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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

 
El bon govern municipal necessita de la contínua capacitat de les institucions per a 
decidir i actuar en defensa de l’interés general, en sintonia amb les circumstàncies i 
amb les demandes de la ciutadania. 
 
Les administracions públiques necessiten conéixer l’opinió dels ciutadans i ciutadanes 
sobre els assumptes de la seua competència per a tractar de donar resposta a les 
aspiracions socials. I han de respondre, davant d’aquells, dels seus actes i decisions. 
 
Conscient d’això, l’Ajuntament d’Elx aposta fermament per l’impuls de polítiques de 
foment de la participació, des del convenciment que la implicació i intervenció de la 
ciutadania en els assumptes públics locals contribueix a enfortir i aprofundir en el 
sistema democràtic, i amb la finalitat de desenvolupar un nou model de governabilitat. 
 
El govern municipal pretén fer de la participació ciutadana una opció estratègica amb 
un objectiu clar: impulsar un model de participació que promoga la intervenció real de 
la ciutadania en qualsevol de les esferes de gestió municipal. 
 
Per a millorar la capacitat de l’Ajuntament d’Elx i de la ciutadania en aquest treball de 
promoure processos de participació, i de conformitat amb el que preveu la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local1 i en la Llei 8/2010, de 23 de 
juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana2, es fa necessari elaborar una 
norma orgànica que regule les vies i els mitjans posats a disposició de la ciutadania 
per a un millor i més eficaç exercici del dret a la participació. 
 
Cert és que les normes per se no impliquen participació, que aquesta no es fa efectiva 
per decret. No obstant això, una bona regulació, dins d’un marc més ampli de 
mesures que l’afavorisquen pot ajudar al desenvolupament de l’exercici d’aquell dret. 
 
Així, aquesta norma se situa en el context d’una estratègia més àmplia de foment de 
la ciutadania activa i, per tant, d’enfortiment de la democràcia local. No cal oblidar que 
la participació és un dret que totes les administracions han de garantir i fomentar 
obertament. Per participació no s’entén únicament rebre informació o poder opinar 
sobre determinades actuacions o projectes. Es tracta de construir un instrument eficaç 
en el desenvolupament de la condició de ciutadania, en la recerca de la qualitat del 
sistema democràtic. No és una opció política, ni una concessió de determinats 
governs, sinó un dret que constitueix el fonament del nostre sistema democràtic. 
 
Aquesta aspiració porta intrínsecament aparellat el principi d’aprofundiment en la 
democràcia local com un dels eixos essencials de l’actuació municipal, que requereix 
un compromís polític clar: una voluntat de voler governar amb les persones, no 
solament per a les persones. 
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La participació és un eix transversal que afecta tota l’estructura administrativa i li dóna  
cohesió. Per tant, és voluntat de l’Ajuntament d’Elx desplegar una política transversal 
de participació ciutadana que comprometa tota l’acció municipal i puga plasmar-se en 
qualsevol fase d’un projecte: des de l’anàlisi i el diagnòstic de la realitat, passant per 
l’elaboració de propostes, negociació, consens i programació, fins a l’execució i la 
posterior avaluació de les actuacions municipals. 
 
L’orientació de la política municipal se sustentarà en el desenvolupament de la 
democràcia participativa, el diàleg amb la societat il·licitana sobre programes concrets 
per a la consecució del desenvolupament sostenible del municipi, la protecció i 
defensa dels drets humans -en especial dels grups socials menys afavorits-, la 
promoció i consecució de la igualtat efectiva entre homes i dones, i el diàleg entre 
cultures. 
 
Tot això, en compliment del que preveu l’article 23 de la Constitució3, que reconeix el 
dret a la participació, i en desplegament del mandat de l’article 94, que ordena als 
poders públics una actitud activa per a la promoció d’aquest dret. 
 
Així mateix, tant l’article 21 de la Declaració Universal de Drets Humans5, com l’article 
12.2 de la Convenció dels Drets del Xiquet6, fan referència als drets de les persones a 
participar, directament o indirectament, en la direcció dels assumptes públics. Per la 
seua banda, la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en el seu article 69.1, 
assenyala que “les corporacions locals facilitaran la més àmplia informació sobre la 
seua activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local”. 
 
Encara que està recollida en la normativa vigent, la participació no és una qüestió que 
romanga estàtica. La participació ciutadana és dinàmica, necessita ser alimentada 
constantment i es modifica i adapta a l’entorn en el qual es mou. És un procés 
pedagògic amb diferents fases, que van des de la més elemental d’informació fins a la 
més avançada de corresponsabilitat en la presa de decisions. 
 
Per això, és també necessària una aposta de la ciutadania per un nou concepte de 
participació en la política local, superant les inèrcies històriques que plantejaven 
exclusivament models de reivindicació, per a passar a una cultura d’implicació i de 
col·laboració entre la institució local i la ciutadania.  
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 
Article 1. Àmbit objectiu d’aplicació 
 
1. L’objecte d’aquest reglament és regular els mitjans, les formes i els procediments 

per a promoure i desenvolupar la participació ciutadana a Elx, garantint la 
transparència i la qualitat de la democràcia local, d’acord amb el que preveu la 
Constitució, en la legislació bàsica de règim local, especialment en el que 
preceptua en el Títol X de la Llei 7/19857, en la Llei 8/2010 de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana, i en la resta de l’ordenament jurídic d’aplicació. 

 
2. L’Ajuntament d’Elx a través d’aquest reglament pretén els següents objectius, que 

actuaran com a principis inspiradors:  
1r. Informar sobre les activitats i serveis de l’Ajuntament d’Elx, organismes 
autònoms, patronats i empreses municipals, així com sobre el funcionament 
dels seus òrgans de govern. 
2n. Garantir l’accés de la ciutadania als recursos i les estructures municipals, 
perquè puga implicar-se en la gestió dels equipaments i en les activitats 
municipals. 
3r. Facilitar i promoure la participació de la ciutadania i de les seues entitats i 
col·lectius en la gestió municipal, sense perjudici de les facultats de decisió 
corresponents als òrgans municipals representatius. 
4t. Fomentar la vida associativa en el municipi, garantint una convivència 
solidària i equilibrada i la lliure concurrència d’iniciatives ciutadanes sobre els 
assumptes públics. 
5é. Establir els districtes en què es divideix administrativament el municipi 
d’Elx. 
6é. Garantir la solidaritat i l’equilibri entre els diferents districtes del terme 
municipal i dins de cada un d’aquests. 
7é. Aproximar la gestió municipal a la ciutadania per millorar-ne l’eficàcia. 
8é. Fer efectius els drets i deures de la ciutadania arreplegats en la legislació 
de règim local vigent, ja siga aquesta autonòmica o estatal. 

 
Article 2. Àmbit subjectiu d’aplicació 
 
1. Aquest reglament és d’aplicació, en els termes establerts en cada cas, als 

ciutadans i les ciutadanes inscrits en el Padró Municipal d’Habitants, així com a les 
entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. 

 



 

 
 

Àrea de Cultura, Comunicació i Participació. Plaça Menéndez Pelayo, 2-baix, 03202 ELX  Tel. 96 665 82 80  Fax 96 665 82 79 
e-mail: participacion.ciudadana@ayto-elche.es 

6

TÍTOL II. CONTINGUT DEL DRET DE PARTICIPACIÓ 
I MITJANS PER AL SEU EXERCICI 

 
 
CAPÍTOL I. DEL DRET D’INFORMACIÓ 
 
Article 3. Dret a la informació 
 
1. Per a la major efectivitat de l’exercici del dret de participació cal que la ciutadania 

dispose d’informació correcta, àgil, comprensible, transparent i ajustada a les 
seues demandes, sobre l’activitat, la gestió, els serveis i els tràmits de l’Ajuntament 
i dels organismes autònoms, patronats i empreses municipals. L’Ajuntament d’Elx 
garantirà l’accés de totes les persones a aquesta informació. Així mateix, es 
facilitarà l’accés a la informació d’unes altres administracions públiques que puga 
resultar d’interés per a la ciutadania, utilitzant per a tal fi recursos municipals. 

 
2. L’exercici d’aquest dret es podrà realitzar a través de qualsevol dels mitjans 

d’informació general que l’Ajuntament d’Elx establisca i, especialment, a través de 
la pàgina web municipal i el Butlletí Municipal. 

 
Article 4. Dret d’accés a arxius i registres 
 
1. Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a sol·licitar, a través del Registre General 

i amb les limitacions establertes en la legislació sobre protecció de dades de 
caràcter personal8, l’accés als registres i als documents que, formant part d’un 
expedient, es troben en els arxius de l’Ajuntament, sempre que tals expedients 
corresponguen a procediments acabats en la data de la sol·licitud, i que acrediten 
reunir les condicions que estableix la Llei per poder tenir-ne accés9. 

