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Núm. d’expedient: DA-2021-0177 
Sol·licitant: Elsa Artadi i Vila   
 
Assumpte: Resolució de la sol·licitud d’accés a la informació pública instada per la Sra. Elsa Artadi i Vila, a 
l’empara de l’article 34.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
 
ANTECEDENTES DE FET 
 
I.- En data 15 de setembre de 2021, la Sra. Elsa Artadi i Vila va efectuar sol·licitud d’accés a la informació 
pública al registre d’aquest Ajuntament.   
 
Concretament la Sra. Artadi sol·licitava la informació següent: 
 
“D’acord amb les informacions donades en roda de premsa pel regidor Jaume Collboni i en la Comissió 
d’Economia i Hisenda el 16 de juny de 2021 per la regidora Montserrat Ballarín, amb la Mesura de Govern 
“Barcelona Fàcil”, la ciutat de Barcelona aconseguirà reduir en el període de 5 anys el 50% dels processos 
i el 50% del temps per a fer qualsevol activitat econòmica. 
Segons la documentació que s’adjunta amb la Mesura de Govern, Barcelona concentraria un 25% dels 
tràmits necessaris per a l’obertura d’un negoci. 
En aquest sentit, es demana: 

1. Un llistat de tots els tràmits de l’Ajuntament de Barcelona necessaris per a realitzar qualsevol 
activitat econòmica. 
2. Per a cadascun d’aquests tràmits es demana: 
a. Especificar si la seva tramitació és telemàtica, parcialment telemàtica o exclusivament 
presencial. 
b. Quina documentació es requereix per a la realització del mateix. 
c. Cost (taxes, preus públics, etc.) per al sol·licitant del tràmit associat a la seva tramitació. 
d. El temps estimat per l’administració per a la seva tramitació. 
e. El temps mitjà real destinat en la tramitació en global per a Barcelona i per districtes. 
3. En relació a la Mesura de Govern: 
3.1. Relació dels tràmits que es pretenen eliminar o simplificar en el termini de 5 anys. 
3.2. Per a cadascun dels tràmits existents es demana: 
a. Calendarització de la seva reforma en el període de 5 anys. 
b. Detall de les característiques de la reforma del tràmit (canal de tramitació, documentació, cost, 
etc.) 
c. La rebaixa en temps estimat per l’administració per a la seva tramitació. 
d. L’estalvi econòmic estimat per als sol·licitants del tràmit de la reforma. 
Els càlculs realitzats pel govern municipal per tal d’afirmar que en el període de 5 anys es reduiran 
el 50% dels processos i el 50% del temps per a fer qualsevol activitat econòmica.” 

II.- En data 28 de setembre de 2021, la sol·licitud d’accés a la informació pública fou derivada a Barcelona 
Activa SAU SPM, que és la responsable de la seva tramitació.  
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FONAMENTS JURÍDICS 
 
I.- Tal i com disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública 
i Bon Govern, en endavant l’LTAIPBG, el dret d’accés a la informació pública és un dret que tenen totes les 
persones d’accedir a la informació pública, entesa aquesta en sentit ampli, com tota aquella que ha estat 
elaborada per l’Administració i també aquella que té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat 
o de l’exercici de les seves funcions.      
 
II.- L’Ajuntament de Barcelona va dictar la Instrucció relativa al Dret D’Accés a la informació pública de 
l’Ajuntament de Barcelona, en data 10 de desembre de 2015, modificada el 17 d’octubre de 2019, en 
endavant la Instrucció, a fi de fer efectives les previsions legals establertes per la Llei de Transparència a 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
III.- Tal i com disposa l’article 3.2 de la Instrucció l’òrgan competent per resoldre la sol·licitud d’accés que 
ens ocupa és la persona titular de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica. 

 
IV.- En relació a la primera sol·licitud relativa a la llista de tots els tràmits de l’Ajuntament de Barcelona 
necessaris per a realitzar qualsevol activitat econòmica, els tràmits actuals que són de competència 
municipal de l’Ajuntament de Barcelona i que estan relacionats amb una activitat econòmica es poden trobar 
a l’enllaç següent: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/tramits/activitats/tramits 

V.- En relació a la segona sol·licitud relativa a la forma de prestació d’aquests tràmits,  s’informa que a data 
d’avui els tràmits d’autoritzacions, llicències  i comunicacions són presencials, tot i que en els propers mesos 
es preveu que puguin realitzar-se telemàticament, ja que en resposta a les previsions contingudes a la  Llei 
18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, l’Ajuntament de Barcelona i, en concret, 
Barcelona Activa, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, estan treballant per la seva adhesió a la 
FUE (Finestreta Única Empresarial). 

