

a una entitat sense ànim de lucre (art. 92.1 Ley Patrimonio Administración Pública, 33/2003). D’acord 

amb la Carta Municipal, si la cessió en domini públic passa dels 4 anys, encara que sigui amb una 

pròrroga, automàticament l'òrgan d'aprovació és la Comissió de Plenari si hi ha contraprestació 

econòmica, o el Consell plenari Municipal si es gratuïta. 

La cessió d’un bé amb qualificació de “domini públic” si comporta una transformació/modificació 

del bé es realitza mitjançant la fórmula “concessió patrimonial”  (art. 59 RPEL) amb una durada 

màxima de 50 anys (art. 61c RPEL). En canvi, si és una cessió gratuïta ha de ser aprovada pel Consell 

plenari Municipal, si es tracta d’una cessió onerosa l’òrgan competent és la Comissió de Govern.  

La cessió d’un bé amb qualificació de “bé patrimonial” es realitza mitjançant la fórmula “cessió 

d’ús” (art. 72 RPEL) sense un termini de durada màxima establert i amb necessitat de justificació de 

“l’interès general” al que respon l’adjudicació directa i/o gratuïta del bé a una entitat sense ànim de 

lucre. Les cessions d’ús gratuïtes requereixen de l’aprovació del Consell plenari Municipal, les 

cessions amb contraprestació econòmica requereixen de l’acord de la Comissió de Govern i donant 

compte a la Comissió de Plenari corresponent. Teòricament seria possible que la cessió anés més 

enllà dels 50 anys, però no s'ha fet mai. Quan es fan cessions que superen els 50 anys, s’acostumen a 

constituir drets de superfície, però fins ara només s’han fet a la Generalitat de Catalunya per fer 

escoles o Centres d’Atenció Primària. Per tant caldria justificar molt bé els motius pels quals, 

excepcionalment, es fa una cessió amb una durada superior als 50 anys. 

S’identifiquen tres principals limitacions: 

1. La qualificació urbanística dels béns i les seves implicacions jurídiques resulten freqüentment 

un dels problemes principals per a encaixar necessitats de les comunitats i disposició de béns 

públics a oferir (usos d’activitat permesos a l’espai, estructura, durada).  

2. La manca de béns de qualificació “comunal” a la ciutat de Barcelona, i el fet que els 

precedents jurídics a nivell espanyol es restringeixen a “Entitats Local Menors” a l’àmbit rural.  

3. La necessitat de definir uns criteris i indicadors reglats sobre “l’interès general” del projecte 

comunitari i l’arrelament al territori de l’entitat beneficiaria que justifiquin jurídicament 

l’adjudicació directa de la cessió de l’espai amb unes condicions o altres de durada i cànon.   
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3.2 La comunitat i les seves formes jurídiques5 

Un dels elements constitutius dels “comuns urbans” és l’existència d’una comunitat. Les comunitats, 

associacions o agents socials poden prendre diverses formes jurídiques: associacions, fundacions o 

federacions o d’altres menys formalitzades, com plataformes ciutadanes o col·lectius informals. La 

problemàtica de la personalitat jurídica de l'actor social rau en que un dels continguts fonamentals 

de tot acord és la identificació de les parts  i que aquestes han de tenir plena capacitat per assumir 

les obligacions derivades de l'acord que es prengui.  

Des de l’Ajuntament de Barcelona, tant en la cessió d’ús de patrimoni municipal com en els convenis 

de col·laboració de gestió cívica d’equipaments amb entitats sense ànim de lucre, només es 

procedeix la formalització d’aquests acords amb entitats legalment constituïdes i amb personalitat 

jurídica pròpia. Tot i així, a efectes administratius, la capacitat d’obrar es regula en la Llei 39/2015, de 

1 d’octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminstraciones Públicas6, també la 

podrien tenir les entitats sense personalitat jurídica, o els grups d'afectats, quan la llei així ho declari:   

Artículo 3. Capacidad de obrar 

A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: 

a) Las personas físicas/jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.  

[…] c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades 

sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. 

Les finalitats de les comunitats constituïdes formalment en entitats o associacions poden estar 

directament o indirectament vinculades a la gestió d’un espai públic o un sector d’interès (veïnal, 

salut, conservació de la natura, joventut, etc.). Algunes poden ser entitats amb arrelament i una 

llarga trajectòria en el territori i d’altres es constitueixen expressament per assumir el repte de la 

gestió d’un espai concret. Però l’element significatiu de l’entitat ha de ser la seva essència 

participativa, la seva capacitat de mobilització  i l’absència d’afany de lucre.  

L’adjudicació de la cessió o gestió cívica d’un equipament és una estratègia convenient per a la 

promoció de la participació i el compromís amb el territori en el cas que existeixi una entitat arrelada 

i capacitada. Però els indicadors per mesurar la qualitat de la gestió difícilment permeten mesurar el 

valor afegit de la gestió cívica per sobre la gestió directa o la gestió indirecta via contracte. En aquest 

                                                             
 

5 Informació extreta de Guia per a la gestió col·laborativa d’espais i equipaments públics (Generalitat de 
Catalunya, 2015); i  de La gestió cívica dels béns comuns urbans. Criteris per al disseny d’una política municipal  
(Ajuntament de Barcelona, 2018).  