 
2. El dret d’accés comportarà el d’obtenir còpies o certificats dels documents, 

l’examen dels quals siga autoritzat per l’Ajuntament, després del pagament, en el 
seu cas, de la taxa per expedició de documents administratius a instància de part i 
unes altres que siguen d’aplicació. 

 
Article 5. Dret d’informació sobre els procediments en curs 

 
1. Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a conéixer l’estat de tramitació dels 

procediments en els quals tinguen la condició de persona interessada i a obtenir 
còpies dels documents continguts en ells, així com a rebre informació i orientació 
sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposen als 
projectes, actuacions o sol·licituds que es proposen realitzar. 

 
2. En els procediments en els quals s’establisca un període d’informació pública, com 

ara actuacions urbanístiques, ordenances fiscals o altres, els ciutadans i les 
ciutadanes tindran dret a examinar l’expedient a fi de poder formular al·legacions, i 
això d’acord amb el que establisca la legislació en matèria de protecció de dades 
de caràcter personal10. 
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Article 6. El Servei d’Atenció Ciutadana 
 
1. El Servei d’Atenció Ciutadana està concebut com un escaló primari de la 

informació municipal que atén les peticions i consultes de la ciutadania  des del 
punt de vista presencial, d’atenció telefònica o telemàtica.  
 

2. És funció de les Oficines Municipals d’Atenció Ciutadana informar, orientar i 
gestionar els tràmits administratius de resolució immediata i la gestió de 
suggeriments i reclamacions. En el marc del servei de Finestreta Única, podran 
arreplegar i traslladar a l’òrgan competent escrits adreçats a unes altres 
administracions, comunicant-ho a la persona interessada en els casos en què així 
siga procedent. Les tasques d’aquestes oficines podran ser assignades a una 
unitat orgànica adequada, segons l’estructura organitzativa de l’administració 
municipal. 

 
3. A més a més, es fomentarà la desconcentració en la gestió de les oficines a fi 

d’acostar l’Ajuntament als diversos barris i pedanies. Per tal de garantir una 
resposta àgil i eficaç a la ciutadania, es dotaran de l’organització i els mitjans 
tecnològics apropiats, i es tindrà cura de la formació contínua del seu personal.  

 
Article 7. Ús de les noves tecnologies al servei de la informació 
 
1. L’Ajuntament d’Elx impulsarà la ciutadania activa a través d’internet i promourà 

l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació, per a la formació en el 
seu ús i la instal·lació de terminals d’ús públic en centres socioculturals i unes 
altres instal·lacions municipals. 

 
2. L’Ajuntament fomentarà la utilització de la firma electrònica de conformitat amb la 

normativa legal vigent, dins del procés de modernització de les administracions 
públiques i el seu acostament progressiu i continu als ciutadans. 

 
3. Es facilitarà i potenciarà la transmissió en directe de les sessions del Ple a través 

d’internet i altres mitjans de comunicació, garantint l’accessibilitat a les persones 
amb discapacitat sensorial. 

 
Article 8. La pàgina web municipal  
 
1. En la pàgina web de l’Ajuntament d’Elx s’informarà de l’activitat administrativa i 

institucional del govern municipal, de l’ordre del dia i l’extracte dels acords del Ple, 
de les seues Comissions i de la Junta de Govern Local, dels extractes dels acords 
dels òrgans de govern dels organismes autònoms i de les empreses municipals, 
de les actuacions d’interés general i de l’agenda d’activitats més rellevants del 
municipi.  

 
2. Inclourà una guia bàsica de tràmits municipals, accessible a tota la ciutadania, per 

a millorar la informació sobre l’estructura i el funcionament municipal i la realització 
de qualsevol actuació administrativa, i es fomentaran els procediments perquè la 
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ciutadania puga realitzar tràmits municipals on line. 
 
3. Així mateix, s’impulsarà en la pàgina web un espai en el qual puguen presentar-se 

idees, opinions, suggeriments i fòrums de debat sobre temes d’interés municipal. 
 
 
Article 9. Altres mitjans d’informació i comunicació municipal 
 
1. L’Ajuntament d’Elx editarà de forma periòdica un butlletí informatiu municipal en el 

qual es retrà compte dels temes d’interés general per a la ciutadania. 
 
2. Es garantirà la presència de l’opinió dels grups polítics municipals, així com la 

informació sobre les seues activitats, en el butlletí informatiu i en qualsevol altre 
mitjà de comunicació municipal. També hi podran tenir presència en els mateixos 
termes les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. 

 
3. L’Ajuntament d’Elx promourà espais d’informació sobre la ciutat i de difusió d’actes 

i processos de participació ciutadana, en els mitjans de comunicació locals o en 
uns altres mitjans al seu abast. 

 
4. Es promourà la creació de punts en la ciutat per a la instal·lació, d’acord amb allò 

que estableix l’ordenança municipal de publicitat, de cartelleres, panells, 
banderoles, etc., que permeten donar a conéixer les activitats d’interés local que 
realitzen els diferents agents socials del municipi. 

 
 
CAPÍTOL II. DE LA PARTICIPACIÓ ACTIVA 
 
Secció 1a. Dels drets de participació ciutadana  
 
Article 10. Dret a la participació 
 
1. Totes les persones, directament o per mitjà d’entitats ciutadanes, tenen dret a 

intervenir en la gestió dels assumptes públics locals, utilitzant els òrgans i canals 
de participació establerts en les lleis i en el present reglament.  

 
Article 11. Dret de petició  
 
1. Totes les persones físiques i jurídiques, així com les entitats ciutadanes, podran fer 

peticions o sol·licituds al govern municipal sobre qualsevol assumpte o matèria de 
la seua competència, amb independència que afecte la persona peticionària o siga 
d’interés col·lectiu o general, d’acord amb el seu abast i en els termes previstos en 
l’article 29 de la Constitució11 i en la Llei Orgànica 4/2001, reguladora del Dret de 
Petició12. 

2. L’exercici d’aquest dret es farà valdre de conformitat amb el procediment establert 
en aquest cos legal. 
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Article 12. El dret a presentar suggeriments i reclamacions 
 
1. Totes les persones tenen dret a presentar reclamacions i a formular suggeriments 

respecte al funcionament dels serveis públics municipals. 
 
2. Aquest dret s’exerceix, entre uns altres mitjans, a través de les Oficines Municipals 

d’Atenció Ciutadana, les bústies de suggeriments i reclamacions, el servei telefònic 
d’atenció ciutadana i la pàgina web municipal. Les persones que exercisquen 
aquest dret han de rebre resposta raonada i escrita sobre els assumptes plantejats 
en un termini màxim de tres mesos. La unitat creada a l’efecte arreplegarà i 
canalitzarà les reclamacions i els suggeriments a fi que siguen tractats per l’òrgan 
o el servei corresponent. 

 
3. L’exercici d’aquest dret està regulat en el Reglament Orgànic de la Comissió 

Especial de Suggeriments i Reclamacions de l’Ajuntament d’Elx, aprovat en sessió 
plenària de data 30 de gener del 2006. 

 
Article 13. Dret a la iniciativa ciutadana  
 
 
1. La iniciativa ciutadana permet als ciutadans i les ciutadanes, directament o a 

través de les seues entitats i dels seus col·lectius, promoure determinades accions 
o activitats municipals. En concret, reconeix els drets següents: 

 
a) El dret a proposar l’aprovació de projectes normatius en els àmbits de 

competència municipal.  
 
Els veïns i les veïnes d’Elx de més de 16 anys d’edat i inscrits/es en el Padró 
Municipal d’Habitants així com les entitats ciutadanes inscrites en el Registre 
Municipal d’Entitats Ciutadanes, podran exercir la iniciativa ciutadana 
presentant projectes de reglaments o ordenances en matèries de la 
competència municipal. Perquè la iniciativa siga sotmesa a consideració haurà 
d’anar subscrita almenys pel 5% dels veïns i veïnes del municipi d’Elx. 
 
Aquestes iniciatives hauran de ser sotmeses a debat i votació en el Ple 
municipal, després de dictamen de la Comissió del Ple competent. Abans del 
debat i la votació plenària, l’Ajuntament podrà sol·licitar aclariments 
complementaris a la persona o el col·lectiu que fa la proposta. Es garantirà 
sempre el dret a la seua defensa davant del Ple, en la forma establerta en 
aquest Reglament. 

 
b) El dret a proposar assumptes per a la seua inclusió en l’ordre del dia del Ple 

municipal. 
 