La documentació requerida, els costos i els terminis de tramitació de cada un dels tràmits que són de 
competència municipal de l’Ajuntament de Barcelona, es troben especificats de forma individualitzada per 
a cada tràmit en l’enllaç indicat anteriorment.   

Pel que fa al temps mitjà real destinat en la tramitació en global per a Barcelona i per districtes, Barcelona 
Activa no disposa d’aquesta informació i seria necessari realitzar un informe per poder donar resposta a 
aquesta petició. Per tant, aquesta petició ha de ser inadmesa, de conformitat amb allò que estableix l'article 
29.2 de l’LTAIPBG, atenent que no han de ser admeses a tràmit les sol·licituds d'informació consistents en 
consultes jurídiques o peticions d'informes o dictàmens. 

L’article 29.2 de l’LTAIPBG disposa que: 
 
 “2. Són inadmeses a tràmit les sol·licituds d’informació consistents en consultes jurídiques o 
peticions d’informes o dictàmens.” 
 
Tal i com estableix la Resolució de la GAIP 226/2017, de 12 de juliol en el seu fonament de dret primer:  



 
    

 
 

3 
 

 
“Fonaments jurídics 

1. Dret d’accés a la informació sol·licitada 

(...) La informació sol·licitada, que ha de lliurar l’Ajuntament a la persona reclamant, consta de dues peces: 

Per una banda, còpia de la sentència del procediment ordinari 347/2015, del Jutjat del Contenciós 
administratiu número 2 de Girona, contra l’Ajuntament de Cantallops. Es tracta d’una sentència 
perfectament identificada, en la que l’Ajuntament reclamat n’és part i, per tant, l’ha de tenir; i si no la té la 
pot demanar als seus advocats o al Jutjat. Per tant, res impedeix que pugui copiar-la i lliurar-la a la persona 
reclamant, sens perjudici que si a la sentència hi consten dades personals de terceres persones afectades 
cal que l’Ajuntament les tatxi a la còpia preparada pel seu lliurament. 

Per una altra, un informe sobre la situació processal actual. Tampoc sembla que hi hagi res que limiti l’accés 
a aquesta informació, sempre que existeixi. És a dir: no està acreditat que hi hagi un informe municipal (o 
a mans de l’Ajuntament) sobre la situació processal actual del cas que ha estat objecte de la sentència 
indicada al paràgraf anterior. Si aquest informe existeix, la persona reclamant té dret a obtenir-lo. Si no 
existeix, el dret d’accés a la informació no empara que es pugui obligar l’Ajuntament a redactar-lo; 
en aquest sentit, l’article 29.2 LTAIPBG estableix la inadmissibilitat de les sol·licituds d’informació 
que consisteixen en consultes jurídiques o peticions d’informes, que seria aquest cas. Per tant, el 
lliurament d’aquesta informació resta condicionat a l’existència efectiva de l’informe demanat.” 

Els procediments de comunicació són immediats, però pel que fa a les llicències i autoritzacions, la 
sol·licitud relativa al temps mitjà real destinat en la tramitació en global per a Barcelona i per districtes ha 
de ser inadmesa en aplicació de l'article 29.2 de l’LTAIPBG, atenent al fet que la consulta sol·licitada hauria 
de ser creada expressament perquè no existeix. 
 
VI.- En relació a la tercera pregunta relativa a la Mesura de Govern Barcelona Fàcil i, en concret, el missatge 
de reduir, en els propers 5 anys, el 50% dels processos i el 50% del temps per a posar en marxa una 
activitat econòmica, resumeix l’esperit del Pla Barcelona Fàcil, que, com s’ha explicat públicament, té com 
a principal objectiu “aplanar el camí cap a l’obertura de nova activitat econòmica i empresarial a la ciutat, 
fent que els tràmits i recursos siguin òptims, ràpids i eficients i, alhora, que la ciutadania percebi la interacció 
amb l’Ajuntament més propera, accessible i eficaç. Amb aquesta Mesura, s’identificaran millores en la 
creació d’activitat econòmica d’inici a fi del procés, considerant els procediments interns de l’Ajuntament 
amb les diferents àrees i entitats involucrades (Promoció Econòmica, Urbanisme, Barcelona Activa, 
Districtes, entre d’altres)”. 