6 Ley 39/2015, de 1 d’octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminstraciones Públicas : 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
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sentit i per tal d’objectivar criteris com el de “l’arrelament al territori” s’ha incorporat en les Bases de 

pública concurrència aprovades per a la gestió cívica de diversos equipaments els següents ítems: 

▪ Tenir seu social o delegació al barri. Si és procedent, l’Ajuntament de Barcelona pot 

autoritzar, de manera motivada, que l’entitat gestora fixi la seva seu social a l’equipament 

municipal objecte de gestió, però el gestor s’ha de comprometre a canviar el domicili social 

en acabar la gestió cívica o en cas de revocació. 

▪ Tenir objectius i finalitats vinculats a la promoció d’activitats relacionades amb la millora 

social i comunitària del territori. 

▪ Tenir una antiguitat de 5 anys i comptar amb la dedicació voluntària dels seus membres en 

els projectes/activitats de l’entitat.  

▪ Estar adherida al Codi Ètic de les Associacions o altres codis, o haver-ho demanat. 

▪ Comptar amb una trajectòria en els últims 5 anys en l’àmbit associatiu i/o en el de la 

participació ciutadana i/o en projectes d’interès comunitari en els barris de referència on 

s’ubica el centre. 

▪ Haver realitzat activitats i/o projectes els últims 5 anys en l’àmbit associatiu o gestió cívica. 

▪ Pertànyer a una xarxa o entitat de segon o tercer nivell del barri/districte/ciutat. 

Les entitats arrelades al territori estan acostumades a treballar en xarxa amb altres entitats, i sovint 

articulen estructures de segon nivell (federacions, etc.) per assumir nous reptes, per exemple la 

gestió cívica d’un equipament (Casals de Barri, Casals de Joves, etc.). Per la gestió d’equipaments de 

proximitat és important que l’entitat sigui del territori i tingui una base social consolidada, tant pel 

valor afegit de legitimitat com també per la capacitat de mobilització per assumir-ne la gestió. Per 

altra banda, les comunitats quan tenen fortalesa associativa tenen una continuïtat en el temps i el 

seu compromís es manté a diferència dels ritmes i cicles electorals de l’administració. Però les 

associacions també poden presentar canvis en les seves capacitats al llarg del temps, i veure fluctuar 

la solidesa dels seus projectes malgrat els objectius fundacionals siguin estables en el temps.  

En relació a la comunitat, a nivell jurídic, s'identifiquen tres limitacions: 

1. La necessitat de tenir personalitat jurídica per part de les comunitats i col·lectius per poder 

establir relacions amb l’ajuntament.  

2. En l’adjudicació directa de cessió de béns immobles, la dificultat de justificar jurídicament que 

un projecte o entitat representa veritablement a la comunitat i als seus interessos.. 

3. En la gestió cívica d’equipaments, la variabilitat en el temps de la capacitat de mobilització i 

participació de les entitats, i per tant la necessitat d’adaptar les capacitats/necessitats de 

gestió de les entitats a diferents modalitats de col·laboració públic-comunitària. 
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3.3 Normes i condicions de cessió de béns públics i de la “gestió cívica”7  

A la ciutat de Barcelona, el context de proliferació de pràctiques comunitàries diverses ha empès al 

llarg dels darreres dècades a l’Ajuntament de Barcelona a prendre posicionament i desenvolupar 

normatives i accions envers a aquestes pràctiques, essent les principals iniciatives municipals 

existents: (1) les cessions i autoritzacions d’ús de locals (Pla Locals i altres accions) i solars municipals 

(Pla Buits) qualificats com a béns patrimonials o de domini públic; i (2) la cessió d’ús de béns públics 

acompanyat d’un finançament en forma de “conveni de col·laboració” d’un equipament o servei 

municipal (Gestió Cívica). 

Les normes de procediment sobre l’adjudicació d’un bé immoble a una iniciativa comunitària , a nivell 

legislatiu, l’article 212 de la Ley 33/2003 (Patrimonio de las Administraciones Públicas) determina que 

les cessions gratuïtes d’immobles a entitats privades sense ànim de lucre es poden produir en tant 

que han de destinar-los a finalitats d’utilitat pública o d’interès social, sempre i quan 

complementin o contribueixin al compliment d’interessos de caràcter  local. Concretament, els ens 

locals a l’hora de cedir “béns patrimonials” poden valorar motivacions de prestació de serveis socials, 

activitats culturals, etc. que facin prevaldre una rendibilitat social per  sobre de la rendibilitat 

econòmica (art. 72 Reglamento Patrimonio Entes Locales, DGC 336/1988), així mateix pot passar amb 

els “béns de domini públic” però que queden subjectes a l’atorgament d’una llicència d’ocupació 

temporal que origina una situació de possessió precària revocable per raó d’interès públic (art. 57 

RPEP). Tot i així, s’observa una manca de concreció de criteris i/o indicadors estandarditzats reglats8.  

Pel que fa als terminis de cessió, amb l'entrada en vigor el dia 2 d'octubre de 2016 de la Llei 40/2015, 

de 2 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, s'estableix per primera vegada una regulació 

exhaustiva dels convenis entre administracions i amb particulars. L'article 49.h1 estableix una 

vigència màxima de 4 anys per tots els convenis però que pot ser ampliada normativament. La 

interpretació generalitzada de la Llei 40/2015 és que és aplicable a tots els convenis, però, tal i com 

indica la llei, es pot modificar amb l’aprovació d’una norma municipal específica.  