Per tal de proposar assumptes per a incloure en l’ordre del dia del Ple que no 
es referisquen a la iniciativa prevista en l’apartat anterior, es requerirà que siga 
sol·licitat per un mínim del 7% de les entitats inscrites en el Registre Municipal 
d’Entitats Ciutadanes, les quals hauran d’acreditar la seua voluntat mitjançant 
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certificació de l’acord de l’assemblea en què es va decidir. Igualment, ho podrà 
sol·licitar qualsevol persona  empadronada al municipi d’Elx, amb el suport d’un 
nombre de firmes no inferior al 5% dels veïns i les veïnes del municipi. 
Acomplerts aquests requisits, l’alcalde o alcaldessa resoldrà la sol·licitud 
motivadament en un termini màxim de 15 dies. 
 

c) El dret a sol·licitar a l’Ajuntament d’Elx que duga a terme una determinada 
actuació o activitat de competència i interés públic municipal, per a la qual cosa 
els sol·licitants podran aportar mitjans econòmics, béns, drets o treball 
personal. 
 
La sol·licitud  podrà formular-se pels veïns i les veïnes d’Elx de més de 16 anys 
d’edat inscrits/es en el Padró Municipal d’Habitants, així com per les entitats 
ciutadanes, mitjançant escrit que indique clarament quina actuació es demana i 
quins mitjans econòmics i/o personals pensen aportar els peticionaris per a 
col·laborar en la seua realització. 
 
Atesa la legalitat de la iniciativa, en els termes indicats en el punt 4, 
l’Ajuntament d’Elx podrà sotmetre-la a informació pública durant el termini d’un 
mes, excepte per raons d’urgència que aconsellaren un termini més curt. 
Conclòs aquest termini, l’òrgan municipal competent comunicarà al peticionari 
en un termini màxim de 45 dies si és admesa la seua sol·licitud. S’hi indicaran, 
en cas afirmatiu, quines actuacions o mesures es prendran. 

 
2. No podran ser mai objecte d’iniciativa ciutadana normes reguladores de tributs o 

preus públics. 
 
3. L’Ajuntament d’Elx facilitarà un model per a la seua presentació, en què caldrà 

indicar clarament la proposta i, si fóra possible, els motius que la justifiquen o 
aconsellen. 

 
4. Es requerirà sempre informe tècnic i informe de legalitat del secretari o secretària 

general del Ple, així com l’informe de l’interventor o la interventora general 
municipal quan la iniciativa afecte drets i   obligacions de contingut econòmic. 

 
5. Aquestes iniciatives podran dur incorporada una proposta de consulta ciutadana, 

que serà tramitada en tal cas pel procediment i amb els requisits previstos en la 
legislació bàsica de règim local i en aquest reglament. 

 
6. Quan el Ple, o l’òrgan municipal competent, aprove una iniciativa ciutadana, 

l’Ajuntament d’Elx farà pública la forma i el calendari en què es durà a terme, i 
destinarà en aquest cas la partida econòmica corresponent. 

 
 
Article 14. Dret a la consulta popular 
 
1. Tots els ciutadans i les ciutadanes inscrits en el cens electoral, i d’acord amb 

l’article 71 de la LRBRL13, tenen dret a ser consultats directament, així com a 
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proposar la consulta popular o referèndum, sobre assumptes de la competència 
municipal que siguen d’especial rellevància per als interessos de la ciutadania, 
excepte els relatius a la Hisenda Local i a la planificació urbanística. 

 
2. La proposta de consulta popular podrà ser plantejada per la mateixa corporació, o 

a instància del Consell Social de la Ciutat. També podrà ser sol·licitada per 
iniciativa ciutadana que siga avalada amb la firma d’almenys el 10% del cens 
electoral del municipi. 

 
3. Dins d’una mateixa consulta es podrà incloure més d’una pregunta. En un any 

natural no podrà dur-se a terme més d’un referèndum, ni dins del mateix mandat 
reiterar la mateixa consulta. 

 
4. L’Ajuntament d’Elx, a través de l’Alcaldia, i després de l’acord adoptat per majoria 

absoluta del Ple, tramitarà davant de les administracions competents la realització 
del referèndum i, una vegada emplenats tots els tràmits, sotmetrà al cos electoral 
del municipi la consulta popular de què es tracte. 

 
5. El referèndum es durà a terme entre els 30 i els 60 dies posteriors a l’obtenció de 

les condicions legals per part de l’administració competent. 
 
6. L’Ajuntament d’Elx efectuarà les accions necessàries perquè hi haja la informació 

suficient sobre les alternatives proposades i procurarà els mitjans tècnics, humans 
i econòmics per a la seua celebració. 

 
 
Article 15. El dret a l’audiència ciutadana 
 
1. L’audiència ciutadana, tant d’àmbit de ciutat com de districte, és l’espai de 

participació reservat a la presentació pública per part de l’Ajuntament d’Elx de 
qüestions especialment significatives de l’acció municipal, i el posterior debat entre 
aquest i la ciutadania, que permeta arreplegar les propostes dels ciutadans i les 
ciutadanes. Podrà tenir un caràcter monogràfic, quan es tracte un tema concret 
d’especial transcendència que necessite una deliberació participativa. 

 
2. Serà convocada per l’Alcaldia, almenys una cada any, per pròpia iniciativa o a 

petició de la majoria absoluta del nombre de membres de la corporació, del 
Consell de Districte, del Consell Social de la Ciutat o de tres consells sectorials, 
respecte dels temes d’interés per al seu àmbit específic. 

 
3. L’audiència ciutadana serà presidida per l’alcalde o l’alcaldessa, o regidor en qui 

delegue. La Secretaria correspondrà al secretari general del Ple o persona en qui 
delegue. Entre la convocatòria i la celebració caldrà que hi haja un termini de 
quinze dies naturals. 

 
Article 16. El dret a la intervenció en les sessions ordinàries dels plens 

municipals  
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1. Les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes tenen dret a 
intervenir davant del Ple, en les sessions ordinàries, en relació amb algun dels 
punts inclosos en l’ordre del dia, de conformitat amb el que disposa la legislació en 
matèria de règim local14, i sempre que es tracte d’assumptes de competència 
municipal. 

 
2. La intervenció se sol·licitarà per escrit a l’Alcaldia, a través del Registre General, 

amb una antelació mínima de dos dies hàbils abans de la realització de la sessió. 
 

3. Una vegada autoritzat per l’Alcaldia, l’entitat ciutadana sol·licitant, sempre a través 
d’un únic representant, farà la seua intervenció, durant el temps que assenyale la 
Presidència, amb anterioritat a la lectura, el debat i la votació de la proposta 
inclosa en l’ordre del dia, i podrà ser contestada per l’alcalde o l’alcaldessa o pel 
regidor competent. 

 
4. No s’admetran intervencions en les sessions extraordinàries o convocades pel 

tràmit d’urgència. 
 
5. Quan el punt tractat siga conseqüència de l’exercici del dret a la iniciativa 

ciutadana prevista en aquest reglament, això comportarà automàticament el dret a 
intervenir en la sessió plenària. 

 
6. Acabada la sessió del Ple, el president o la presidenta podrà obrir un torn de precs 

i preguntes pel públic assistent sobre temes concrets d’interés municipal. Pertoca 
a la Presidència ordenar i tancar aquest torn. 

 
 
Secció 2a. Instruments de foment de la participació 
 
Article 17. Foment de la participació ciutadana 

 
1. L’Ajuntament d’Elx fomentarà la participació dels veïns i les veïnes en el disseny 

de les polítiques municipals en tots els àmbits i sectors de la seua competència, i 
promourà la realització de les experiències i els mètodes de participació ciutadana 
que s’adapten a cada circumstància. 

 
Article 18. Els processos de participació 

 
1. L’Ajuntament d’Elx promourà la realització de processos participatius que 

permeten la incorporació del major nombre de persones en les fases de 
preparació, execució i avaluació de l’actuació municipal. 

 
2. S’impulsaran de forma preceptiva processos de participació en projectes 

d’especial transcendència com ara l’aprovació de plans o projectes urbanístics de 
gran envergadura, plans estratègics, plans sectorials que afecten el conjunt de la 
ciutadania o d’un districte, en les disposicions municipals d’especial rellevància 
ciutadana i, en concret, en el procés d’elaboració del pressupost municipal. 
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Article 19. Las fases dels processos de participació 
 

1. Les fases dels processos participatius són: 
a) Fase d’informació, mitjançant la qual es tracta de difondre al conjunt de la 

ciutadania afectada la matèria o el projecte sobre el qual es pretén la 
participació, utilitzant les tècniques metodològiques escaients. 

b) Fase de debat i aportació ciutadana, mitjançant la qual i fent servir les 
metodologies adequades es promou el diagnòstic, el debat i les propostes 
de la ciutadania. 

c) Fase de devolució, mitjançant la qual es trasllada a les persones 
participants i al conjunt de la ciutadania el resultat del procés. 

d) Fase d’avaluació, en la qual es realitza una avaluació ciutadana i tècnica del 
procés per a incorporar millores en successives accions. 

 
2. Els processos de participació no podran dilatar els terminis legalment establerts 

per a la tramitació dels procediments administratius. 
 
