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PATRIMONI CIUTADÀ – 1. Context actual 

El context de proliferació de pràctiques comunitàries diverses ha empès al llarg dels darrers 

anys a l’Ajuntament de Barcelona a prendre posicionament i desenvolupar normatives i accions 

envers a aquestes pràctiques. 

El  debat  i  impuls  de  la  gestió  comunitària  ha  tornat  a  situarse  en  l'agenda  de  les 

organitzacions socials, que identifiquen la crisi com una oportunitat per “anar un pas més allà 

de  la gestió  cívica”  i  concretar  les demandes històriques de gestió  comunitària de  recursos 

considerats comuns.

Es demanda que l'Administració faci un reconeixement de la realitat social comunitària com 

a subjecte polític  i econòmic amb poder de decisió  i gestió sobre els recursos públics. 

Necessitat  d'avaluar  la  imbricació  de  la  comunitat  al  territori,  capacitat  d'autogovern, 

procediments democràtics, obert i transparents, principis com l'accessibilitat, etc.
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Volem  entendre  els  béns  comuns  no  com  un  escenari  excepcional  i 

accidental, sinó com un conjunt de pràctiques de democràcia directa i 

d’invenció social. Els béns comuns no com a una realitats enfrontada a 

allò públic, sinó com processos vius en el territori que senyalen noves 

formes de fer i se institució pública. 
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Pla de Buits  Cessió de solars municipals (2012)

Cessió d’ús de 
patrimoni públic 

Pla Locals (2012) i altres formes de cessió 
d’edificis o locals de propietat municipal  

Programes de cessió i gestió ciutadana actuals:

Gestió cívica  Gestió d’equipaments, serveis i/o 
projectes d'interès general (2015)
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1.1 Pla de Buits 

a) Cessió  d’ús  temporal  (3  anys  la  primera  edició  ara  prorrogats  a  un  any  més,  i  4  anys  la 

segona edició) a entitats sense ànim de lucre de solars de titularitat municipal sense previsió 

de construcció a curt termini, per a que aquestes hi desenvolupin activitats temporals. 

b) Cessió mitjançant concurs públic 

• “el Pla BUITS pretén afavorir la implicació de la societat civil en la definició, instal∙lació i 

gestió d’aquests espais buits per retornarlos a la ciutat”. 

• “Aquesta  vocació  participativa  se  sustenta en  el  principi  de  corresponsabilitat,  a  través 

del qual es garantirà  la  implicació  i  la  relació continua entre els agents públics  i privats 

sense ànim de lucre que hi participin”. 

 (Mesura de govern PLA BUITS Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social) 





www.bcn.cat/habitaturba/plabuits

http://www.bcn.cat/habitaturba/plabuits
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1.2 Cessió d’ús de patrimoni públic

a) L’Ajuntament de Barcelona té una part del patrimoni municipal,  immobles  i  locals de titularitat 

pública  que  està  sent  utilitzat  per  entitats  sense  ànim  de  lucre,  en  règim  de  cessió  d’ús. 

Convenis de cessió d’ús a través dels districtes o àrees. 

b) Al 2012 es decreta una Mesura de govern per posar en marxa un “Pla Locals”, una estratègia 

dirigida a ordenar el procediment de cessió dels espais de titularitat municipal a les entitats i /o 

associacions  sense  ànim  de  lucre  de  Barcelona.  Entre  2013  i  2015  es  van  rebre  161 

sol•licituds,  formalitzant  45  cessions  (26  renovacions  i  19  noves  cessions),  haventhi 

actualment més d’un centenar de sol•licituds pendents de resposta.

c) Malgrat  existir  un  procediment  aprovat  des  de  2012  la  discrecionalitat  (per  part  tant  de 

districtes  com  d’àrees  de  l’ajuntament)  ha  continuat  i  no  hi  ha  una  sistematització  de 

coordinació o seguiment d’aquests convenis de cessió d’ús. 
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1.3 Gestió cívica 

a) La  Gestió  Cívica  es  basa  normativament  en  l'article  34  de  la  Carta  Municipal  (1998)  i 

l'article 12 de  les Normes Reguladores de participació ciutadana (2002),  i  tot  i que hi ha 

experiències des de fa anys (1990s), no es desenvolupa normativament fins a 2013 i no és fins 

a  2015  que  s'aprova  finalment  un  model  de  Bases  de  la  Gestió  Cívica  d'equipaments,  per 

activitats i serveis municipals que vol posar en valor la gestió ciutadana. 