                                                             
 

7 Informació extreta de Comuns urbans - Patrimoni Ciutadà. Marc jurídic i propostes normatives (Ajuntament de 
Barcelona, Torra i  Prado, 2016); de La gestió cívica dels béns comuns urbans. Criteris per al disseny d’una 
política municipal (Ajuntament de Barcelona, 2018); i  La gestió cívica a Barcelona. Apunts per un mapa de 
situació i propostes de millora (Ajuntament de Barcelona, 2019).  

8 A data de 2019, només consta en documentació jurídica publicada la “Circular sobre el circuit de 
funcionament intern del programa de Patrimoni ciutadà en l’adjudicació d’espais municipals” publicada a la 
Gaseta Municipal de Barcelona, 31 de juliol del 2019. A la circular es fa referència a que “El programa de 
Patrimoni Ciutadà es guia per la finalitat d’orientar els projectes desenvolupats per entitats sense ànim de lucre 
en espais municipals cap al bé comú, concretament en relació a l’arrelament al territori, impacte i  retorn social, 
democràcia i  transparència, i  cura de les persones i  el territori”, exp l icant a què fan referència però sense 
establir-ne indicadors. 
(https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacion sId=18353)  

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=18353
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D’altra banda, s’evidencien dues formes diferents de procedir en l’adjudicació de la “Gestió Cívica” 

d’equipaments: per concurrència pública o per designació directa. S’entén que ni és desitjable que 

s'elimini la concurrència, ni que s'elimini la designació directa, que cal resoldre cas a cas, atès que hi 

ha supòsits que per la naturalesa del projecte o de l'equipament a gestionar només es pot encarregar 

a una entitat. El Model de Bases posa èmfasi en la gestió “comunitària” per sobre de la concurrència, 

sempre que estigui justificat.  

En aquest sentit, però, estableix que per a l’adjudicació requereix justificar tècnicament que es 

tracta d’una entitat amb un projecte que: compti amb una trajectòria suficientment acreditada de 

la seva actuació en l'àmbit associatiu; s’identifiqui com a única entitat representativa del sector o 

territori, amb capacitat d'entomar la gestió, avaluant-ne l'experiència en el sector, l'arrelament en el 

territori, el nombre d'associats, el grau d'innovació i creativitat del projecte, la seva gestió (finalitats, 

objectius, àmbits d'actuació, organització, sistema d'avaluació).  

La normativa derivada de la Carta Municipal de Barcelona (Llei 22/1998) ha de conviure amb un 

corpus legislatiu europeu, espanyol i català, regulador de la contractació pública i de les subvencions, 

que en limita notablement el marge de maniobra. La gestió cívica no ha de constituir una modalitat 

de contractació de la gestió dels serveis públics, ni el seu abast pot implicar una lesió de la normativa 

bàsica en matèria de contractació del sector públic, ni de les directives comunitàries aplicables per 

raó de la matèria. Per exemple, la llei deixa clar que la gestió cívica no pot utilitzar-se quan es tracta 

d’obres, subministraments i serveis, tal i com són definits a la Llei de Contractes del sector públic.  

Tot i així, a nivell jurídic, la gestió municipal directa de serveis, la gestió indirecta (a través de la 

contractació pública) o la gestió cívica contenen el seu espai diferenciat en funció de les seves 

característiques, potencialitats i límits. Concretament el marc legal de la gestió cívica se sustenta de 

forma nuclear i consubstancial per la dimensió “participativa” en la prestació del servei. Mentre 

que la principal justificació de la gestió directa és la igualtat i el de la indirecta l’eficiència, el de la 

gestió cívica és la participació. En aquest sentit, la justificació de la gestió cívica davant 

d’interpretació jurídica se sustenta principalment per l’acreditació de la finalitat “d’interès general” 

circumscrita a la promoció de la participació ciutadana, l’enfortiment associatiu i/o la implicació 

cívica en la gestió de serveis o equipaments municipals. Per exemple, el fet que les persones passin 

de ser usuàries passives d’un equipament o un servei (lògica clientelar) a ser-ne co-directores i co-

partícipes de la gestió i presa de decisions (lògica ciutadana).  

La gestió cívica s’articula a través de dos elements: la cessió del bé immoble i la 

subvenció/finançament. Tenint en compte que aquests factors no impliquen necessàriament una 

gestió de servei públic, es podria considerar aquest tret com a diferenciador: es tracta de la gestió 

d’un servei municipal per part de la comunitat, del que es coneix com activitats complementàries; o 

bé es tracta d’una fórmula sui generis de gestió de projectes comunitaris.  L’ús de la paraula “servei” 
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com a objecte de la gestió cívica s’identifica com a problemàtic, cal centrar-lo i restringir-lo des d’una 

interpretació de “conjunt ampli, i fins a cert punt, indefinit d’accions” : servei de dinamització 

comunitària; o directament com a “gestió d’un equipament”: servei de centre cívic, servei de casal de 

joves, etc. I pel que fa al “finançament” aquests casos es regeixen per la normativa de subvencions: 

“subvenció directa”. Un procediment que es justifica tècnicament sota els mateixos paràmetres que 

amb el procediment de cessió d’ús del bé immoble, acreditant-ne la impossibilitat de promoure la 

concurrència pública ja que s’identifica una única entitat idònia per a desenvolupar el projecte a 

subvencionar per raons d’arrelament al territori i a la comunitat capacitada.  

Així, el Decret de 2015 (modificat el 2019), de Model de Bases de la Gestió Cívica, treballa amb la 

següent delimitació conceptual: “gestió cívica d’equipaments, per activitats i serveis municipals” . 

