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Decret de l’Alcaldia de 25.6.2008, pel qual s’aprova la modificació del fitxer 
automatitzat de registre d’entrada a l’edifici de l’Institut Municipal d’Informàtica 
(BOPB núm. 120, de 20.5.2009). 

 
Decret de l’Alcaldia de 25.6.2008, pel qual s’aprova la modificació del fitxer 

informatitzat de serveis d’atenció al ciutadà (BOPB núm. 235, de 30.9.2008). 
 
Decret de l’Alcaldia de 3.12.2008, pel qual s’aprova la creació del fitxer 

informatitzat de banc de licitadors culturals (BOPB núm. 110, de 8.5.2009). 
 
Decret de l’Alcaldia de 18.3.2009, pel qual s’aprova la constitució de la Comissió 

per a l’elaboració del Reglament d’usos lingüístics de l’Ajuntament de Barcelona 
(GMB de 30.3.2009). 

 
Decret de l’Alcaldia de 26.3.2009, pel qual s’aprova la creació del fitxer 

informatitzat de Banc de Programes Culturals (BOPB núm. 131, de 2.6.2009). 
 
Decret de l’Alcaldia de 2.7.2009, pel qual s’aprova la creació del fitxer 

informatitzat de contactes i mailing de l’Institut de Cultura de Barcelona (BOPB 
núm. 283, de 26.11.2009). 

 
Decret de l’Alcaldia de 7.6.2010, pel qual s’aprova la creació de la Taula 

consultiva per a l’eficiència administrativa municipal (GMB de 20.6.2010). 
 
L’annex 1, relatiu al fitxer informatitzat de serveis d’atenció al ciutadà, del 

Decret de l’Alcaldia de 14.9.2010, pel qual s’aprova la creació dels fitxers 
informatitzats de serveis d’atenció al ciutadà i altres, relacionats als annexos 1 a 
15, i la supressió dels fitxers relacionats a l’annex 16 (BOPB d’11.10.2010). 

 
L’annex 15, relatiu al fitxer informatitzat de Registre de persones per a l’estudi 

de l’opinió pública de Barcelona, del Decret de l’Alcaldia de 14.9.2010, pel qual 
s’aprova la creació dels fitxers informatitzats de usuaris de serveis esportius i 
altres, relacionats als annexos 1 a 43, i la supressió dels fitxers relacionats a 
l’annex 44 (BOPB d’18.10.2010). 

 
L’annex 23, relatiu al fitxer informatitzat de residents, del Decret de l’Alcaldia de 

14.9.2010, pel qual s’aprova la creació dels fitxers informatitzats de usuaris de 
serveis esportius i altres, relacionats als annexos 1 a 43, i la supressió dels fitxers 
relacionats a l’annex 44 (BOPB d’18.10.2010, pàg. 20-21). 

 
L’annex 39, relatiu al fitxer informatitzat de reclamacions, denúncies, queixes i 

consultes OMIC Barcelona, del Decret de l’Alcaldia de 14.9.2010, pel qual s’aprova 
la creació dels fitxers informatitzats de usuaris de serveis esportius i altres, 
relacionats als annexos 1 a 43, i la supressió dels fitxers relacionats a l’annex 44 
(BOPB d’18.10.2010, pàg. 34-35). 

 
Disposició final única 

 
Entrada en vigor 
 
Les derogacions establertes en aquest decret entren en vigor a l’endemà de la 

seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 

* * * 
 
Decret. L'Alcaldia, en data 4 de maig de 2015, en ús de les facultat conferides 

per l’article 13.1 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 
Barcelona, va dictar la següent resolució: 

“Aprovar les Bases Generals del programa BCN (ESPAI), gestionat i dirigit per la 
Direcció de Comunicació i Atenció Ciutadana que ajuda a donar a conèixer les 
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iniciatives que desenvolupen entitats solidàries, social i culturals de la ciutat, segon 
document annex. 

Delegar en el director  de Comunicació i Atenció Ciutadana l’autorització i 
denegació de la cessió dels espais de comunicació, segons criteris i procediment de 
les Bases Generals del programa BCN (ESPAI). 

Sotmetre’l a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des 
de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, en cas de no presentar-se 
al·legacions es considerarà definitivament aprovat i es procedirà a la publicació 
íntegra del decret d’Alcaldia”. 

En compliment d’allò disposat en la pròpia resolució, en tant que no s’ha trobat 
cap assentament en el Registre General d’entrada de documents durant el període 
de presentació d’al·legacions,  i als efectes d’allò establert a l’article 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es publica a 
continuació el text íntegre de les Bases Generals del programa BCN (ESPAI). 

 
Bases Generals del programa BCN (ESPAI) 

 
El programa BCN (Espai) és un programa per ajudar a donar a conèixer les 

iniciatives que desenvolupen entitats solidàries, social i culturals de la ciutat. 
Gestionat i dirigit per la Direcció de Comunicació i Atenció Ciutadana. 