b) Existeixen 35 equipaments i serveis municipals sota Gestió cívica (Novembre de 2015), als 

quals es poden afegir 6 nous equipaments pendents de resolució. El 2014, sobre 51 

equipaments de la xarxa de centres cívics, el 63% eren de gesti  empresarial, el 22% de óó

gesti  directa, i la resta alguna variant de la cogestió o gestió cívicaóó .  
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“Les  entitats,  les organitzacions  i  les associacions  ciutadanes sense  ànim de  lucre  poden exercir 
competències  municipals  o  participar  en  nom  de  l’Ajuntament  en  la  gestió  de  serveis  o 
equipaments  la  titularitat  dels  quals  correspon  a  altres  administracions  públiques.  La  gestió 
cívica de competències municipals es pot utilitzar per a  les activitats i els  serveis susceptibles de 
gestió indirecta, té sempre caràcter voluntari i no lucratiu i s’adjudica mitjançant concurs públic quan 
hi hagi diverses entitats o organitzacions amb característiques idèntiques o semblants.”

La Carta Municipal de Barcelona, en el seu Capítol  II  relatiu als  Instituts de Participació Ciutadana, 
convé analitzar el que estableix l'Article 34:

De la mateixa manera, l'Article 12 de les Normes Reguladores de la participació ciutadana diu:

“S'haurà de  facilitar  i promoure  la concertació amb el  teixit associatiu per a  la gestió de programes 
sectorials  o  equipaments  culturals,  esportius  i  socials,  incloent  la  possibilitat  de  cogestió 
mitjançant  l'establiment  de  convenis  i  caldrà  vetllar  per  l'accés  universal  i  la  qualitat  dels 
serveis.  En  fixar  els  termes  de  la  concertació,  caldrà  determinar  les  condicions  de  la  gestió, 
concretar  la  destinació  correcta  dels  beneficis  econòmics  que  s’hi  puguin  generar  i  regular  la 
composició  i  les  funcions de  la comissió ciutadana de seguiment de  la qual han de  formar part els 
usuaris.  També  s’haurà  de  determinar  en  aquest  moment  la  manera  d’elegir  els  usuaris  membres 
d’aquesta comissió.





¿QUIÉN?
Entidades sin ánimo de 
lucro

¿CÓMO?
Gestión de actividades, 
equipamientos y servicios 
municipales susceptibles de 
gestión indirecta

Existeixen 36 equipaments i serveis municipals sota Gestió cívica (Novembre de 2015), 
als quals es poden afegir 6 nous equipaments pendents de resolució. Això és un 5% del total 
dels equipaments municipals existents. 

1. Denunciar  la  manca  de  marc  normatiu  d’aquest  tipus  de  gestió,  prevista  per  la  Carta 
Municipal,  i  la necessitat d’endegar un procés de negociació amb  l’Ajuntament de Barcelona 
per  a  impulsarlo,  i  que  garanteixi  un  model  unificat  i  més  estable  d’aquest  tipus  de 
gestió.

2. Els  requisits  tècnics  i  econòmics  que  es  requerien  a  les  empreses  deixaven  en 
desavantatge  al  sector  associatiu,  amb  menys  recursos  enfront  de  les  empreses.  El 
desenvolupament  normatiu  de  la  gestió  cívica  responia  a  la  necessitat  d’una  regulació 
específica que reconegués i posés en valor el valor afegit de la gestió ciutadana en front 
la gestió empresarial d’equipaments de proximitat
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El govern de la ciutat de Barcelona aposta per  l’impuls d’un  programa de desenvolupament 

dels comuns urbans. Una aposta que passa pel reconeixement de l’existència d’un Patrimoni 

Ciutadà  a  través  del  qual  es  pot  donar  suport,  impulsar  i  consolidar  processos  d’acció 

comunitària  i  explorar  nous  models  de  governança  sota  principis  d'autonomia  i 

sostenibilitat,  i que  facilita  la proposta de polítiques públiques que parteixin de  les demandes 

territorials i de les organitzacions socials. 

Aprofundir en  la definició  i construcció de noves  formes d’institucionalitat que abordin 

de forma més integral  la relació entre institució  i comuns urbans, permetent o  fomentant 

una gestió més democràtica, efectiva i transparent d’aquests darrers.