La gestió cívica és un instrument de participació ciutadana pel qual s'atribueix a una entitat sense 

ànim de lucre la gestió d'activitats, equipaments i serveis municipals, susceptibles de gestió indirecta. 

Només les activitats i serveis municipals que siguin susceptibles de gestió indirecta i alhora puguin 

servir de canal i instrument per facilitar la participació ciutadana podran ser objecte de gestió cívica. 

La gestió cívica ha d'aportar al projecte a gestionar el valor afegit de l'experiència, l’arrelament i el 

coneixement de l'entitat en processos de participació ciutadana . L’arrelament implica l'existència 

de relacions de representativitat, proximitat i col·laboració entre l'entitat i altres organitzacions i la 

seva participació en dinàmiques comunitàries. En aquest sentit, cal considerar la idoneïtat en termes 

de representativitat i arrelament de les entitats de segon grau d’un barri, tot i que cada sector i 

territori poden tenir la seva pròpia casuística: veïnal, juvenil, educatiu, suport social, esportiu, etc. 

Així doncs, pel que fa a la relació públic-comunitària, especialment en relació a la “gestió cívica”, es 

distingeixen tres limitacions jurídiques: 

1. La necessitat de definir jurídicament uns criteris específics sobre la consideració de 

“participació” en la gestió d’equipaments i serveis municipals. 

2. La necessitat de definir jurídicament uns criteris específics reglats sobre l’arrelament al 

territori i a la comunitat d’una entitat que justifiquin la idoneïtat d’adjudicació 

directa/concurrència de la “gestió cívica” d’un equipament o servei municipal. 

3. La necessitat d’acotar l’aplicació de la fórmula “gestió cívica” en la gestió d’equipaments i 

serveis municipals en funció de les capacitats de mobilització i participació de les entitats, 

podent-ne deduir diferents fórmules de gestió o direcció “mixta” del projecte comunitari.  
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4. Aprenentatges i reptes jurídics a explorar 

Davant el repte d'establir noves estructures jurídic-administratives sobre les que desenvolupar una 

política de consolidació i promoció dels “comuns urbans” es plantegen diverses qüestions. La primera 

té a veure amb els aprenentatges obtinguts en el procés endegat per l’Ajuntament de Barcelona, des 

del programa de “Patrimoni ciutadà d'ús i gestió comunitàries”, per (4.1) definir un nou marc jurídic-

administratiu. I en segon terme, es presenten tres línies jurídiques a explorar en relació (4.2) als béns 

públics, (4.3) les comunitats i (4.4) la relació públic-comunitària que recollirien millor l'essència del 

que es coneix com a "comuns urbans" i permetés consolidar les pràctiques establertes: 

 

4.1 Propostes jurídic-administratives per a la promoció dels “comuns 

urbans”9 

Un cop analitzats els elements que constituirien el desenvolupament del que es podria considerar els 

“comuns urbans” de Barcelona, resta fer una aproximació al que podria articular-se jurídicament des 

de l'Ajuntament de Barcelona a partir del programa. A continuació, es proposen un seguit de 

propostes organitzatives i tècniques que permetin situar el reconeixement jurídic de l'ús comunitari 

de béns immobles municipals en la centralitat de la política: 

 Taula de Patrimoni ciutadà. Conformació d’un òrgan administratiu col·legiat per a la gestió 

comunitària de béns municipals i la coordinació d’àrees i districtes en la decisió de les 

adjudicacions del patrimoni a entitats sense ànim de lucre. Taula de convocatòria mensual 

formada per representants de Participació (Democràcia Activa i Acció Comunitària), 

Patrimoni, Àrees (Ecologia Urbana, Drets Socials, Institut de Cultura, Economia Solidària) i 

Districtes. *Constituïda formalment el novembre de 2017.  

 Circular sobre el circuit de funcionament intern del programa de Patrimoni ciutadà en 

l’adjudicació d’espais municipals. Redacció del circuit i procediment d’adjudicació i els criteris 

sobre en quins casos i condicions es considerarà el patrimoni dirigit a l'ús comunitari. 

*Aprovada el juliol de 2019. 

 Oficina tècnica de Patrimoni ciutadà. Constitució d’un òrgan intern de gestió del programa 

coordinada des de Participació (Democràcia Activa i Acció Comunitària) i Patrimoni. Les 

                                                             
 

9 Informació extreta de Pla Estratègic del Patrimoni Ciutadà 2019-2023. Nova agenda de polítiques pel foment 
de la col·laboració públic-comunitària (Ajuntament de Barcelona, 2019); i  Comuns urbans - Patrimoni Ciutadà. 
Marc conceptual i propostes de línies d’acció. (Ajuntament de Barcelona, Castro, Fresnillo i Martínez, 2016); i  de 
Comuns urbans - Patrimoni Ciutadà. Marc jurídic i propostes normatives (Ajuntament de Barcelona, Torra i  
Prado, 2016). 
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tasques se centren en assessorar les entitats en la generació del projecte i la realització del 

Balanç comunitari; elaboració dels informes de valoració dels projectes; seguiment i 

prospecció de l’ús dels locals cedits; actualització catàleg de patrimoni ciutadà i coordinació 

amb les àrees i la Taula de Patrimoni ciutadà. *Creada el novembre de 2019. 

 Catàleg de Patrimoni ciutadà de Bens Immobles d'Ús i Gestió Comunitària. Elaboració d’un 

instrument de divulgació pública del cens de patrimoni públic cedit a entitats sense ànim de 

lucre o susceptible d’incorporar-se al programa. *En procés d’elaboració. 