Article 20. Utilització de metodologies participatives 
 
1. L’Ajuntament promourà l’aplicació de les tècniques i metodologies de participació 

més adequades dins dels processos de participació ciutadana, amb els jurats 
ciutadans, panells de ciutadans, grups de discussió, enquestes ciutadanes i unes 
altres metodologies de participació deliberativa que es puguen plantejar. 

 
2. En cada procés es determinarà, en consens amb la ciutadania, quina és la 

metodologia més apropiada i la manera més convenient de portar-la a terme. 
 
Article 21. El Pressupost Participatiu  
 
1. S’impulsarà la realització de processos de debat, reflexió i proposta, sobre la 

configuració i les prioritats que cal contemplar en el pressupost municipal a través 
de la metodologia del pressupost participatiu, construint un model propi que 
responga a les necessitats i la dinàmica participativa de la ciutat. 

 
2. Per tal de garantir la consolidació del pressupost participatiu, l’òrgan municipal 

competent, en consens amb la ciutadania, definirà i aprovarà un model general i 
unes normes metodològiques bàsiques a partir de les quals s’elaborarà, també de 
forma participativa, el reglament que haurà de regir el procés en cada exercici 
pressupostari. 

 
Article 22. Estudis d’opinió 
 
1. L’Ajuntament d’Elx, a iniciativa pròpia o per acord majoritari del Consell Social de 

la Ciutat o del Consell de Districte, podrà recaptar l’opinió dels veïns i les veïnes 
del municipi o del districte mitjançant sondejos d’opinió, enquestes significatives i 
qualsevol altra forma de consulta que garantisca la transparència i veracitat de les 
dades arreplegades. 
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2. Les dades obtingudes es faran públiques a través dels mitjans de comunicació 
municipals i locals. A més a més, es posarà a disposició de qui ho sol·licite la fitxa 
tècnica de la consulta realitzada. 

 
 
CAPÍTOL III. DEFENSA DELS DRETS DE PARTICIPACIÓ 
 
Article 23. Sistema de defensa de la ciutadania 
 
1. En el marc de les competències del govern local, els drets reconeguts en la 

Constitució, en les lleis i en aquest Reglament, seran objecte d’especial protecció 
per part de l’Ajuntament d’Elx. 

 
2. Les Oficines Municipals d’Atenció Ciutadana, la Comissió Especial de 

Suggeriments i Reclamacions, i el/la Defensor/a de la Ciutadania són les peces 
que conformen aquest sistema de defensa i protecció dels drets, sense perjudici 
dels recursos administratius o jurisdiccionals pertinents. 

 
Article 24.- La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions 
 
1. La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions és un òrgan col·legiat creat 

per l’Ajuntament d’Elx per a la defensa dels drets dels veïns i les veïnes en les 
seues relacions amb l’administració municipal. 

 
2. S’encarregarà de rebre i canalitzar els suggeriments i les reclamacions veïnals, 

estudiar les iniciatives proposades per la ciutadania i detectar les possibles 
deficiències que presente el funcionament dels serveis municipals, formulant 
propostes per a la seua adequada correcció, en l’àmbit de la defensa dels drets 
dels veïns i les veïnes. 

 
3. Amb aquesta finalitat, la Comissió podrà supervisar l’activitat de l’administració 

municipal i haurà de retre compte al Ple, mitjançant un informe anual, de les 
reclamacions presentades i de les deficiències observades en el funcionament 
dels serveis municipals, amb especificació dels suggeriments o les recomanacions 
no admesos per l’administració municipal. 

 
4. Tots els òrgans de Govern i de l’administració municipal estan obligats a 

col·laborar amb la Comissió de Suggeriments i Reclamacions. 
 
5. En l’exercici de les seues funcions, la Comissió aprovarà i difondrà les 

recomanacions o els suggeriments pertinents, si bé no podrà modificar ni anul·lar 
resolucions o actes administratius. 

 
6. La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions serà presidida per l’alcalde 

o alcaldessa, o regidor en qui delegue, i està integrada per representants de tots 
els grups polítics municipals de forma proporcional a la seua representació en el 
Ple. 
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7. Es regula aquesta Comissió pel seu propi Reglament Orgànic, aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament d’Elx el 30 de gener del 2006. 

 
Article 25. La Defensa de la Ciutadania d’Elx 
 
1. L’Ajuntament d’Elx crearà la figura del Defensor o Defensora de la Ciutadania com 

a institució municipal independent, per a la qual cosa haurà d’aprovar el 
corresponent Reglament orgànic que el regule, i la missió del qual serà vetlar pels 
drets dels ciutadans i les ciutadanes en relació amb l’actuació de l’Ajuntament i la 
resta dels organismes i les entitats que en depenen. 

 
2. Tindrà funcions d’enllaç i col·laboració entre l’administració local i els ciutadans, 

prestant un servei de mediació, assessorament, informació, atenció i ajuda als 
ciutadans i ciutadanes en les seues relacions amb l’administració municipal, en les 
actuacions de caràcter administratiu. Prestarà especial atenció a la defensa dels 
drets de la infància i l’adolescència, així com de les persones majors. 

 
3. El Defensor o la Defensora de la Ciutadania serà elegit/ida pel Ple, a proposta de 

l’alcalde o alcaldessa i després de consultar els grups municipals, per majoria de 
les 3/5 parts del nombre legal de membres de dret de la corporació, que pertanyen 
almenys a dos dels grups polítics representats en l’Ajuntament. 

 
4. Per a ser elegit/da Defensor/a de la Ciutadania caldrà estar inscrit/a en el Padró 

Municipal d’Habitants, ser major d’edat i estar en ple gaudi dels drets civils i 
polítics. 

 
5. El/La Defensor/a de la Ciutadania no estarà subjecte a cap mandat imperatiu. No 

rebrà instruccions de cap autoritat i exercirà les seues funcions amb autonomia i 
segons el seu criteri. Actuarà amb independència i objectivitat, investigant i 
resolent els expedients iniciats d’ofici i les queixes formulades a petició dels 
ciutadans. 

 
6. No seran susceptibles d’investigació les qüestions de personal o les que estiguen 

sent objecte de procediment jurisdiccional. Queden també fora de la seua 
competència les funcions de control polític de l’activitat municipal. 

 
7. En el seu informe anual retrà compte al Ple del nombre i el tipus de queixes 

formulades, especificant les que foren rebutjades i les que foren objecte 
d’investigació i el seu resultat, i podrà elevar propostes i recomanacions al govern 
de la ciutat. 

 
8. El/La Defensor/a de la Ciutadania podrà participar, tant a iniciativa pròpia com 

quan així siga requerit, en els òrgans de participació ciutadana del municipi. 
 
9. Els departaments municipals atendran amb promptitud els requeriments i les 

peticions que provinguen del Defensor/a de la Ciutadania, així com del Síndic de 
Greuges o del Defensor del Poble. L’Ajuntament d’Elx vetlarà pel compliment de 
les recomanacions que proposen els informes anuals d’aquests institucions. 
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TÍTOL III. L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL PER A LA PARTICIPACIÓ 

 
 
CAPÍTOL I. ELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Article 26. Caràcter i objecte dels òrgans de participació  
 
1. L’Ajuntament en Ple podrà crear òrgans de participació ciutadana, l’objecte dels 

quals serà estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seues 
associacions en els assumptes municipals i fer possible la seua 
corresponsabilització en el govern de l’Ajuntament d’Elx. Podran tenir un àmbit 
d’actuació sectorial o territorial. 
 

2. Els òrgans de participació de l’Ajuntament d’Elx són el Consell Social de la Ciutat, 
els Consells Sectorials, els Consells de Districte i les Juntes Municipals del Camp 
d’Elx. 

 
3. Els òrgans de participació tenen un caràcter consultiu, d’informe i de formulació de 

propostes i suggeriments. Els Consells de Districte tindran, a més a més, un 
caràcter de gestió i de supervisió de l’activitat municipal en els seus respectius 
àmbits territorials. 

 
 
Secció 1a. El Consell Social de la Ciutat 
 
Article 27. El Consell Social de la Ciutat 
 
1. El Consell Social de la Ciutat és el màxim òrgan de participació del municipi d’Elx. 

Exerceix funcions de debat, assessorament, consulta, estudi, proposta i informe en 
matèria de desenvolupament econòmic local, planificació estratègica de la ciutat i 
grans projectes urbans. En concret, en determinats temes com ara: el Pla 
Estratègic, la planificació urbanística general, els criteris generals del pressupost 
municipal, el programa d’actuació anual, l’anàlisi i el seguiment de les polítiques 
públiques que afecten el municipi, i aquelles altres funcions que li siguen 
encomanades per l’alcalde o l’alcaldessa o pel Ple. 

 
Article 28. Composició del Consell Social de la Ciutat 
 
1. El Consell Social de la Ciutat estarà format per representants de les entitats 

inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, així com dels diferents 
agents socials (empresaris, comerciants, sindicats, col·legis professionals, etc.) i 
dels grups polítics amb representació a l’Ajuntament d’Elx. 