L’objectiu  és  generar  una  proposta  de  marc  conceptual  i  normatiu  que  defineixi  com  la 

institució ha d’acompanyar aquestes pràctiques comunitàries, així com definir quin ha de 

ser  el  retorn  d’aquestes  pràctiques  i  sota  quins  criteris  de  transparència,  equitat  i 

democràcia.
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1.Construir  un  nou  marc  institucional  i  normatiu  que  permeti  el  desenvolupament  dels 
comuns  urbans  a  partir  d’experiències  d’autogestió,  que  reconeguin  l’ús  i  el  dret  a  la  gestió 
comunitària d’allò públic per part de la ciutadania i dels diferents models de gestió.

2.Desenvolupar una política pública que reconegui el patrimoni municipal com un patrimoni 
ciutadà no susceptible de ser utilitzat i gestionat per les comunitats.

3.Generar prototips de Comuns Urbans per a fomentar altres pràctiques concretes a la ciutat. 

L’impuls del programa de Patrimoni Ciutadà i d’ús i gestió comunitària permetrà a l’Ajuntament 

de Barcelona recolzar, impulsa i consolidar processos d’ús i gestió comunitària de patrimoni públic 

municipal,  a  través  de  la  construcció  d’un  marc  institucional  i  normatiu  que  permeti  reconèixer, 

posar en valor  i  promoure aquestes experiències ciutadanes d’autogestió  i ús comunitari  d’aquell 

públic.

2.1 Objectius 
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a) Creació de la Taula de Patrimoni ciutadà (decret d’alcaldia) 
b) Desenvolupament i consens sobre el marc conceptual 

i. Jornades + 2 grups de treball amb les pràctiques comunitàries 

c) Desenvolupament del marc normatiu (diferents fases) 
i. Ordenança i/ protocol de Patrimoni ciutadà d’ús i gestió comunitària. 

ii. Revisió  dels  actuals  contractes  de  cessió  (nou  model  de  conveni  i 
adaptació  de  polítiques  existents  –  Pla  BUITS,  Gestió  Cívica  i  cessió 
Locals)

d) Cens del patrimoni públic
i. Cens de locals i buits municipals 

ii. Catàleg de Béns Immobles d'Ús i Gestió Comunitària

e) Creació d'un Òrgan Municipal de Béns Immobles d'Ús i Gestió Comunitària
f) Espai d’entrada de propostes i coordinació interna 

a) Taula de Patrimoni ciutadà d’ús i gestió comunitària.

b) Oficina tècnica 



Entitats legalment constituïdes
Sense ànim de lucre

Projecte d’interès  comunitari (Retorn Social)
Arrelament i vincles territorials 
Transparència   
Accessibilitat, universalitat i lliure adscripció 
Democràcia i participació
Sostenibilitat del projecte
Rendició de comptes 

Compromís amb la qualitat de l’ocupació  
Defensa dels Drets Humans
Criteris d’igualtat de gènere a les organitzacions
No discriminació (per raó de gènere, ètnia, orientació sexual, 
etc.) 
Sostenibilitat ambiental 
Compromís social

Voluntat de compartir
Voluntat de donar recolzament a entitats sense ingressos o de 
poc recorregut
Mida de l’entitat 
Capacitat de pagar el lloguer o cànon
Capacitat de garantir la seguretat i qualitat de l’espai

Criteris d’obligat 
compliment 

Principis i valors 
ètics fonamentals 

Bones pràctiques  

Criteris tècnics 
valoratius 
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2.2 Criteris d’adjudicació i indicadors de seguiment 
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1.Un mateix paraigües amb diferents propostes per diferents realitats

2.Definir el rol de l’ajuntament en front a l’autogestió comunitària

3.Sistematització de les polítiques i pràctiques actuals de gestió participativa

4.Coordinació i interlocució des de l’Ajuntament

5.Concurrència pública o Adjudicació directa?

6.Qui defineix quins espais?

7.Personalitat jurídica de l’actor social

8.Valorem el projecte, els valors o l’entitat/agent social

9.Generar noves formes d’avaluació i nous indicadors

10.Corresponsabilitat

11.Activitat econòmica per afavorir l’autogestió

12.Imatge corporativa
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Democràcia activa i descentralització 
Lleida, 6 de juliol de 2017
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