 Balanç Comunitari. Definició d’una eina d’(auto)avaluació basada en criteris socials per a fer 

seguiment del projecte i impacte. Aquests criteris o principis rectors han de permetre definir, 

avaluar i justificar que estem davant d’un ús social, obert i participatiu d’un recurs col·lectiu 

gestionat democràtica i comunitàriament per entitats i projectes que persegueixen el bé 

comú. Els criteris suposen així mateix el marc per regular el mecanisme d’accés i de cessió 

d’aquests recursos públics, així com construir un nou mecanisme d’autoavaluació a mode de 

Balanç Comunitari, consensuat amb les pròpies comunitats protagonistes, que faciliti el 

seguiment d’aquestes experiències i l’(auto)avaluació del seu impacte de forma que ajudi a 

mesurar la tasca comunitària. *Realitzada versió pilot el març de 2019. En procés d’elaboració 

de la versió final. 

 Òrgan participatiu de Patrimoni ciutadà: espai de governança. Creació d’un òrgan de 

caràcter participatiu amb un important component ciutadà, en que es trobin representats 

tots els interessats, i que pugui exercir d'òrgan de representació en aquest àmbit tant 

important de la convivència i la gestió municipals. Aquest òrgan tindria la responsabilitat de 

donar seguiment i avaluar el grau d’aplicació dels principis del Programa de Patrimoni 

Ciutadà, així com d’elaborar dictàmens en relació a possibles reclams conflictius sobre un bé 

determinat. *En procés d’elaboració. 

 

4.2 Els béns comunals, la llicència demanial i una nova qualificació 

urbanística10 

Els “béns comunals” són aquells que la Llei reconeix com a béns propietat de la comunitat, 

gestionades per òrgans veïnals, també coneguts com a Entitats Locals Menors,  que o bé garanteixen 

l’ús universal per part de tots els residents, o que l’ús privatiu és compensat adequadament a la 

comunitat. Aquesta figura tradicional, respon perfectament al concepte de “bé comú” tal i com es 

reformula actualment. Suposa l’opció més important, entre totes les que s’han analitzat, de retorn a 

                                                             
 

10 Informació extreta de Comuns urbans - Patrimoni Ciutadà. Marc jurídic i propostes normatives (Ajuntament 
de Barcelona, Torra i Prado, 2016). 
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la ciutadania de la sobirania sobre els seus béns. Té com a inconvenient, però, el fet de que la ciutat 

de Barcelona no té aquest tipus de béns ni les estructures veïnals/participatives que farien possible la 

seva existència. D’una altra banda, no existeix cap limitació jurídica que impedeixi la creació dels 

“béns comunals urbans”, dotant-los d’una forma de govern comunitària administradora d’aquests 

patrimoni. També es planteja habitualment com a inconvenient el número d’habitants al municipi, 

que fan difícil garantir l’aprofitament dels béns comunals de forma universal i igualitària a totes les 

persones. En aquest sentit és interessant plantejar alternatives a nivell de districte o de barri, que 

donin una dimensió comunitària adient.  

 Explorar la possibilitat d'alterar la qualificació d'un “bé patrimonial” a “bé comunal”.  

Amb la qualificació de bé comunal correspon al comú dels veïns i veïnes l'aprofitament del bé 

(règim d’explotació col·lectiva comunal) i l'administració i conservació d'aquests béns 

correspon a una Junta veïnal, o entitat local menor equivalent, és a dir, la responsabilitat 

comunal és a través de l’entitat local menor, que és un òrgan que ha de tenir necessàriament 

caràcter universal. Totes les despeses han de ser cobertes per aquest òrgan i els seus 

membres, sense poder delegar aquesta responsabilitat en l’administració pública. S’han de 

presentar comptes anuals per part de l'entitat local menor. Aquesta tipologia reforça el 

component de inalienabilitat i es correspon millor amb la lògica de les iniciatives 

comunitàries. Els béns comunals són inalienables, inembargables i imprescriptibles. En 

aquest moments Barcelona no compta amb Béns comunals, pel que és una opció que 

requereix un treball addicional i es planteja com una opció a llarg termini que es podria 

testejar en un cas concret. Pel que fa a avantatges i inconvenients d’alterar la qualificació 

jurídica d’un bé immoble en bé comunal, només es disposen d’exemples del món rural, ja que 

els Béns comunals urbans no existeixen. En el cas d’una ciutat, la limitació principal seria la 

universalitat, que és un tret fonamental d’aquesta figura. És per això que caldria analitzar 

l’habilitació d’òrgans de representació universal a nivell territorial, com ho són les Entitats 

locals menors (en el món rural Juntes veïnals, etc.) per poder complir amb aquest requisit. És 

per això que és poc freqüent fins i tot en el món rural que els immobles es declarin béns 

comunals. En el cas dels béns intangibles o d’ús comú és molt més habitual (món rural: amb 

la llenya, el bosc, el molí; en el món urbà internet, tv, ràdio, aigua).  

En aquest sentit caldria analitzar a la ciutat de Barcelona, les implicacions del Reglament de 

Participació ciutadana en la reglamentació dels òrgans de participació territorials anomenats 

“Consells de Barri” (Art. 60-61)11 i les implicacions de les Normes reguladores del 

                                                             
 

11 Reglament de Participació ciutadana de Barcelona (BOPB, 30 d’octubre de 2017):  

“Article 60. Els consells de barri. Definició. 
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funcionament dels districtes en relació als “Consells d’Equipament” (Art. 50)12.  