 
2. Serà convocat i presidit per l’alcalde o l’alcaldessa i hi assistiran els membres de 

l’equip de govern que es designen. Es reunirà, com a consell plenari, almenys una 
vegada cada sis mesos. 
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3. La composició, les competències i el règim de funcionament del Consell Social de 
la Ciutat estaran especificats en el seu propi reglament orgànic. 

 
 
Secció 2a. Els òrgans de participació sectorial 
 
Article 29. Els consells sectorials 
 
1. Els consells sectorials són aquells òrgans de participació que canalitzen les 

inquietuds i iniciatives ciutadanes al voltant de temes concrets agrupats per eixos 
d’interés com poden ser: educació, cultura, esport, medi ambient, consum, joves, 
dona, persones majors, etc. Poden fer propostes, informes, consultes i 
suggeriments, en temes relacionats amb l’àmbit sectorial de què es tracte. Un 
representant  dels consells sectorials pot acudir a les sessions dels Consells de 
Districte o del Consell Social de la Ciutat, amb veu i sense vot, quan es tracten 
temes relacionats amb les seues funcions.  

2. En l’actualitat, l’Ajuntament d’Elx té constituïts consells sectorials en diverses 
esferes i àrees d’actuació municipal. En el futur es podran crear els que s’estimen 
convenients pel Ple municipal, com a manera de fomentar la participació de la 
ciutadania d’Elx i les seues entitats en els diferents sectors d’actuació municipal. 

3. La seua composició, organització, funcionament i competències estaran 
determinats en el reglament corresponent. 

 

Article 30. El Consell de Xiquets i Xiquetes 

1. Com a consell sectorial amb característiques singulars, es crearà el Consell de 
Xiquets i Xiquetes, per a incorporar les vivències de la població infantil i afavorir la 
intervenció dels xiquets i de les xiquetes en els debats, conéixer les seues 
propostes, suggeriments i reclamacions respecte de l’activitat municipal, establir el 
seu dret a ser informats d’aquelles actuacions que els puguen afectar 
especialment i a ser escoltats en les seues demandes, amb un caràcter alhora 
participatiu i pedagògic, que enriquisca tant els infants com l’administració 
municipal. 

 
2. El reglament del Consell de Xiquets i Xiquetes, que haurà de ser aprovat pel Ple 

municipal, en concretarà l’organització, la composició i el funcionament. 
 
 
Secció 3a. Els òrgans de participació territorial 
 
Article 31. Els òrgans de participació territorial 
 
1. Els òrgans de participació territorial de l’Ajuntament d’Elx són els Consells de 

Districte i les Juntes Municipals del Camp d’Elx, regulats en els articles 36 i 
següents d’aquest reglament. 
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CAPÍTOL II. LA DIVISIÓ TERRITORIAL EN DISTRICTES 
 
Article 32. Els districtes 
 
1. Els districtes constitueixen divisions territorials pròpies del municipi d’Elx. Estan 

dotats d’òrgans de gestió descentralitzada per a impulsar i desenvolupar la 
participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals i la seua millora, 
sense perjudici de la unitat de govern i gestió del municipi. 
 

Article 33. Divisió del municipi en districtes 
 
1. Pertoca al Ple de l’Ajuntament d’Elx establir i modificar la divisió del terme 

municipal en districtes, així com el seu nombre, denominació, límits territorials i 
organització. 

 
2. Els districtes se subdivideixen en barris i partides rurals. 
 
3. El terme municipal d’Elx es divideix en 5 districtes administratius que són els 

següents: (s’adjunta mapa en l’annex) 
 

Districte 1: Comprén el territori conformat pels actuals districtes censals 1 i 2. 
Inclou els barris: la Vila Murada, el Raval de Sant Joan, les Portes Encarnades, el 
Salvador, la Tripa, Pataes, la Barrera, els Palmerars, Sant Antoni, Travalon, la Llotja i 
Altabix. 

Districte 2: Comprén el territori conformat pels actuals districtes censals 3 i 4. 
Inclou els barris: Carrús Est, Carrús Oest, el Toscar, Cementeri Vell, Sant Crispí, Camí 
dels Magros, Porfirio Pascual, Patilla i Casa Blanca. 

Districte 3: Comprén el territori conformat pels actuals districtes censals 5 i 6. 
Inclou els barris: el Pont Nou, Reina Victòria, Centre-Avinguda, Poeta Miguel 
Hernández, el Pla, el Raval de Santa Teresa, l’Asil, el Canal i el Pla Nou. 

Districte 4: Camp d’Elx nord 
Comprén el territori conformat per les partides rurals següents: la Penya de les Àguiles, 
Carrús, Ferriol, les Vallongues, Santa Anna, Altabix, Jubalcoi, Salades, Torrellano (Alt i 
Baix), l’Altet, els Arenals del Sol i els Bassars. 

Districte 5: Camp d’Elx sud 
Comprén el territori conformat per les partides rurals següents: el Pla de Sant Josep, 
Matola, l’Algoda, Algorós, Puçol, el Derramador, Daimés, la Foia, la Marina, Atzavares 
(Altes i Baixes), Asprella, la Baia (Alta i Baixa), Maitino, Perleta i la Vallverda (Alta i 
Baixa). 

 
Article 34. Funcions dels Districtes. 
 
1. Amb caràcter general, els districtes exerciran funcions de gestió descentralitzada 

del govern municipal les quals podran tenir caràcter consultiu i de gestió, sobre 
qualsevol matèria de competència municipal que els afecte. 

 
2. En la seua condició d’instància de participació ciutadana, correspon als districtes: 

a) Fomentar les relacions de l’Ajuntament amb les entitats i la ciutadania del 



 

 
 

Àrea de Cultura, Comunicació i Participació. Plaça Menéndez Pelayo, 2-baix, 03202 ELX  Tel. 96 665 82 80  Fax 96 665 82 79 
e-mail: participacion.ciudadana@ayto-elche.es 

19

districte. 
b) Informar periòdicament els altres òrgans de govern municipal sobre l’eficàcia 

dels serveis municipals prestats en l’àmbit territorial del districte i elaborar 
estudis sobre les seues necessitats. 

c) Fer arribar a la resta d’òrgans municipals decisoris les circumstàncies 
col·lectives o personals dels ciutadans/de les ciutadanes que puguen tenir 
incidència en la resolució que es dicte. 

d) Informar la ciutadania de l’activitat municipal mitjançant els corresponents 
òrgans d’informació. 

 
3. L’atribució de matèries objecte de gestió podrà ser amb caràcter general per a tots 

els districtes, o de forma específica quan per la seua naturalesa o pel seu caràcter 
experimental només puguen ser exercides en un o més districtes; i caldrà indicar 
l’òrgan competent, la matèria atribuïda, les facultats conferides al respecte i els 
recursos transferits. 
 

4. El percentatge del pressupost municipal a gestionar per cada districte serà aprovat 
anualment pel Ple. 

 
Article 35. Creació dels districtes 
 
1. Una norma de caràcter orgànic regularà la creació efectiva dels districtes d’Elx i els 

seus òrgans, i establirà les seues funciones, la composició i el percentatge mínim 
dels recursos pressupostaris de la corporació que hauran de gestionar-se pels 
districtes, en el seu conjunt. 

 
Article 36. Òrgans dels districtes 
 
1. Són òrgans dels districtes: 

 El Consell de Districte és l’òrgan col·legiat de representació politicoveïnal 
que s’encarrega d’articular la participació dels ciutadans i les ciutadanes del 
districte en la gestió dels Serveis municipals. 

 La Presidència, que sempre correspondrà a un regidor membre de la 
corporació. 

 El/la directora/a del districte. 
 En els districtes del Camp d’Elx podran crear-se,  a més de les ja existents, 

per acord del Ple de l’Ajuntament, les Juntes Municipals que s’estime 
convenient. 

 
Article 37. El Consell de Districte 
 
1. Els Consells de Districte són òrgans territorials per a la desconcentració de la 

gestió municipal, que impulsen i serveixen de via a la participació ciutadana. 
 
2. Així mateix, els districtes són instrument essencial per a l’aplicació d’una política 

municipal orientada a la descentralització dels serveis, la correcció dels 
desequilibris territorials i la representació dels interessos dels diversos barris i 
partides rurals del municipi. 
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3. El seu àmbit territorial serà el del districte corresponent, segons la divisió territorial 

aprovada pel Ple de l’Ajuntament d’Elx. 
 
4. Sense perjudici de la creació d’uns altres òrgans territorials, s’establirà en cada un 

dels districtes de la ciutat un Consell de Districte que actuarà com a màxim òrgan 
de consulta, participació i gestió en totes les qüestions referents a les funcions del 
districte. L’integraran representants dels grups polítics municipals, de les entitats 
ciutadanes i dels òrgans participatius del districte, així com ciutadans i ciutadanes 
a títol individual. 