 En aquest sentit, el compromís de l’Ajuntament és ferm i clar, i ja s’han posat en marxa diferents grups de 
treball tant interns a l’Ajuntament com externs, amb l’objectiu de detallar i implementar les diferents 
actuacions necessàries per a l’assoliment d’aquest objectiu estratègic de ciutat.  

 La primera aproximació de calendaris i indicadors d’impacte que s’ha realitzat permet fixar aquest horitzó 
temporal i aquests objectius quantitatius que han ajudat a explicar públicament el Pla Barcelona Fàcil, 
caracteritzat per una elevada complexitat tècnica i operativa.  

 Per tant, aquesta primera aproximació marca, per una banda, el límit temporal d’implementació del Pla (els 
5 anys) i, d’altra banda, els principals impactes esperats (reducció del 50% dels processos i 50% del temps). 
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Els calendaris exactes que orientaran la implementació del conjunt de les millores, així com els detalls 
relatius a la modificació dels processos s’aniran definint de manera progressiva, com és normal en Plans 
d’aquesta envergadura i, sobre tot s’aniran adaptant a la realitat específica de cada moment i al context 
econòmic i social de referència. 

 El Pla Barcelona Fàcil en versió digital, en el qual es pot trobar la descripció de les principals mesures, es 
pot consultar al següent enllaç: 

https://www.barcelonactiva.cat/documents/20124/49139/MdG+BCN+F%C3%A0cil.pdf/0114c672-f11b-
6343-0eae-4d3461b531b5?t=1632763149921 

Les qüestions plantejades que no es poden resoldre a través d’aquesta explicació s’han d’inadmetre pels 
mateixos motius que els exposats en el fonament anterior, ja que no es disposa de la informació requerida 
ja sigui perquè és informació que no està a disposició de l’Administració  o perquè caldria emetre informes 
o dictàmens que no existeixen.  
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ RESOLUCIÓ 

En virtut dels Antecedents i Fonaments Jurídics descrits, en ús de les facultats delegades per Decret de 
l’Alcaldia de 24 d’octubre de 2019, procedeix:  

PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT la sol·licitud d’accés a la informació pública formulada per la Sra. 
Elsa Artadi Vila, en virtut del que disposa l’article 34.2 de l’LTAIPBG, en el sentit de: 

- Estimar la sol·licitud d’accés a la informació pública relativa a 1. Un llistat de tots els tràmits de 
l’Ajuntament de Barcelona necessaris per a realitzar qualsevol activitat econòmica,  essent que la 
informació sol·licitada ha estat lliurada juntament amb aquesta resolució.  

  
- Estimar la sol·licitud d’accés a la informació pública relativa a a. Especificar si la seva tramitació és 

telemàtica, parcialment telemàtica o exclusivament presencial, b. Quina documentació es requereix 
per a la realització del mateix. i c. Cost (taxes, preus públics, etc.) per al sol·licitant del tràmit associat 
a la seva tramitació, essent que la informació sol·licitada ha estat lliurada juntament amb aquesta 
resolució.  

  
- Inadmetre la sol·licitud d’accés a la informació pública relativa a d. El temps estimat per l’administració 

per a la seva tramitació. i e. El temps mitjà real destinat en la tramitació en global per a Barcelona i 
per districtes, en virtut del que disposa l’article 29.2 de l’LTAIPBG, consistent en què són inadmeses 
a tràmit les sol·licituds d’accés a la informació pública consistents en consultes jurídiques o peticions 
d’informes o dictàmens.   

  
- Estimar parcialment la sol·licitud d’accés a la informació pública relativa al punt tercer, essent que part 

de la informació sol·licitada ha estat lliurada juntament amb aquesta resolució i les qüestions 
plantejades que no es poden resoldre amb la pertinent explicació s’han d’inadmetre en virtut del que 
disposa l’article 29.2 de l’LTAIPBG, consistent en què són inadmeses a tràmit les sol·licituds d’accés 
a la informació pública consistents en consultes jurídiques o peticions d’informes o dictàmens. 

 