Per altra banda, existeix la “llicència demanial”, implementada per l’Ajuntament de Sabadell13, que 

es tracta d’una llicència d’ús i activitat en un bé públic per a l’aprofitament privatiu per part d’una 

                                                                                                                                                                                              
 

El Consell de Barri és l’òrgan d’enfortiment comunitari i de participació política de la  ciutadana en les 
qüestions que afecten el territori. Cada Consell de Barri té l’àmbit i la denominació establerta per acord del 
Consell Municipal. 
Tenen per finalitat ser canals de participació ciutadana en el desenvolupament de polítiques públiques de 
proximitat i convivència i afavorir la cohesió social i la millora de la qualitat de vida. 
Article 61. Composició dels consells de barri 
1. El Consell de Barri està format pels o per les membres següents: 
a) El president o la presidenta del Consell de Barri, càrrec que és exercit pel regidor o per la regidora del 
districte; [...] 
d) Les entitats i associacions del barri, els grups o plataformes existents i els ciutadans i ciutadanes, veïns i  
veïnes del barri que ho desitgin.” 

 
12 Normes reguladores del funcionament dels districtes (BOPB, 23 d’octubre de 2001) : 
https://bop.diba.cat/temp/08_022015020912.pdf 

“Article 50. Composició i funcions 
 1. Els Centres Cívics dels districtes, els equipaments de barri, els equipaments esportius i, en general els que 
determini el reglament intern dels districtes, hauran de disposar d’un Consell d’equipament.  
 2. Aquest Consell d’equipament estarà presidit pel Regidor/a de Districte o Conseller/a en qui delegui. També 
en formaran part els representants de l’entitat gestora de l’equipament, representants de les entitats  usuaris i 
representants dels usuaris/es a títol individual. També formaran part els Consellers/es segons reguli el 
reglament intern de cada Districte. 
 3. La composició, sistema d’elecció i funcionament, es regulen pel reglament intern de cada districte.  
 4. Tindran les funcions bàsiques de seguiment de la gestió i de la programació dels mateixo s.” 

 
13 Reglament per a la cessió a associacions i entitats ciutadanes sense ànim de lucre de l’ús estable d’espais 
municipals (BOPB, 5 de gener de 2017): https://bop.diba.cat/temp/01_022016023284.pdf.  

“Article 6. Caràcter i formalització de la cessió. 
L'acte administratiu d'aprovació de les llicències demanials regulades en aquest Reglament contindrà el text 
íntegre del conveni que haurà de subscriure l'ajuntament amb l'entitat. Correspon a Patrimoni de Béns la seva 
tramitació administrativa. 
L'entitat beneficiària ha de ser una entitat privada que, per raó d'aquesta activitat, no queda en relació de 
dependència respecte de l'Ajuntament en cap àmbit. L'Ajuntament no presta cap conformitat o aquiescència a 
les accions o omissions de cap classe que puguin produir-se dintre del local i, per tant, no es fa responsable ni 
directa ni subsidiàriament dels danys materials, personals o morals que es puguin ocasionar, sens perjudici de 
les cobertures que s'incloguin en pòlisses subscrites per la corporació que continguin com a beneficiàries a les 
entitats sense ànim de lucre contemplades a l'article 2, d'aquest Reglament. 
Les autoritzacions d'ús acordades per l'Ajuntament es formalitzaran amb les entitats beneficiàries mitjançant 
convenis, que seran subscrits en representació de l'Ajuntament per l'Alcalde o el regidor en qui hagi delegat la 
competència sobre el patrimoni municipal i per part de l'entitat pel representant a qui els Estatuts atorguin 
capacitat legal per fer-ho o qui faculti l'acord de l'òrgan col·legiat que ostenti aquesta competència. 
Els convenis s'atorgaran salvant el dret de propietat sense perjudici d'altri i, per tant, no suposaran la 
transmissió del domini del local cedit, de manera que l'Ajuntament de Sabadell mantindrà tots els drets 
inherents al domini de l'immoble, tret de l'ús que, en tot cas podrà recuperar cas que circumstàncies 
sobrevingudes li facin necessari. 

https://bop.diba.cat/temp/08_022015020912.pdf
https://bop.diba.cat/temp/01_022016023284.pdf
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entitat o agrupació on dur a terme els seus fins socials. Per tal d’articular aquesta política caldria fer 

una reserva de patrimoni a favor de les entitats en el que el reconeixement de l’activitat comunitària 

seria automàtica per part de l’administració, que crea aquest instrument precisament per donar 

suport a les iniciatives comunitàries d’interès públic. La durada seria la determinada per les llicències, 

amb l’avantatge de ser renovable indefinidament, com és el cas de qualsevol autorització 

administrativa, sempre que es compleixin els requisits que van donar lloc a la cessió. Aquest fet 

garantiria igualment la reversió de la situació en cas d’incompliments. L’òrgan de seguiment seria el 

que exerceixi el seguiment i control a l’Ajuntament, per la qual cosa, no es dona el requisit de la 

participació comunitària en la governabilitat ni en l’elaboració de les polítiques públiques que els 

afecten. Aquesta iniciativa garanteix un procés amb un control més efectiu, una reversibilitat i sense 

les limitacions del conveni que formalitza habitualment la cessió d’ús d’un bé patrimonial.  

 Explorar la possibilitat de desenvolupar la “llicència demanial” en una llicència d’ús i 

activitat d’un bé públic immoble per l’aprofitament privatiu per part d’una entitat sense 

ànim de lucre per portar a terme el seu projecte comunitari.  