L’objectiu del programa és destinar espais i recursos de publicitat institucional 
per a reforçar la difusió de l’activitat de les entitats externes que aporten valor 
social. 

La posada en marxa d’aquest programa és una prova de l’aposta del Govern 
Municipal per prioritzar la comunicació d’aquelles iniciatives socials, solidàries i 
culturals que desenvolupen les entitats de la ciutat per tal que puguin disposar 
d’un suport institucional més important pel que fa a la seva difusió. 

 
Article 1.- Objecte 

 
És objecte d’aquestes bases establir el procediment per la cessió dels espais de 

comunicació així com la realització d’accions de comunicació en els àmbits de la 
solidaritat, el social i la cultura. 

Des del programa del BCN (Espai) es cedeixen espais de comunicació a les 
entitats que aporten valor a la ciutat tant des d’una òptica solidària, social o 
cultural així com a aquelles que contribueixen a posicionar la ciutat, per tal 
d’informar i apropar a la ciutadania a activitats que es realitzen a la ciutat i són 
rellevants des d’un punt de vista estratègic i de posicionament de ciutat.  

Les iniciatives a les que se’ls donarà suport s’emmarquen dins de tres grans 
eixos d’acció, el SOLIDARI, que comprèn el conjunt d’iniciatives amb un caràcter 
dirigit cap a la cooperació internacional, el SOCIAL, que te com a eix central la 
qualitat de vida de les persones i el CULTURAL que te una vesant tant cultural com 
solidaria sense afany de lucre. 

 
Article 2.- Requisits de les entitats 

 
Poden ser sol·licitants d’aquestes cessions d’espai de publicitat o accions 

concretes les entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats 
desenvolupar projectes solidaris, socials o culturals.  

 
Article 3.- Òrgan municipals competents 

 
La cessió dels espais de comunicació així com la realització d’accions de 

comunicació en els àmbits de la solidaritat, el social i la cultura està gestionat 
directament per la Direcció de Comunicació i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament. 
Aquests ajudes s’atorguen segons l’acompliment de les condicions generals que 
s’estipulen en aquesta normativa. 

L’Alcalde és l’òrgan competent per a l’atorgament o denegació d’ajudes, sens 
perjudici de la seva delegació. 
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Article 4.- Sol·licituds 
Les entitats que estiguin interessades en demanar suport a l’Ajuntament de 

Barcelona per a sol·licitar espais o accions de comunicació han d’omplir el 
qüestionari o sol·licitud d’ajut que es troba a la web http://w1.bcn.cat/bcnespai.  

L’ entitat rebrà un acusament de rebut de la seva sol·licitud mitjançant un 
correu electrònic. Un cop rebuda la sol·licitud, l’ òrgan instructor que és la Direcció 
del Pla Global de Comunicació de l’Ajuntament, i gestora d’aquesta bústia, 
contactarà amb el sol·licitant per telèfon o per via telemàtica  per programar una 
reunió amb la finalitat de valorar el projecte presentat 

Per aquesta reunió serà necessari aportar per part de l’entitat interessada la 
següent documentació:  

- Justificació que es tracta d’una entitat sense afany de lucre 
- Dossier de presentació del projecte de la entitat 
- Pla de comunicació previst per a la seva execució 
- Imatge de campanya per a l’acció comunicativa 
 
La documentació acreditativa, i el programa respecte del qual es pretén l’acció 

de foment, es presentaran junt amb la sol·licitud i és valorarà per l’òrgan instructor 
en funció dels criteris prèviament fixats ja que d’altra manera pot no garantir-se el 
compliment als principis que regulen l’acció de foment. 

 
Article 5.- Suport als projectes 

 
El suport de comunicació i la difusió serà a través del canals propis de 

comunicació municipal i altres suports externs dels quals l’Ajuntament de 
Barcelona en pugui disposar en el moment del llançament de les accions 
comunicatives. 

Aquelles entitats que rebin suport a través del programa BCN [Espai], hauran 
d’incloure en totes les creativitats i les peces de comunicació, el marc del BCN 
[Espai] i el logo de l’Ajuntament de Barcelona en una posició destacada.  

 
Article 6.- Terminis 

 
Cal dur a terme la sol·licitud online amb una antelació de dos mesos (60 dies) 

abans de la data d’inici de l’esdeveniment/campanya.  
 

Article 7.- Compatibilitats 
 
Aquest programa és compatible amb altres ajuts, ingressos o recursos per a la 

mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, ja 
sigui nacional, de la Unió Europea com de qualsevol organisme internacional. 

Aquest programa també serà compatible amb altres subvencions municipals 
atorgades per altres projectes o activitats.  

