
 

 

Disposició addicional primera  
 
Interpretació més favorable al dret a la participació  
 
Els dubtes que es puguin plantejar en l’aplicació de les prescripcions d’aquest 
reglament s’han d’interpretar de manera que prevalgui la màxima participació en 
les actuacions politicoadministratives.  
 
Disposició addicional segona  
 
Matèries excloses de l’aplicació del reglament i aplicació supletòria  
 
1. Els drets d’accés a la informació municipal i de transparència i el dret de petició 
es regeixen per la normativa específica que els regula.  
 
2. Aquest reglament no és aplicable als òrgans regulats per una llei o un 
reglament, estatal o autonòmic.  
 
3. Als òrgans de participació no previstos en aquest reglament i que tinguin una 
regulació específica aprovada pel Consell Municipal se’ls aplica aquest 
reglament de manera supletòria.  
 
Disposició addicional tercera  
 
Nous mecanismes o processos participatius  
 
Qualsevol mecanisme o procés participatiu que es pugui proposar i que no 
estigui previst en aquest reglament ha de ser aprovat pel Consell Municipal, a 
proposta de la Comissió de Govern, excepte els que estiguin regulats per una 
llei o un reglament. A aquests nous mecanismes o processos de participació se’ls 
aplica aquest reglament de manera supletòria a la seva regulació específica.  
 
Disposició addicional quarta  
 
Guia útil de drets ciutadans  
 
L’Ajuntament ha d’elaborar una guia útil per compilar el conjunt de drets 
ciutadans en matèria de participació, accés a la informació i transparència i els 
mitjans per utilitzar-los.  
Disposició addicional cinquena  
 
Compilació de les normes de participació  
 
L’Ajuntament ha de promoure la compilació de les normes que afecten la 
participació per facilitar-ne la utilització.  
Disposició addicional sisena  
 
Suport als projectes associatius i comunitaris  
Dins el marc de les polítiques municipals de suport als projectes associatius i 
comunitaris, l’Ajuntament es compromet a:  



 

 

a) Elaborar un pla de suport als projectes associatius i comunitaris per al seu 
enfortiment social, econòmic i democràtic.  
 
b) En els termes de la legislació de contractes del sector públic, crear una 
declaració especial per a les entitats que compleixin determinats requisits, per 
tal que puguin tenir preferència en l’adjudicació, per part de l’Ajuntament, dels 
contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, en igualtat de 
condicions amb les proposicions que siguin econòmicament més avantatjoses.  
 
c) Cercar la col·laboració d’altres administracions competents a fi de modificar el 
marc normatiu que afecta l’activitat econòmica de les associacions.  
Disposició addicional setena  
 
Nomenament de representants als consells escolars municipals de 
districte i al Consell Escolar Municipal de Barcelona  
 
Sens perjudici de l’establert en la normativa aplicable, els i les representants de 
l’administració educativa en els consells escolars municipals i de districte són 
nomenats per l’alcalde o alcaldessa a proposta del Consorci d’Educació de 
Barcelona.  
 
Disposició transitòria primera  
 
Terminis d’adaptació dels òrgans de participació existents i de les seves 
normes de funcionament  
 
1. En el termini d’un any a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest reglament, 
els actuals òrgans de participació i les seves normes de funcionament s’han 
d’adequar a les disposicions d’aquest reglament.  
 
2. En el mateix termini d’un any, cal iniciar la revisió dels actuals òrgans de 
participació existents per tal que, d’acord amb allò que estableix l’article 51, el 
Consell Municipal, a proposta de la Comissió de Govern, previ informe del 
Consell de Ciutat, procedeixi motivadament a la dissolució d’aquells òrgans que 
no s’hagin reunit almenys una vegada el darrer any.  
 
Disposició transitòria segona  
 
Obligació d’adjuntar a la sol·licitud de la iniciativa ciutadana l’acreditació 
de la inscripció del corresponent fitxer de dades de caràcter personal  
 
Mentre no entri en vigor el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 
del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades (DOUE L119, de 04.05.2016), a la documentació que, segons que es 
preveu a l’article 12.3, ha d’acompanyar la presentació de la sol·licitud de la 
iniciativa ciutadana, cal afegir-hi l’acreditació de la inscripció del corresponent 
fitxer de dades de caràcter personal al Registre de l’Autoritat de Protecció de 
Dades competent.  



 

 

N’hi haurà prou d'adjuntar el comprovant de la presentació de la sol·licitud 
d’inscripció del fitxer al registre esmentat, sempre que, en el moment d’iniciar la 
recollida de les signatures, s’hagi obtingut i presentat a l’Ajuntament l’acreditació 
de la seva inscripció efectiva en el registre esmentat.  
 