Una llicència en tant que autorització administrativa no té les limitacions de les cessions 

d’espais, sobre tot arrel de la durada dels convenis, ja que la llicència és renovable 

indefinidament. La llicència suposa un major reconeixement de l’activitat que es porta a 

terme a l’espai, una de les demandes dels col·lectius i experiències comunitàries. El 

procediment passaria per l’aprovació de l’alteració de qualificació jurídica dels béns per part 

del Consell plenari de l’Ajuntament, acreditant la pertinència, així com fer un reglament que 

ordeni la llicència, juntament amb el model de contracte de cessió d’ús dels espais que 

acompanya la llicència demanial. El reglament ha de definir entitats beneficiaries, termini 

(per poder superar els 4 anys que limita la Llei 40/2015), qui fa el seguiment, criteris i 

condicions d’ús. Les diferents llicències i autorització d’ús s’aprovarien en Junta de Govern.  

Finalment, una altra política interessant a explorar seria la creació d’una nova tipologia d’ús 

urbanístic que garantís la reserva de patrimoni a favor de les iniciatives comunitàries o que tenen 

com a objectiu la construcció comunitària. A partir d'aquesta nova qualificació, s'hauria de modificar 

                                                                                                                                                                                              
 

El document de formalització de la cessió ha de contenir, a més dels requisits generals reglamentaris, el 
reconeixement explícit i mutu que l'entitat beneficiària de la cessió a precari no queda en relació de 
dependència respecte a l'Ajuntament i l'ús del bé és gratuït i merament tolerat. S'informarà de totes les 
cessions a la Comissió informativa de l'Àrea que tingui competència en matèria de Patrimoni. L'acord podrà 
preveure la creació d'una comissió de seguiment específica per aquell acord o un conjunt d'acords d'un espai 
municipal, que vetllarà per l'estricte compliment de l'autorització d'ús i del conveni en que es formalitza. [...] 

Article 23. Resolució del conveni. 
Les llicències demanials atorgades per l'Ajuntament s'extingiran per les causes previstes a la Llei del patrimoni 
de les administracions públiques i concordants del Reglament del Patrimoni dels ens locals, per les causes 
previstes en els convenis de cessió vigents i, en tot cas, per les causes detallades en aquest Reglament.” 
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el planejament general de la ciutat (Pla General  Metropolità), i inclouria aquells espais públics que 

siguin determinats mitjançant un procés participatiu. Tots aquests canvis normatius ens permetrien 

poder canviar l'ús a què estigui destinat un immoble, a través dels instruments de planejament 

general. Una intervenció administrativa d'aquest tipus ens permetria modificar l'ús de determinats 

espais, utilitzant la figura de “l'ús i gestió comunitària”. Aquest ús seria compatible amb instruments 

com la llicència demanial, la cessió d’ús, la gestió cívica i la potencial creació dels béns comunals. 

 Explorar la possibilitat de modificar la qualificació urbanística i per tant l'ús de determinats 

espais, amb l’objectiu de crear una nova tipologia d'ús del sòl, que contempli una la 

referència a “l’ús i  gestió comunitària”. 

Es tractaria, mitjançant planejament, crear una nova clau urbanística i delimitar els espais on 

es volgués implantar aquesta clau. Aquesta opció seria compatible amb altres instruments 

com la llicència demanial, la cessió d’ús, la gestió cívica i la potencial creació dels béns 

comunals. Es pot desenvolupar tant sobre béns patrimonials com béns demanials (és diferent 

a la qualificació del propi bé, sinó que aquí es fa referencia a l’ús (qualificació urbanística). 

Permet definir quins usos urbanístics serien compatibles o complementaris (i quins 

incompatibles) amb aquesta nova clau urbanística. Aquesta proposta requereix modificar el 

Pla General Metropolità o la incorporació al Pla Director Urbanístic metropolità.  

 

4.3 Les entitats i els col·lectius ciutadans 

L’Ajuntament de Madrid, amb l’aprovació el 2018 de l’Ordenanza de cooperación público-social del 

Ayuntamiento de Madrid, estableix com a subjectes de col·laboració amb l’ajuntament a les entitats i 

als “col·lectius ciutadans”14. Si bé, la figura de les entitats sense ànim de lucre està reconeguda per la 

legislació referida a l‘administració del patrimoni, la figura dels col·lectius ciutadans resulta una 

novetat en termes jurídics. Aquesta figura pretén recollir jurídicament la diversitat de formes 

associatives informals que prenen les comunitats i la ciutadania organitzada.   

 Explorar la possibilitat de crear una nova figura jurídica que doni cobertura a la diversitat 

de formes associatives informals que prenen les comunitats i la ciutadania organitzada. 

