
MEMÒRIA  D’ AVALUACIÓ DE L’IMPACTE  NORMATIU  EN DIFERENTS ÀMBITS 

MUNICIPALS 

 

S’acompanya la Memòria General  de la present Memòria d’avaluació de l’impacte normatiu , 

o d’antecedents per a poder s’hi pronunciar, la qual integra els relacionats seguidament :  

• Una anàlisi d’impacte  fiscal en que s’avalua la repercussió del projecte normatiu per a 

l’aprovació del nou reglament de participació ciutadana en aquest àmbit. 

En el que s’expressa , que no es preveu una incidència d’impacte pel que fa a un increment 

de taxes o de creació de noves taxes vinculades a aquest reglament com a mecanisme 

complementari de finançament dels serveis prestats des de l’Ajuntament, en relació a 

l’esmentat reglament.  

• Una anàlisi de l’impacte econòmic i social en que s’avalua la repercussió del projecte 

normatiu per a l’aprovació del nou reglament de participació ciutadana en aquest àmbit. 

On es conclou que es considera que el projecte normatiu del reglament de participació 

ciutadana presenta un balanç clarament positiu en termes de cost- benefici. Els seus 

previsibles impactes positius sobre economia, societat i administració de Barcelona són 

superiors als previsibles impactes negatius. 

• Una anàlisi de l’impacte econòmic- pressupostari  que implica el projecte normatiu per els 

seus destinataris. 

On s’indica que les despeses previstes en l’aplicació del projecte normatiu del nou 

reglament de participació ciutadana es poden assumir en el pressupost ordinari municipal 

donant compliment al principi d’estabilitat pressupostària.  

 

• Una anàlisi de l’impacte normatiu en que s’avalua la repercussió  del projecte normatiu 

per a l’aprovació del nou reglament de participació ciutadana en aquest àmbit. 

 

La gran majoria de les modificacions que s’hi ha incorporat en el projecte normatiu del nou 

reglament de participació ciutadana respecte al de 2017 tenen a veure, sobretot, en la 

voluntat de corregir alguns aspectes que l’aplicació pràctica de la norma havien posat de 

manifest com a millorables. 

Els impactes directes fan referència a les normes municipals que han de quedar afectades 

com a conseqüència de l’aprovació del nou reglament ( derogacions i modificacions) . 

Igualment, l’aprovació del projecte normatiu suposarà també altres impactes indirectes, 

derivats o successius ( adaptació de normes de funcionament, i/o modificació de normes . 

 

• Una anàlisi de l’impacte jurídic en que s’avalua la repercussió  del projecte normatiu per a 

l’aprovació del nou reglament de participació ciutadana en aquest àmbit. 

 



• Una anàlisi de les càrregues administratives en que s’avalua el contingut jurídic del 

projecte normatiu per a l’aprovació del nou reglament de participació ciutadana en aquest 

àmbit. 

On es conclou que les modificacions realitzades no suposen canvis substancials relacionats 

amb les càrregues administratives . Dit l’anterior, seria bo tenir en compte el concepte de 

simplificació administrativa a l’hora de regular el Registre Ciutadà i el Fitxer General 

d'Entitats Ciutadanes. Així com també tenir en compte el concepte de simplificació 

administrativa, en qualsevol procés inclòs en aquest reglament que estigui lligat a les 

tramitacions digitals.  

• Una anàlisi de l’impacte de gènere en que s’avalua la repercussió del projecte normatiu 

per a l’aprovació del nou reglament de participació ciutadana en aquest àmbit. 

Informe en el que anant més enllà de l’objectiu expressat en l’art 25 del projecte normatiu 

es proposa la creació d’un mecanisme centralitzat d’abast municipal i dotat 

pressupostàriament de provisió de serveis de canguratge d’infants . proposta que es 

desestima donat que el projecte normatiu del nou reglament de participació ciutadana no 

pot entrar en temes de gestió ordinària. 

• Una anàlisi de l’impacte normatiu en l’organització i coordinació territorial en que 

s’avalua la repercussió del projecte normatiu per a l’aprovació del nou reglament de 

participació ciutadana en aquest àmbit. 

 

On, en referència a les mesures del projecte normatiu sobre els òrgans de participació i 

govern de districtes,  es conclou que la bona articulació en la funció de cada òrgan i la 

diferenciació de funcions clara entre ells , és garantia del bon govern i millora de la 

participació. 

 

• Una anàlisi de l’impacte normatiu en els aspectes de l’ecologia urbana de la ciutat en que 

s’avalua la repercussió  del projecte normatiu per a l’aprovació del nou reglament de 

participació ciutadana en aquest àmbit. 

On s’emet un informe favorable a la vista que allò que regula el projecte normatiu del nou 

reglament de participació ciutadana és adequat al desenvolupament de les tasques i 

metodologia de la gerència d’ecologia urbana i mobilitat. 

 

• Una anàlisi de l’impacte en l’accessibilitat en relació a les persones amb discapacitat en 

que s’avalua la repercussió del projecte normatiu per a l’aprovació del nou reglament de 

participació ciutadana en aquest àmbit. 

On s’emet un informe favorable al considerar que el text del projecte normatiu 

incorpora adequadament l´exercici efectiu del dret a la participació de les persones 

amb discapacitat i l´accessibilitat de la mateixa. 

• Dictamen sobre la proposta de Reglament de Participació Ciutadana del Síndic de Greuges 

de Barcelona, en el marc de les competències atribuïdes pel Reglament Orgànic de la 

institució, aprovat pel Consell Plenari el 21 de març de 2003. 



• Resposta  a les al·legacions formulades per el Síndic de Greuges de Barcelona a la 

proposta mitjançant dictamen 1/21 de novembre  

 

 

 

 