Disposició transitòria tercera  
 
Aplicació del Reglament als instruments de participació iniciats abans de 
la seva entrada en vigor  
 
Tots els canals de participació regulats en aquest reglament que, en el moment 
de la seva entrada en vigor, es trobin en tramitació d’acord amb les normes 
reguladores de la participació ciutadana, de 22 de novembre de 2002, passaran 
a regir-se per aquest reglament. Els tràmits duts a terme d’acord amb la 
normativa que es deroga es consideren plenament vàlids i eficaços, sense que 
calgui retrotraure cap actuació.  
 
Disposició transitòria quarta  
 
Disposició gradual dels mitjans digitals  
 
Els mitjans digitals, el suport electrònic a les iniciatives i el vot electrònic indicats 
en aquest reglament s’han de desplegar gradualment, d’acord amb les 
disponibilitats tècniques i econòmiques.  
 
Disposició derogatòria primera  
 
Es deroguen totes les disposicions d’igual rang o inferior que s’oposin a aquest 
reglament, o que el contradiguin, i, en particular, es deroguen íntegrament les 
normes reguladores de la participació ciutadana, aprovades mitjançant acord del 
Plenari del Consell Municipal de 22 de novembre de 2002 (BOPB núm. 298, de 
13/12/2002), modificades per acord del Plenari del Consell Municipal de 2 
d’octubre de 2009 (BOPB núm. 246, de 14/10/2009).  
 
Disposició derogatòria segona  
 
A partir de l'entrada en vigor del decret de la Comissió de Govern pel qual es 
regularà el fitxer general d'entitats ciutadanes previst a la disposició final segona, 
restarà derogat el Reglament del fitxer general d'entitats ciutadanes aprovat per 
acord del Plenari del Consell Municipal de 20/02/2004 (BOPB de 26/02/2004).  
 
Disposició final primera  
 
Registre Ciutadà  
 
1. La Comissió de Govern ha de regular mitjançant decret el Registre Ciutadà al 
qual es fa referència als articles 40 i 53 com a instrument base per a la selecció 
de les persones que tenen interès a participar en els afers públics a través dels 
òrgans de participació, audiències públiques o altres mecanismes participatius.  



 

 

2. El decret esmentat de la Comissió de Govern, una vegada aprovat inicialment, 
s’ha de sotmetre a un tràmit d’informació pública previ a la seva aprovació 
definitiva durant un termini mínim de trenta dies i, un cop aprovat definitivament, 
el decret s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
Disposició final segona  
 
Fitxer general d’entitats ciutadanes  
 
1. La Comissió de Govern ha de regular mitjançant decret el fitxer general 
d’entitats ciutadanes, al qual es fa referència als articles 40 i 53 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.  
 
2. El decret esmentat de la Comissió de Govern 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.  
 
3. El decret de la Comissió de Govern, una vegada aprovat inicialment, s’ha de 
sotmetre a un tràmit d’informació pública previ a la seva aprovació definitiva 
durant un termini mínim de trenta dies i, un cop aprovat definitivament, el decret 
s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
Disposició final tercera  
 
Regulació de la Comissió Assessora dels processos participatius i de la 
Comissió d’Empara  
 
Els decrets d’Alcaldia de regulació de la Comissió Assessora dels processos 
participatius i de la Comissió d’Empara, als quals es fa referència als articles 33 
i 114, s’han de dictar en un termini màxim de sis mesos comptats des de l’entrada 
en vigor d’aquest reglament.  
 
Disposició final quarta  
 
Modificació del Reglament d’honors i distincions  
 
S’afegeix un nou apartat 2 a l’article 17 del Reglament d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Barcelona, aprovat definitivament pel Ple del Consell Municipal 
amb data de 29 de juny de 2012 (BOPB 12-07-2012), amb el contingut següent:  
“2. Igualment, el Consell de Ciutat pot elevar sengles propostes de distincions 
per a una persona i per a una entitat“.  
De resultes d’aquesta modificació, el contingut fins ara vigent de l’article 17 passa 
a ser l’apartat 1 del mateix article”  
 
Disposició final cinquena  
 

Modificació de les normes reguladores del funcionament dels districtes  



 

 

El Govern municipal promourà la modificació de les normes reguladores del 
funcionament dels districtes, aprovades definitivament pel Plenari del Consell 
Municipal el 28 de setembre de 2001 a fi que, en un termini màxim de divuit 
mesos comptats des de l’entrada en vigor d’aquest reglament, es pugui presentar 
a l’aprovació del Consell Municipal.  
 
Disposició final sisena  
 
Revisió de la norma  
 
En un termini de tres anys s’ha de revisar el nombre de signatures i el suport 
econòmic establerts per a les iniciatives ciutadanes per comprovar-ne l’eficàcia i 
la utilitat. Cada quatre anys s’ha de fer una avaluació del funcionament del 
sistema.  
 
Disposició final setena  
 
Entrada en vigor  
 

Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona. 