 
5. La seua actuació ha d’ajustar-se als principis d’unitat de govern, d’eficàcia, de 

coordinació i de solidaritat. 
 
6. Per tal d’assegurar una proximitat més gran a la ciutadania d’Elx en la gestió 

municipal, es desenvoluparà un continuat procés de desconcentració en aquelles 
matèries que permeten una consecució més eficaç de les polítiques i serveis 
públics municipals. 

 
7. Es regularan els Consells de Districte i el seu règim de funcionament a través del 

seu propi reglament orgànic. 
 
Article 38. La Presidència del Districte 
 
1. La Presidència del districte correspondrà a l’alcalde o l’alcaldessa, o regidor/a en 

qui delegue. 
 
2. El/la president/a exerceix les funcions que li confereixen la legislació vigent i 

aquest Reglament, així com les que li atribueix el reglament orgànic del Consell de 
Districte. 

 
3.  Seran sempre funcions de la Presidència del districte les següents: 

a) Representar l’Ajuntament en el districte. 
b) Convocar i presidir les sessions del Consell de Districte. 
c) Supervisar el compliment dels acords adoptats pel Consell de Districte. 
d) Informar la ciutadania de l’activitat municipal en el districte. 
e) Fer seguiment dels equipaments i serveis municipals desplegats en el districte. 
f) Fomentar l’associacionisme. 
 

Article 39. La Direcció del districte 
 
1. Correspon al director/a del districte l’assistència a la Presidència d’aquest, 

prestant-li el suport tècnic i administratiu necessari, així com la direcció, 
planificació i coordinació dels recursos i serveis gestionats pel districte, sempre 
sota la superior direcció de la Presidència del districte. 

 
2. Serà nomenat i, si és el cas, cessat per la Junta de Govern Local, a proposta de la 

Presidència del districte. 
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3. Dependran de la Direcció del districte els centres i les instal·lacions d’aquest que, 

mitjançant acord exprés, se li assignen. 
 
4. El director/a del districte actuarà com a secretari/secretària a del Consell de 

Districte, amb veu però sense vot. 
 
Article 40. Les Juntes Municipals del Camp d’Elx  
 
1. Les Juntes Municipals del Camp d’Elx són òrgans de participació creats per tal de 

facilitar la participació ciutadana en els assumptes locals, i apropar l’administració 
a la ciutadania, tenint en compte la singular configuració del terme municipal d’Elx 
en partides rurals. 

 
2. El seu àmbit territorial d’actuació serà el de la partida rural corresponent o la seua 

agrupació, segons la divisió territorial establerta pel Ple de l’Ajuntament d’Elx. 
 
3. Tindran un caràcter consultiu de formulació de propostes i suggeriments. 
 
Article 41. La composició de les Juntes Municipals del Camp d’Elx  
 
1. Les Juntes Municipals de Camp d’Elx tindran la composició següent: 

President/a: 
alcalde o alcaldessa o regidor en qui delegue. 

Vicepresident/a: 
alcalde o alcaldessa pedani/ània de la partida rural corresponent. En cas 
d’aglutinar diverses partides, seran vicepresidents cada un dels alcaldes 
o alcaldesses pedanis/ànies de les partides de l’àmbit de la Junta. 

Vocals: 
- elegits d’entre les entitats registrades que hi haja en l’àmbit territorial de 

la Junta (no superior a deu) 
- El regidor delegat de partides rurals. 
- Un representant designat per cada grup polític amb representació 

municipal. 
- El/la president/a del districte, en no coincidir amb la Presidència de la 

Junta. 
 

2. La duració del càrrec de vocal estarà subjecta a la del mandat de la corporació 
municipal. Els noms de les persones proposades seran comunicats per les 
respectives organitzacions a l’Alcaldia, per al seu nomenament. El mateix 
procediment se seguirà per a la seua substitució. També podran cessar per 
dimissió o renúncia voluntària, comunicada per escrit i admesa pel/per la 
president/a. 

 
Article 42. Les sessions de les Juntes Municipals del Camp d’Elx 
 
1. Les sessions de la Junta són convocades pel/per la president/a, i seran públiques. 
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2. La Junta es constitueix vàlidament amb assistència d’un terç del seu nombre legal 

de membres en primera convocatòria i no podrà mai ser inferior a tres en segona 
convocatòria. Caldrà mantenir aquest quòrum durant tota la sessió. Es requereix 
sempre la presència del president/a i del secretari o secretària. 

 
3. Les decisions seran preses com a regla general per consens, i quan aquest no 

siga possible, els acords s’entendran aprovats, després de votació, per majoria 
simple dels membres presents. 
 

4. Hi podran assistir, a més de les entitats representades, totes aquelles entitats 
ciutadanes que despleguen la seua activitat en la partida rural, amb veu però 
sense vot. 
 

5. Actuarà com a secretari un empleat municipal al servei de l’Ajuntament d’Elx. 
 
Article 43. Alcaldes o alcaldesses pedanis/ànies 
 
1. L’alcalde o alcaldessa resident de l’Ajuntament d’Elx, d’acord amb el que estableix 

l’article 122 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals15, 
podrà nomenar representants personals, amb la denominació tradicional d’alcaldes 
o alcaldesses pedanis/ànies, en les diferents partides rurals del terme municipal 
d’Elx, d’entre els veïns/es que hi resideixen. 

 
2. La duració del càrrec estarà subjecta a la del mandat de l’alcalde o alcaldessa que 

el nomenà, que podrà remoure’l quan ho considere oportú. 
 
3. Els representants tindran caràcter d’autoritat en el compliment de les seues 

funcions municipals, com a representants de l’alcalde o alcaldessa que els 
nomenà. 
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TÍTOL IV. ENFORTIMENT DE LA SOCIETAT CIVIL 
 
 
CAPÍTOL I. POLÍTIQUES MUNICIPALS PER A L’ENFORTIMENT DE LA SOCIETAT 

CIVIL 
 
Article 44. Educació en valors ciutadans 
 
1. L’Ajuntament d’Elx promourà la realització de campanyes informatives i formatives 

entre la ciutadania per al desplegament dels valors democràtics i de la participació 
com a valor social. Per a la seua posada en marxa, es buscarà el consens i la 
col·laboració de les entitats ciutadanes i dels grups polítics municipals. 

 
Article 45. Foment del voluntariat 
 
1. L’Ajuntament d’Elx potenciarà el voluntariat en els termes establerts en l’article 2 

de la Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat de la Generalitat Valenciana16, com 
a servei adreçat a aquelles persones que tenen interés a participar i a aportar el 
seu treball i col·laboració de forma altruista en benefici del conjunt de la comunitat. 

 
2. En aquest sentit, l’Ajuntament d’Elx impulsarà, en relació amb la prestació de 

serveis i amb la realització d’activitats i celebracions en el municipi, i en qualsevol 
altre lloc del món, la participació de la ciutadania en forma de cooperació 
voluntària. 

 
Article 46. Dret a una política de foment de l’associacionisme 
 
1. La ciutadania té dret que l’Ajuntament impulse polítiques de foment de les 

associacions, a fi de reforçar el teixit social del municipi i per a la promoció 
d’iniciatives d’interés general. 
 

2. A fi que les entitats ciutadanes registrades puguen desplegar les seues activitats 
amb plenes garanties, l’Ajuntament d’Elx col·laborarà amb aquestes mitjançant: 
- Programes de formació i capacitació en la gestió per a aconseguir la 

dinamització i l’impuls del moviment associatiu. 
- Servei d’assessorament en matèria de participació i gestió associativa. 
- L’aportació de recursos per a promoure la realització de les seues activitats. 

 
Article 47. Participació de les entitats ciutadanes en els òrgans municipals 

 
1. Les associacions inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes tindran 

dret a participar en la gestió dels assumptes públics formant part dels òrgans de 
participació ciutadana de l’Ajuntament d’Elx, segons el que estableix aquest 
Reglament i els reglaments propis de tals òrgans. 
 

2. Un representant designat per les entitats veïnals podrà assistir amb caràcter 
permanent a les Comissions del Ple, amb veu però sense vot. 
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Article 48. Ajudes i subvencions  
 
1. L’Ajuntament d’Elx podrà concedir ajudes i subvencions a les entitats inscrites en 

el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. 
 
2. En el pressupost municipal s’inclouran les corresponents dotacions econòmiques, 

que s’instrumentalitzaran a través de les convocatòries o els convenis de 
col·laboració pertinents. 

 
3. La gestió es realitzarà, sempre, sota els principis d’objectivitat, de transparència, 

de concurrència i de publicitat. 
 
4. Excepcionalment, quan s’acrediten raons d’interés públic, social, econòmic o 

humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la convocatòria pública, 
o quan aquesta no siga possible per la naturalesa de l’activitat a subvencionar o 
les característiques de l’entitat, es podran atorgar subvencions mitjançant resolució 
o acord motivat de l’òrgan competent per a concedir-les. 