Seria factible utilitzar la mateixa cobertura legal emprada per l’ordenança de l’Ajuntament de 

Madrid. Concretament defineix en l’article 7.2 que “tendrán la consideración de colectivos 

                                                             
 

14 Ordenanza de cooperación público-social del Ayuntamiento de Madrid, acuerdo del Pleno, de 30 de mayo de 
2018 (BOCM núm. 140, 13-6-2018): http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/13/BOCM-
20180613-25.PDF  
 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/13/BOCM-20180613-25.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/13/BOCM-20180613-25.PDF
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ciudadanos sin ánimo de lucro las agrupaciones de tres o más personas físicas, distintas de las 

previstas en el apartado anterior, inscritos en la sección 3.a del Censo Municipal de Entidades 

y Colectivos Ciudadanos”, en l’article 7.3 que “se considera que un colectivo ciudadano no 

tiene ánimo de lucro cuando las actividades que desarrolla no tienen carácter lucrativo y no 

existe reparto de beneficios, directos o indirectos, entre las personas que sean miembros del 

mismo”, en l’article 7.4 que “los colectivos ciudadanos sin ánimo de lucro deberán reunir los 

siguientes requisitos: a) Tener domicilio en el municipio de Madrid. b) Que sus fines tiendan a 

la promoción del interés general y sean de carácter deportivo, cultural, educativo, científico o 

promuevan los derechos humanos, los valores constitucionales, la igualdad, la diversidad, la 

lucha contra la violencia de género y la LGTBI fobia, el acceso universal a los servicios sociales, 

la participación ciudadana, la cooperación al desarrollo, la defensa de las personas 

consumidoras y usuarias, la defensa del medio ambiente, la defensa y promoción de los 

derechos de las personas con discapacidad y sus familias, la sostenibilidad, el fomento de la 

economía social o de la investigación, la promoción del voluntariado social o la atención a las 

personas en riesgo de exclusión social; i en l’article 7.5 que “El régimen de responsabilidad de 

las personas integrantes de los colectivos ciudadanos que participen en la realización de 

actividades de cooperación público-social será el establecido en el Reglamento Orgánico de 

Participación Ciudadana”. 

 

4.4 Noves fórmules de gestió mixta o contractació sostenible en la gestió de 

serveis 

Actualment no hi ha una fórmula jurídica perfecta i ideal de relació públic-comunitària que protegeixi 

i promogui els “béns comuns urbans”. Tenint en compte que la gestió cívica es justifica, davant 

d’interpretació jurídica, per l’acreditació d’interès general circumscrita a la “promoció de la 

participació ciutadana”, resulta necessari explorar alternatives jurídiques:  

 Explorar models de “gestió mixta o co-gestió” en la gestió d’equipaments i serveis15.  

El model de “gestió mixta o co-gestió” per a la gestió d’equipaments o serveis municipals 

gaudeix de menys marge d’interpretacions jurídiques ja que s’ubica en la contractació 

pública per a la gestió indirecta de serveis seguint la Llei 9/2017 (Contratos del Sector 

Público). A més, es tracta d’un model previst pel Reglament de Participació Ciutadana de 

                                                             
 

15 Informació extreta de Guia per a la gestió col·laborativa d’espais i equipaments públics (Generalitat de 
Catalunya, 2015); i  La gestió cívica a Barcelona. Apunts per un mapa de situació i propostes de millora 
(Ajuntament de Barcelona, 2019). 
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Barcelona (Art. 111.4) on s’exposa que “s'ha de facilitar i promoure la concertació amb el 

teixit associatiu per a la gestió dels programes sectorials o equipaments que determini 

l'Ajuntament, incloent-hi la possibilitat de cogestió mitjançant l'establiment de convenis”. I 

concretament, explicita que en aquesta concertació caldrà determinar el paper de la 

comunitat o entitat sense ànim de lucre per vetllar per “la destinació correcta dels beneficis 

econòmics” i regular “la composició i les funcions de la comissió ciutadana de seguiment de 

la qual han de formar part els usuaris i les usuàries”. Aquesta fórmula pot permetre ubicar a 

la comunitat únicament en la direcció i programació dels equipaments i serveis municipals 

deslliurant-la de la càrrega de la gestió de recursos econòmics i humans.  

Així, en relació a la col·laboració públic-comunitària per l’assumpció de la gestió de serveis o 

equipaments municipals caldria valorar la conveniència de models de gestió mixta o co-

gestió en diferents possibles contextos: (1) de forma prèvia a la “gestió cívica” en projectes 

comunitaris inicials, (2) de forma transitòria per a l’enfortiment de la comunitat en projectes 

que s’hagin vist afeblits, o (3) de forma estable si així es considera convenient per part de la 

comunitat organitzada i/o l’administració. La conveniència d’un o altre model de gestió pot 

venir determinada per les característiques de l’espai públic, per les necessitats detectades en 

la gestió de l’espai, o per les característiques de l’entitat susceptible d’assumir-ne la gestió. 

 Explorar noves clàusules de contractació sostenible per a la gestió indirecta de serveis 16.  

La via de la “contractació sostenible” per a la gestió indirecta de serveis pot tenir més 

recorregut que la de la gestió cívica per a promoure una gestió social, compromesa, 

participativa i de proximitat (mitjançant les clàusules socials i ambientals) de tal manera que 

sigui possible adjudicar per concurrència pública un servei a un tipus molt concret d’entitat. 

Un problema fonamental és que la normativa no admet, en la licitació de contractes, cap 

mena de clàusula que impliqui l’exclusió de licitadors per motius d’ubicació territorial. En 

aquest sentit, l’arrelament com a indicador s’hauria de concebre més per la vessant de 

interacció amb l’entorn que com a mera presència en el mateix: acreditar l'existència de 

relacions de representativitat, proximitat i col·laboració entre l'entitat i altres organitzacions, 

la seva participació en dinàmiques comunitàries, o pertànyer una xarxa o entitat de segon o 

tercer nivell del barri/districte/ciutat.  

                                                             
 

16 Informació extreta de Comuns urbans - Patrimoni Ciutadà. Marc jurídic i propostes normatives (Ajuntament 
de Barcelona, Torra i Prado, 2016). 
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