 
Article 8.- Condicions d’atorgament 

 
L’ajuda que es regula en aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són 

lliurement revocables i reduïbles en cas d’incompliment de les condicions dels 
projectes presentats i/o la seva no realització, no generen cap dret a l’obtenció 
d’altres ajudes ni subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a 
precedent en futurs projectes/situacions. 

A més estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es 
condicioni l’atorgament. 

La tramesa de sol·licituds suposa l’acceptació de les Bases del Programa BCN 
[Espai] i de les condicions que s’hi estableixen. 

En tot cas, el suport als diferents projectes resta condicionat a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en els pressupostos  l’existència de crèdit suficient del 
programa BCN [Espai].  En cap cas l’Ajuntament resta obligat a esgotar el crèdit 
assignat. 

 

http://w1.bcn.cat/bcnespai
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Article 9.- Criteris de selecció 
 
La Direcció del Pla Global de Comunicació  valorarà cadascun dels projectes en 

funció dels següents criteris: 
1. Interès del projecte per la Ciutat: 3 punts (màxim interès); 0 punts (mínim 

interès). 
2. Interès del projecte per l’àrea implicada: 3 punts (màxim interès); 0 punts 

(mínim interès). 
3. Nombre de suports rebuts per entitats públiques: 3 punts (pocs ajuts): 0 

punts (molts ajuts).  
4. Col·lectius beneficiats pel projecte: 0-3 punts en funció del tipus de 

col·lectiu i número de beneficiaris. 
Cadascun dels esmentats criteris es valorarà entre 0 i 3 punts. Per tal que el 

projecte sigui susceptible de rebre suport dins BCN [Espai] haurà d’assolir una 
puntuació mínima de 6 punts. 

 
Article 10.- Suports 

 
Un cop presentat el projecte, la Direcció del Pla Global de Comunicació, i en 

coordinació amb les diferents àrees municipals implicades, treballarà internament 
per a poder avaluar el suport i eines disponibles que encaixin amb l’acció i/o 
campanya presentada. 

Els tipus de suports que es poden donar es classifiquen en quatre  grans blocs:  
a. Via Pública – Elements de comunicació municipals exteriors distribuïts per la 

ciutat  
b. Online – Difusió a través dels canals on-line de l’Ajuntament (webs, xarxes 

socials digitals, etc.) 
c. Publicitat – Accions de publicitat (gràfica de la campanya) a mitjans 
d. Continguts – Accions de branded content desenvolupades a mitjans   
Aquest suports aniran en funció de les necessitats reals i pròpies de cada 

projecte, i supeditats a la proposta de resolució de la Direcció del Pla Global de 
Comunicació en l’atorgament o no dels diferents suports existents. que estaran  en 
funció de.  

a. Els espais disponibles per part del DCAC 
b. El propi pla de comunicació del projecte 
c. Situacions d’emergència o altres excepcionalitats 
d. La data de recepció del projecte 
e. La memòria de la Organització No Governamental i del pla d’actuació de la 

ciutat 
f. Nombre màxim de projectes per entitat 
 

Article 11.- Protecció de dades 
 
Les dades aportades per les entitats seran tractades de conformitat amb la Llei 

Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, amb l’única finalitat de les activitats relacionades amb l’organització 
d’aquest Programa, i no seran cedides a cap altra entitat. Igualment els 
participants podran exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent sobre 
protecció de dades, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

http://www.apd.cat/ca/contingut.php?cont_id=132&cat_id=122 (web amb el 
conjunt de normativa sobre el tema) 

 
Article 12.- Resolució 

 
Un cop definit el suport de comunicació, la Direcció del Pla Global de 

Comunicació farà una proposta de resolució a la Direcció de Comunicació i Atenció 
Ciutadana, òrgan resolutori, i un cop aprovada es notificarà, tant a l’entitat com a 
les àrees implicades, a través d’un correu electrònic, el conjunt de suports que 

http://www.apd.cat/ca/contingut.php?cont_id=132&cat_id=122
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se’ls donarà des de la Direcció de Comunicació i Atenció Ciutadana, així com la 
seva valoració econòmica . 

 
Article 13.- Publicitat 

 
A la web http://w1.bcn.cat/bcnespai de BCN (Espai) es faran públics els 

projectes que han rebut suport en el programa i l’enllaç a les seves webs per tal 
que el ciutadà sempre pugui ser-ne coneixedor i a la vegada posar-s’ha en 
contacte amb les entitats. 

Durant el mes següent a cada trimestre, la Direcció de Comunicació i Atenció 
Ciutadana publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, el nom de l’entitat, 
projecte i quantia del suport rebut en el marc de BCN (Espai).   

 
Article 14.- Vigència  

 
Les presents Bases seran vigents des de l’endemà de la seva publicació al 

Butlletí Oficial de la Província i fins el 31 de desembre de 2016. 
 
Barcelona, 26 de juny de 2015. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès 
(Ref. 1268/15) 
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