 
5. El procediment per a la concessió de subvencions, els requisits exigibles, les 

sol·licituds, els mecanismes de justificació i uns altres aspectes de procediment es 
regiran per la normativa estatal reguladora del règim general de subvencions, per 
les bases d’execució del pressupost municipal i per les bases reguladores de la 
convocatòria corresponent. 

 
Article 49. Convenis de col·laboració 

 
1. Per al desplegament de programes d’interés ciutadà general, l’Ajuntament d’Elx 

podrà establir convenis amb les entitats ciutadanes que representen l’interés 
general i que acrediten suficient representativitat i trajectòria en la defensa dels 
interessos de la ciutat, sempre que estiguen inscrites en el Registre Municipal 
d’Entitats Ciutadanes. Mitjançant aquests convenis les entitats s’obligaran al 
desplegament d’activitats relacionades amb la millora de la qualitat de vida dels 
veïns i les veïnes i l’aprofundiment dels seus drets. Alhora, l’Ajuntament afavorirà 
l’obtenció dels mitjans i els recursos necessaris per a dur a terme les activitats 
objecte de conveni. 
 

Article 50. Utilització d’instal·lacions, equipaments i espais municipals 
  
1. Les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes tindran dret a 

usar els locals, equipaments i espais municipals per a exercir les seues activitats. 
La concessió estarà sempre supeditada al que establisquen les normatives 
d’ocupació de la via pública, el Reglament d’Organització i Funcionament dels 
Centres Socioculturals de l’Ajuntament d’Elx o unes altres ordenances municipals 
en la matèria i, en general, atendrà les limitacions que imposen l’ús normal dels 
espais o les instal·lacions, i la coincidència en la utilització per part d’unes altres 
entitats o del mateix Ajuntament. 
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2. Per a l’exercici d’aquest dret, l’Ajuntament d’Elx destinarà equipaments en cada 
districte. La seua gestió es durà a terme de manera que s’afavorisca el més ampli 
accés i ús per part de les entitats ciutadanes i de la ciutadania en general, després 
de l’informe municipal favorable. 

 
 
CAPÍTOL II.  EL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS CIUTADANES 
 
 
Secció 1a. El registre d’entitats 
 
Article 51. El Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes 
 
1. És el Registre públic, dependent de la regidoria que tinga les competències en 

matèria de participació ciutadana, en el qual s’inscriuen les entitats ciutadanes 
amb domicili o seu social al municipi d’Elx que estiguen inscrites abans en el 
Registre Autonòmic d’associacions de la Comunitat Valenciana, en el Registre 
Nacional d’Associacions, o en uns altres registres públics que els corresponga 
d’acord amb seua naturalesa. 

 
2. Té com a objectius: 

a. Reconeixement únic davant l’Ajuntament d’Elx de les entitats en ell inscrites 
per a garantir l’accés als drets contemplats en el present Reglament. 

b. Conéixer el nombre d’entitats existents en el municipi, els seu fins i la seua 
representativitat, als efectes de possibilitar una correcta política municipal de 
foment de l’associacionisme. 

 
3. És independent d’aquells altres registres públics, dependents de l’administració 

central o autonòmica, en què hagen de figurar inscrites les entitats ciutadanes. 
 
4. Les dades del Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes tenen caràcter públic i es 

podran consultar en la web municipal, amb les limitacions establertes en la 
legislació de protecció de dades de caràcter personal17. 

 
Article 52. Requisits per a la inscripció 
 
1. Poden inscriure’s en el Registre totes aquelles entitats que complisquen els 

següents requisits: 
- Entitats de caràcter associatiu, sense ànim de lucre, constituïdes segons el règim 

general d’associacions que estableix la Llei 1/2002, de 22 de març, Reguladora 
del Dret d’Associació, o entitats de caràcter fundacional, sense ànim de lucre, 
constituïdes segons la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions. 

- Que tinguen el seu domicili social o delegació oberta al municipi d’Elx. 
- Que desplegue la seua activitat al municipi d’Elx. 
- Que el seu objecte fonamental, d’acord amb els seus Estatuts, siga la 

representació i promoció dels interessos generals o sectorials de la ciutadania i 
la millora de la seua qualitat de vida. 
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2. La inscripció es realitzarà a instància de l’entitat interessada, que haurà de 
presentar en el Registre General de l’Ajuntament d’Elx sol·licitud acompanyada de 
la següent documentació: 
a) Còpia compulsada dels estatuts de l’entitat. 
b) Fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la inscripció i el seu número 

en el Registre Autonòmic d’Associacions de la Comunitat Valenciana o en uns 
altres registres públics. 

c) Acta o certificació que acredite la personalitat dels membres de la junta 
directiva, així com els seus domicilis i telèfons de contacte. 

d) Domicili social i, en el seu cas, seus de l’entitat. 
e) En el seu cas, acreditació de l’obertura de delegació a Elx. 
f) Pressupost de l’any en curs. 
g) Programa d’activitats de l’any en curs. 
h) Certificació del nombre de socis de l’entitat, en el moment de la sol·licitud. 
i) Subvencions rebudes d’institucions públiques o privades en l’any en curs. 
j) En el seu cas, certificat o còpia compulsada de la declaració d’utilitat pública. 
k) Còpia del Codi d’Identificació Fiscal (CIF) 

 
3. En el termini màxim de tres mesos des de la sol·licitud d’inscripció, llevat que 

aquesta haguera d’interrompre’s per la necessitat d’aportar documentació no 
inclosa inicialment, l’Ajuntament notificarà a la associació la resolució de 
l’expedient, amb indicació del seu número d’inscripció en el Registre, si és 
estimatòria. La denegació, en el seu cas, haurà de ser sempre motivada. 
Transcorregut el termini d’inscripció sense que s’hi haja notificat resolució 
expressa, es podrà entendre estimada la sol·licitud, d’acord amb el que disposa la 
Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació18. 

 
4. La tramitació de la sol·licitud, la seua resolució i el règim de recursos s’ajustaran al 

que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 
5. Les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes podran 

sol·licitar la baixa en aquest per dissolució o per pròpia decisió, mitjançant 
instància presentada a tal efecte en el Registre General de l’Ajuntament. 

 
 
Article 53. Modificació de les dades i renovació anual de la inscripció 
 
1. Les entitats inscrites en el registre estan obligades a notificar qualsevol modificació 

de les dades incloses en la documentació que haja servit de base per a la 
inscripció, en un termini màxim d’un mes des del moment en què es va produir tal 
modificació. 

 
2. Igualment, en el primer trimestre de cada any hauran d’actualitzar les dades de 

l’entitat comunicant al Registre el pressupost i el programa anual d’activitats, un 
certificat actualitzat del nombre d’associats, així com els resultats i la data de les 
últimes eleccions per a designar els seus òrgans de govern, de conformitat amb 
els estatuts de l’entitat. 
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3. L’incompliment d’aquests obligacions produirà la baixa en el Registre Municipal 

d’Entitats Ciutadanes, així com la pèrdua dels drets que la inscripció en aquest 
registre comporta, després de resolució motivada. A tal fi, es tramitarà l’oportú 
expedient, que contemplarà, sempre i abans, un tràmit d’audiència a l’entitat 
ciutadana interessada. 

 
 
Secció 2a. Les entitats ciutadanes d’utilitat pública municipal  
 

Article 54.  La declaració d’utilitat pública municipal 
 
1. Les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes podran ser 

declarades d’utilitat pública municipal quan el seu objecte social i les activitats que 
estiguen realitzant al municipi d’Elx tinguen caràcter complementari pel que fa a 
les competències municipals. 

 
2. Per a valorar la procedència del reconeixement d’utilitat pública municipal, es 

tindran en compte els següents aspectes: 
 

a. Que els seus fins estatutaris tendisquen a promoure l’interés general i siguen 
de caràcter cívic, educatiu, científic, cultural, esportiu, sanitari, de promoció 
dels valors constitucionals, de promoció dels drets humans, d’assistència 
social, de promoció del voluntariat social, de defensa de consumidors i usuaris, 
de cooperació per al desenvolupament, de defensa del medi ambient, els que 
promoguen la sostenibilitat, els de foment de l’economia social o de la 
investigació, els que promoguen la igualtat de gènere, els drets dels joves, la 
inclusió social, la igualtat independentment de l’orientació sexual, la 
interculturalitat, l’eradicació del racisme i la xenofòbia, i qualsevol altra de 
naturalesa similar. 

b. Que la seua activitat no estiga restringida exclusivament a beneficiar els seus 
associats, sinó oberta a qualsevol altre possible beneficiari. 

c. Que els membres dels òrgans de representació de l’entitat que perceben 
retribucions no ho facen amb càrrec a fons públics o subvencions. 

d. Que compten amb els mitjans personals i materials adequats i amb 
l’organització idònia que garantisca el funcionament democràtic de l’entitat i el 
compliment dels fins estatutaris. 

e. Que es troben constituïdes, inscrites en el registre corresponent, en 
funcionament i donant compliment efectiu als seus fins estatutaris 
ininterrompudament i concorrent tots els precedents requisits, almenys durant 
els dos anys immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de 
declaració d’utilitat pública municipal. 
 

