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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE PER A LA REGULACIÓ NORMATIVA 

DEL FITXER GENERAL D’ENTITATS CIUTADANES 

 

Barcelona, a 25 d’octubre de 2022 

 

D’acord amb el que es preveu a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de fomentar i millorar la 

participació ciutadana en el procediment d’elaboració de les normes, amb caràcter previ a 

l’elaboració del projecte per a la regulació normativa del Fitxer general d’entitats ciutadanes, es 

substancia consulta pública a través del portal web de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu 

de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per 

la futura norma sobre: 

a) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa. 

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 

c) Els objectius de la norma. 

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries. 

En compliment del que s’esmenta, es descriu a continuació breument el marc en el qual es 

planteja aquest projecte normatiu: 

 

a) ANTECEDENTS I PROBLEMES QUE ES VOL SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA 

En data 20 de febrer de 2004 el Plenari del Consell Municipal va aprovar les Normes reguladores 

del fitxer general d’entitats ciutadanes, d’acord a l’article 9 de les Normes reguladores de la 

participació ciutadanes, aprovades a l’any 2002.  

Amb l’entrada en vigor del nou Reglament de participació ciutadana (RPC), el passat 29 de juny, i 

segons es preveu a la disposició derogatòria cessen els efectes del Reglament del fitxer general 

d’entitats ciutadanes, però es mantenen en vigor fins que no produeixi efecte el nou decret relatiu 

al Fitxer. 

A la disposició final segona d’aquest RPC s’estableix que “la Comissió de Govern ha de regular 

mitjançant decret el fitxer general d'entitats ciutadanes, al qual es fa referència als articles 42 i 55 

d'aquest Reglament, com a instrument bàsic per facilitar les relacions de l'Ajuntament amb les 

entitats i els grups sense ànim de lucre, d'àmbit de ciutat i de districte. Aquest decret ha de 

determinar els efectes de la inscripció en el fitxer, la tipologia d'entitats que hi poden sol·licitar la 

inscripció, els procediments d'altes i de baixes i la seva regulació”. 
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Durant els darrers dos anys s’està desenvolupant un nou Fitxer per adequar-lo als sistemes 

informàtics existents, que permeti un major desplegament de serveis a la ciutadania a través de 

mitjans electrònics i que potenciï la interoperabilitat entre les administracions. 

És per aquest motiu, que es proposa la tramitació d’aquest decret que regularà el Fitxer, i 

s’adequa al model d’administració electrònica que impulsa l’ajuntament. 

 

b) NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ 

Com a conseqüència de la derogació del Reglament del fitxer general d’entitats ciutadanes es fa 

necessari i oportú iniciar la tramitació de l’elaboració i aprovació d’una nova regulació normativa 

del Fitxer.   

A més, es tracta d’una oportunitat per actualitzar aquestes normes que havien quedat al marge de 

tota la legislació posterior al 2004, que impulsa l’administració electrònica, i adaptar-les a aquests 

canvis produïts en les relacions de la ciutadania amb l’Ajuntament aquests darrers anys i també 

als canvis tecnològics produïts pel desenvolupament del nou Fitxer. 

 

c) ELS OBJECTIUS DE LA NORMA 

La normativa que es vol aprovar pretén regular, i per tant dotar de seguretat jurídica, el nou procés 

telemàtic d’inscripció, modificació i baixa d’una entitat o grup de fet al Fitxer general d’entitats 

ciutadanes, i adequar-la als canvis produïts per l’actualització del nou Fitxer i el desenvolupament 

de noves funcionalitats.  

Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 

s’ha consolidat aquest model de gestió pública, que es recolza fonamentalment en el suport 

electrònic, i ha portat a la revisió i aprovació d’una nova Ordenança reguladora d'administració 

electrònica de l'Ajuntament de Barcelona a l’any 2018 amb l’objectiu d’aconseguir que els mitjans 

electrònics esdevinguin el canal habitual per relacionar-se amb la ciutadania i alhora assolir una 

organització més proactiva i eficient. 

Així doncs, l’objectiu bàsic d’aquesta norma és adequar-la al desenvolupament informàtic d’un nou 

Fitxer amb més funcionalitats que permeten agilitzar la inscripció i l’actualització de la informació i 

documentació que hi figura a través de l’Oficina Virtual de Tràmits, i promoure la interoperabilitat 

entre administracions, establint així l’administració electrònica com a pilar fonamental en les 

relacions de les entitats i grups de fet amb l’Ajuntament. 

 

d) CANALS PER FER APORTACIONS 

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient poden, en exercici del dret que els 

reconeix l’article 133.1 de la Llei 39/2015 remetre les seves opinions i aportacions sobre els 
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aspectes plantejats fins al dia 12 de desembre de 2022 inclòs, a través del Registre de la seu 

electrònica, i en general, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a l’atenció de la Direcció de 

Serveis d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona. 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic

