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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE L’AVANTPROJECTE DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 
REGULADOR DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA PER LES PERSONES FÍSIQUES DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 

 
D’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la 
participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ 
a l’elaboració del projecte de reglament, es duu a terme una consulta pública, a través del 
portal web de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania 
i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma. 
 
Antecedents 
 
El vigent Reglament regulador de la tramitació telemàtica per les persones físiques de la 
convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona va ser aprovat per la Comissió 
de Govern, en sessió de 28 de novembre de 2019. 
 
L’experiència de l’aplicació del vigent Reglament regulador de la tramitació telemàtica per 
les persones físiques de la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, ha 
permès observar que l’evolució demostra que cada vegada la presentació telemàtica té més 
pes i que les persones físiques sol·licitants en la seva majoria prefereixen la presentació 
telemàtica a la presencial i que aquesta última tendeix a desaparèixer. 

Objecte 
 
L’esmentat avantprojecte de reglament té per objecte establir per a les persones físiques 
que es presentin a convocatòries de subvencions en què competeixin i concorrin amb 
persones jurídiques estiguin obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Ajuntament de 
Barcelona o organismes dependents.  
 

Finalitat i justificació de la norma 

Es tracta de tramitar i aprovar la norma que habilita a l’Ajuntament de Barcelona a establir 
per a les persones físiques, la forma telemàtica obligatòria en la presentació de sol·licituds 
i/o documents adreçats a l’Ajuntament de Barcelona o els seus ens dependents, relatius a 
qualsevol convocatòria mitjançant concurrència per a la concessió de subvencions en la qual 
puguin concórrer com a persones sol·licitants les persones jurídiques i les persones físiques, 
amb la finalitat d’avançar en l’efectiva implantació de l’administració electrònica en 
l’actuació municipal. 
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Fonament jurídic 

D’acord amb l’article 14.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, “Les persones físiques poden 

escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir els 

seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a 

relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà 

escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques pot ser modificat 

per aquella en qualsevol moment”. 

D’acord amb l’article 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu    

comú de les administracions publiques, Reglamentàriament, les administracions poden 

establir l’obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a 

determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva 

capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que 

tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.  

Així mateix, l’article 9.3 de la Ordenança reguladora de l’administració electrònica de 

l’Ajuntament de Barcelona aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal, en sessió 

del dia 21 de desembre de 2018 (BOPB 1-2-2019) disposa que serà mitjançant una disposició 

de caràcter general de la Comissió de Govern, que es pot estendre la obligació de relacionar-

se electrònicament amb l’Administració municipal, ja sigui amb caràcter global o només per 

a determinats procediments, a certs col·lectius de persones físiques que, per raó de la seva 

capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius, quedi acreditat que 

tenen accés i disponibilitat als mitjans electrònics necessaris.  

En aquesta mateixa línia, l’article 26 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre de la Carta 

municipal que en relació a la potestat normativa municipal estableix en l’apartat c) els 

decrets de la Comissió de Govern. 

 

       Barcelona,  1 de febrer de 2022 

 