Article 55. Sol·licitud de declaració d’utilitat pública municipal 

1. El procediment de declaració d’utilitat pública municipal es regirà pel que disposa 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
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Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de 
març, reguladora del Dret d’Associació, i el Reial Decret 1740/2003, de 19 de 
desembre, sobre procediments relatius a associacions d’utilitat pública. 

 
2.  S’iniciarà a instància de l’entitat interessada mitjançant sol·licitud dirigida a 

l’alcalde/alcaldessa, que es presentarà en el Registre General, acompanyada de la 
següent documentació: 
- Certificació del nombre de socis inscrits en el moment de la sol·licitud. 
- Memòria de les activitats desplegades en l’àmbit local, durant almenys els dos 

anys immediatament anteriors a la sol·licitud, amb especial menció d’aquelles 
dutes a terme en col·laboració amb l’Ajuntament d’Elx.  

- Qualsevol altre document que es considere oportú per a valorar adequadament 
la procedència del reconeixement interessat, de conformitat amb els criteris 
establerts en l’article anterior. 

 

Article 56. Drets de les entitats d’utilitat pública municipal  

1. El reconeixement d’una entitat ciutadana com d’utilitat pública municipal comporta 
els drets establerts en les presents normes, els que se li reconega en altres 
reglaments i normativa municipal, així com utilitzar la menció d’“utilitat pública 
municipal” en els seus documents.  

 

Article 57. Revocació de la declaració d’utilitat pública municipal  

1. Quan desaparega alguna de les circumstàncies que serviren per a motivar la 
declaració d’utilitat pública, o l’activitat de la associació no responga a les 
exigències que aquesta declaració comporta, o no complisca amb l’obligació de 
renovar de forma anual la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, 
s’iniciarà el procediment de revocació d’utilitat pública, que s’ajustarà al que 
disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i a la Llei 
Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació. 

 
 
 
Disposició Derogatòria 
 
Queden derogades les normes de participació ciutadana aprovades per l’Ajuntament 
en Ple el 19 de desembre del 1989 i les seues posteriors modificacions, així com 
qualsevol altra disposició d’igual o inferior rang que s’opose o contradiga el que 
disposa el present Reglament Orgànic. 
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NOTES (referències legislatives): 
 
1 Títol V, Capítol IV: Informació i participació ciutadana (articles 69 a 72); i Títol X: Règim d’organització 
dels municipis de gran població (articles 121 a 138). 
 
2 Títol II, Capítol III: Informació i participació ciutadana (articles 137 a 143) 
 
3 Article 23.1 de la Constitució. 
Els ciutadans tenen dret a participar en els assumptes públics, directament o per mitjà de representants 
lliurement elegits en eleccions periòdiques per sufragi universal. 
 
4 Article 9.2 de la Constitució. 
Pertoca als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels 
grups en què s’integra siguen reals i efectives; remoure els obstacles que n’impedisquen o en dificulten 
la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. 
 
5 Article 21.1 de la Declaració Universal de Drets Humans 
Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de 
representants lliurement elegits. 
 
6 Article 12 de la Convenció sobre los Drets del Xiquet 
1. Els estats parts garantiran al xiquet que estiga en condicions de formar-se un judici propi el dret 

d’expressar la seua opinió lliurement en tots els assumptes que afecten el xiquet, tenint-se  
degudament en compte les opinions del xiquet, en funció de l’edat i la maduresa del xiquet. 

2. A tal fi, es donarà en particular al xiquet l’oportunitat de ser escoltat en tot procediment judicial o 
administratiu que afecte el xiquet, ja siga directament o per mitjà d’un representant o d’un òrgan 
apropiat, en consonància amb les normes de procediment de la llei nacional. 

 
7 Títol X de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases del Règim Local: “Règim d’organització 
dels municipis de gran població” (afegit per l’article 1.4 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de 
Mesures per a la Modernització del Govern Local) 
 
8 Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
 
9 Article 37. “Dret d’accés a arxius i registres”, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
10 Vegeu nota 8. 
 
11 Article 29 de la Constitució 
1. Tots els espanyols tindran el dret de petició individual i col·lectiva per escrit, en la forma i amb els 

efectes que determine la llei. 
2. Els membres de les forces o institucions armades o dels cossos sotmesos a disciplina militar 

podran exercir aquest dret només individualment i d’acord amb allò que dispose la seua legislació 
específica. 

 
12 Llei Orgànica 4/2001, de 12 de desembre, Reguladora del Dret de Petició. 
 
13 Article 71 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
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De conformitat amb la legislació de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, quan aquesta tinga 
competència estatutàriament atribuïda a tal fi, els alcaldes, després de l’acord adoptat per majoria 
absoluta del Ple i l’autorització del Govern de la nació, podran sotmetre a consulta popular aquells 
assumptes de la competència pròpia municipal i de caràcter local que siguen d’especial rellevància per 
als interessos dels veïns, llevat dels relatius a la Hisenda Local. 
 
14 Article 228 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
1. Quan alguna de les associacions o entitats a què es refereix l’article 72 L 7/1985 de 2 d’abril, 

desitge efectuar una exposició davant del Ple en relació amb algun punt de l’ordre del dia en la 
tramitació administrativa prèvia del qual hi haguera intervingut com a interessat, haurà de sol·licitar-
ho a l’alcalde abans de començar la sessió. Amb l’autorització d’aquest i a través d’un únic 
representant, podrà exposar el seu parer durant el temps que assenyale l’alcalde, amb anterioritat a 
la lectura, debat i votació de la proposta inclosa en l’ordre del dia. 

2. Acabada la sessió del Ple, l’alcalde pot establir un torn de precs i preguntes pel públic assistent 
sobre temes concrets d’interés municipal. Correspon a l’alcalde ordenar i tancar aquest torn. 

 
15 Article 122 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
1. En cada un dels poblats i barriades separats del nucli urbà i que no constituïsquen entitat local, 

l’alcalde podrà nomenar un representant personal entre els veïns que hi resideixen. 
2. També podrà nomenar l’alcalde aquests representants en aquelles ciutats en les quals el 

desenvolupament dels serveis així ho aconselle. El representant haurà de ser veí en el mateix nucli 
en què exercisca les seues funcions. 

3. La duració del càrrec estarà subjecta a la del mandat de l’alcalde que el nomenà, que podrà 
remoure’l quan ho jutge oportú. 

4. Els representants tindran caràcter d’autoritat en el compliment de les seues comeses municipals, 
com a representants de l’alcalde que els nomenà. 

 
16 Article 2. Concepte de voluntariat 
1. S’entén per voluntariat el conjunt d’activitats d’interés general que, respectant els principis de no 

discriminació, solidaritat, pluralisme i tots aquells que inspiren la convivència en una societat 
democràtica, es despleguen per persones físiques per a la millora de la qualitat de vida d’unes 
altres persones o de la col·lectivitat, d’acord amb els requisits següents: 
a) Que tinguen caràcter altruista i solidari. 
b) Que la seua realització siga conseqüència d’una decisió pròpia i lliurement adoptada, i no 

comporte una obligació personal o deure jurídic. 
c) Que es duguen a terme de forma desinteressada i sense contraprestació econòmica, ni de 

qualsevol altra índole, sense perjudici dels incentius que legalment puguen establir-se i que 
puguen ser rescabalats de les despeses originades per l’exercici de tal activitat. 

d) Que es despleguen a través d’organitzacions sense ànim de lucre i segons programes o 
projectes concrets. 

2. No tindran consideració d’activitats voluntàries les subjectes a retribució, ni aquelles actuacions 
aïllades, esporàdiques o prestades al marge d’organitzacions públiques o privades sense ànim de 
lucre, així com aquelles executades per raons familiars, d’amistat o de bon veïnatge. 

3. L’activitat de voluntariat no podrà mai substituir prestacions de treball o serveis professionals 
remunerats que siguen competència d’entitats públiques o privades. 

 
17 Vegeu nota 8. 
 
18 Article 30.1 de la Llei Reguladora del Dret d’Associació. 
El termini d’inscripció en el corresponent Registre serà sempre de tres mesos des de la recepció de la 
sol·licitud en l’òrgan competent. 
Transcorregut el termini d’inscripció assenyalat en el paràgraf anterior sense que s’hi haja notificat cap 
resolució expressa, es podrà entendre estimada la sol·licitud d’inscripció.  
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ANNEX:  PLÀNOL DE LA DIVISIÓN D’ELX EN DISTRICTES 
 




