NORMATIVA REGULADORA DE LES DECLARACIONS D’ENTITATS
D’INTERÈS PÚBLIC MUNICIPALS

SABADELL
ANUNCI
L’Ajuntament ple, en sessió ordinària celebrada el proppassat dia 31 de maig aprovà, amb caràcter definitiu, la “Normativa reguladora de les declaracions d’entitats d’interès
públic municipal”, aprovada inicialment per acord plenari de 20 de març d’enguany, que entrarà en vigor a partir de la publicació del seu text íntegre en el BUTLLETÍ
OFICIAL de la província, de conformitat amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local de Catalunya.
Normativa reguladora de les declaracions d’entitats d’interès públic municipal
Preàmbul
L’Ajuntament de Sabadell vol promoure l’associacionisme dels ciutadans per tal que, mitjançant les Associacions de Veïns i les entitats ciutadanes d’interès general actuïn
tenint com a finalitat la consecució de l’interès públic municipal, mitjançant un sistema d’incentius, el qual inclou no només beneficis econòmics, com subvencions i altres ajuts,
sinó també jurídics, per exemple, l’atribució d’estatus especials.
En aquest sentit, l’Ajuntament en data 29 d’octubre de 1986, aprovà el Reglament Orgànic Municipal, que al capítol IV regula la participació de les entitats ciutadanes, els drets
i els beneficis dels quals poden gaudir, que inclou al precepte 137 una declaració de principis

en el sentit de facultar l’Ajuntament per declarar les Associacions de Veïns com a entitats d’interès públic, en l’àmbit de les competències municipals, declaració de principis
que vol fer extensiva a les entitats ciutadanes d’interès general.
Per tal d’instrumentar i regular les esmentades declaracions, el procediment a seguir el seu abast, s’estableix aquesta normativa.
CAPÍTOL I
Fonament, objecte, legitimació
Article 1r. Fonamentació jurídica. – L’Ajuntament de Sabadell, en ús de les atribucions que li reconeixen els articles 4.1 a), 69 i 72 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local, i l’article 8.1 a) de la Llei 8/87, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, es dota de la present normativa que desenvolupa l’article
137 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat en sessió plenària celebrada en data 29 d’octubre de 1986.
Art. 2n. Objecte. – Aquesta normativa té com a objecte la regulació de les condicions, el procediment, l’abast i els efectes de les declaracions d’interès públic municipal que
l’Ajuntament atorgui, en virtut de les competències que legalment té conferides.
Art. 3r. Àmbit d’aplicació. – La legitimació per accedir a ser entitat declarada d’interès públic municipal, l’ostenten les Associacions de Veïns de Sabadell o entitats ciutadanes
d’interès general, legalment constituïdes, que constin inscrites com a tals al Registre municipal d’entitats, i que no tinguin pendent cap obligació contreta amb l’Ajuntament,
derivada de la concessió d’ajuts, subvencions i similars.
CAPÍTOL II
Procediment i tramitació administrativa
Art. 4t. La tramitació preceptiva per declarar una associació o entitat ciutadana d’interès general com a entitat d’interès públic, s’iniciarà a instància de part, mitjançant la
presentació de la corresponent petició al Registre general de l’Ajuntament, o a les oficines administratives dels districtes, subscrita pel President de les entitats legitimades, i
aportant la documentació acreditativa següent:
Certificació de l’acord adoptat per l’Assemblea general d’adreçar la corresponent sol·licitud a l’Ajuntament, signat pel Secretari amb el vist-i-plau del President.
Memòria d’activitats realitzades, i dels mèrits que al·leguin.
Còpia compulsada dels seus Estatuts.
Art. 5è. A més de la documentació acreditativa dels aspectes exposats al precepte anterior, les associacions o entitats sol·licitants podran aportar, a l’efecte de ser valorades per
l’Ajuntament, les següents dades informatives:
Realització d’activitats i prestació directa o indirecta de serveis, que puguin ser d’interès públic dins l’àmbit territorial de l’Associació.
Participació en tasques que complementin serveis prestats per l’Ajuntament.
D’altres que l’Entitat consideri d’interès.
Art. 6è. L’Ajuntament podria demanar una ampliació de la informació quant a les característiques pròpies i les activitats que desenvolupa l’Associació o entitat, si ho estimava
convenient, que hauria de ser presentada en el termini màxim de quinze dies hàbils des del requeriment.
Art. 7è. Les sol·licituds de declaracions d’interès públic municipal que es rebin, complimentant els aspectes recollits als anteriors preceptes, seran estudiades i informades per
part del Departament de Participació Ciutadana, i se sotmetran a la consideració del Ple del Consell del districte corresponent, i posteriorment a la Comissió informativa de la
participació ciutadana.
Les peticions presentades per Associacions de Veïns se sotmetran també a la consideració de la FAV, la qual n’emetrà informe, sense que aquest tingui caràcter de vinculant.
Així mateix quan es tracti de peticions presentades per entitats ciutadanes d’interès general i quan aquestes entitats tinguin algun òrgan assessor o coordinador de caire local, se
sotmetrà a la seva consideració, per tal d’emetre el corresponent informe, el qual tampoc tindrà caràcter vinculant.
Art. 8è. En el supòsit que les sol·licituds hagin estat informades favorablement, la Comissió Informativa elevarà la corresponent proposta al Ple municipal per aprovar l’inici
d’expedient per a l’atorgament de la declaració d’interès públic municipal de l’entitat peticionària.
Art. 9è. Els acords plenaris estimatoris de la procedència d’iniciar l’indicat expedient i l’aprovació inicial de la declaració d’interès públic municipal, si s’escau, se sotmetran a
informació pública per a la presentació d’al·legacions durant un termini mínim de quinze dies.
Art. 10è. A la vista del resultat de la informació pública, s’emetran els informes preceptius sobre les al·legacions que s’hagin presentat, si s’escau, i s’elevarà una proposta al Ple
de l’Ajuntament, per tal que s’atorgui o denegui la declaració d’interès públic a favor de l’entitat sol·licitant.
Art. 11è. Si durant el termini d’informació pública no es presenta cap al·legació en contra, l’aprovació inicial a què fa esment l’article 9è. es considerarà definitiva, sense nou
pronunciament del Ple municipal.
CAPÍTOL III
Contingut i efectes de la declaració
Art. 12è. La qualificació d’una Associació de Veïns o d’una entitat ciutadana d’interès general, com a entitat d’interès públic municipal, comportarà, a més dels drets reconeguts
en el Reglament Orgànic Municipal i la normativa de funcionament del Consell de districtes, el següent:
1.
Participació al Ple del Consell del districte, d’un representant de cada A.V. existent al districte corresponent.
La participació a través de la Federació d’Associacions de Veïns de la ciutat (FAV) i dels òrgans assessors o coordinadors als Consells sectorials d’àmbit de
ciutat.
Els drets regulats a l’article 129 del R.O.M.
La intervenció al Ple municipal, segons l’article 132 del R.O.M.
I tot allò que quedi recollit a la legislació que es contempla als Reglaments i Estatuts a nivell de l’Ajuntament.
2.
La formalització de convenis en els que s’especifiqui els beneficis que aquesta declaració d’interès públic municipal comporti. Aquests convenis podran fer
referències a necessitats d’infrastructura, així com a programes d’activitats i funcionament habitual de l’entitat.
Els convenis es podran renovar per cada exercici pressupostari, podent atorgar ajuts de caire ordinari o especial.
Art. 13è. Les Associacions de Veïns i les entitats ciutadanes d’interès general que hagin estat declarades d’interès públic municipal es comprometran a mantenir informat
l’Ajuntament de les activitats que duguin a terme, de les modificacions en els seus Estatuts i funcionament intern, i d’altres aspectes que considerin d’interès per a la ciutat.
CAPÍTOL IV
Causes i procediment de revocació
Art. 14è. La qualificació d’entitat d’interès públic municipal es perdrà quan no s’acompleixin algun dels requisits exigits per al seu atorgament, o es dissolguin, per la qual cosa
l’Ajuntament podrà fer el seguiment de les activitats desenvolupades, per tal d’evitar una possible desnaturalització dels seus fins.
Art. 15è. El procediment per a la revocació de les declaracions de referència s’iniciarà a proposta del Consell del districte corresponent, o del Departament de Participació
Ciutadana, i es tramitarà amb audiència de l’entitat afectada.
Art. 16è. L’expedient de revocació se sotmetrà a consideració del Ple del districte corresponent, i de la Comissió informativa de participació ciutadana perquè, si és procedent,
elevi dictamen al Ple municipal per tal que, si s’escau, aprovi la revocació de la declaració d’interès públic municipal.
Disposició addicional
Els dubtes que susciti la interpretació i l’aplicació d’aquesta normativa els resoldrà l’Alcaldia, previ informe del Departament de Participació Ciutadana.
Disposició final
La present normativa es considerarà, amb caràcter general, part integrant del Reglament Orgànic Municipal.
Sabadell, 5 de juny de 1991. – L’Alcalde, Antoni Farrés i Sabater.
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