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Des de la secretaria de Política Munici-
pal, hem elaborat aquest diccionari 
de conceptes bàsics per a regidors 
i regidores, i per a totes les persones 
candidates a les eleccions municipals. 

Es tracta d’una eina que pretén ajudar 
aquelles persones que no han tingut 
cap tipus de contacte ni experiència 
com a responsables polítics en un 
ajuntament. El contingut d’aquest com-
pendi s’ha dividit en tres grans àrees 
bàsiques, que són:

— Govern local: explicació de l’estruc-
tura, organització i funcionament 
d’un ajuntament.

— Urbanisme i planificació territorial: 
introducció als conceptes bàsics 
emprats en l’àmbit de la planifica-
ció urbanística i l’habitatge.

— Finances municipals: recull de mots 
utilitzats molt sovint en les discus-
sions de caràcter econòmic en un 
consistori.

Amb la voluntat de fer un document 
eminentment pràctic, s’han ordenat 
els conceptes inclosos en cadascun 
d’aquests tres blocs per ordre alfabètic. 

Desitgem que aquest primer tast a la 
complexa realitat municipal sigui de la 
vostra utilitat. 

PRESENTACIÓ
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CONCEPTES BÀSICS
DE GOVERN LOCAL
ABSTENCIÓ
Els regidors i regidores han d’abste-
nir-se de participar en la deliberació, 
votació, decisió i execució de qualsevol 
assumpte quan concorri alguna de les 
següents causes:

— Tenir interès personal en l’assump-
te que es tracti, o en un altre de 
vinculat, la resolució del qual pugui 
influir en el primer.

— Tenir parentiu de consanguinitat 
fins el quart grau, o d’afinitat fins 
el segon, amb qualsevol de les per-
sones interessades o d’altres que 
intervinguin.

— Tenir amistat íntima o enemistat 
manifesta amb alguna de les perso-
nes interessades.

— Tenir relació de servei amb una 
persona natural o jurídica interes-
sada en l’assumpte.

ACCÉS DE LA CIUTADANIA
A LA INFORMACIÓ 
Les corporacions locals han de facilitar 
la més àmplia informació sobre llur 
activitat, tots els ciutadans i ciutadanes 
tenen dret a obtenir còpies i certifica-
cions acreditatives dels acords adop-

tats per les corporacions locals i dels 
seus antecedents. Per exercir aquest 
dret, cal que la persona sol·licitant 
acrediti la seva condició d’interessada 
en el procediment.

ACCÉS DEL REGIDOR/A
A LA INFORMACIÓ 
Tots els membres de les corporacions 
locals tenen dret a obtenir de l’alcalde o 
l’alcaldessa o del president o presiden-
ta, o de la comissió de Govern, tots els 
antecedents, les dades o les informa-
cions que estan en poder dels serveis 
de la corporació i són necessaris per al 
desenvolupament de llur funció.

Existeix l’obligació de facilitar a tots els 
membres de la corporació la docu-
mentació íntegra de tots els assump-
tes inclosos en l’ordre del dia de les 
sessions dels òrgans col·legiats des del 
mateix moment de la convocatòria. Els 
membres de la corporació tenen dret a 
obtenir còpia de la documentació a la 
qual tenen accés. 

ACTA DE LES SESSIONS
De totes les sessions s’aixecarà acta 
que redactarà el Secretari o Secretària 

i en la que constarà, com a mínim la 
data i l’hora en què comenci i s’aixequi 
la sessió, la relació de matèries debatu-
des, la relació d’assistents, la indicació 
de les persones que hagin intervingut, 
les incidències esdevingudes, els vots 
emesos, els acords adoptats i la relació 
succinta de les opinions emeses. L’acta 
s’aprovarà en la següent sessió.

ALCALDE/ALCALDESSA
L’alcalde o alcaldessa és el president 
o presidenta de la corporació, i és qui 
representa l’ajuntament i qui dirigeix 
el govern i l’administració municipals. 
També convoca i presideix les sessions 
del Ple, de la comissió de Govern i de 
qualsevol altra òrgan municipal. D’altra 
banda, desfà els empats amb el seu vot 
de qualitat. 

Dirigeix, inspecciona i impulsa els 
serveis i les obres municipals. Pu-
blica, executa i fa complir els acords 
municipals. Dicta bans i vetlla perquè 
es compleixin. Desenvolupa la gestió 
econòmica, aprova l’oferta d’ocupació 
pública, exerceix la direcció superior 
de tot el personal de la corporació 
i acorda el seu nomenament i san-
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riment d’aquestes, o efectuar convoca-
tòries populars amb motiu d’esdeveni-
ments ciutadans.

BÉNS DEMANIALS
Són béns de domini públic els afectes 
a l’ús públic o als serveis públics dels 
ens locals i els que la llei declari amb 
aquest caràcter. S’entén que són afec-
tes a l’ús públic aquells béns destinats 
a ésser directament utilitzats pels 
particulars.

BÉNS PATRIMONIALS
Tenen la consideració de béns patrimo-
nials els que són propietat de l’ens lo-
cal i no són destinats directament a l’ús 
públic o a l’exercici de cap servei públic 
de competència local, o a l’aprofitament 
pel comú dels veïns. 

CARTIPÀS MUNICIPAL
És el document on es nomenen els 
diferents càrrecs, com ara les tinèn-
cies d’alcaldia o altres, i també fixa la 
composició i atribucions dels diferents 
òrgans locals, així com l’organització 
dels grups municipals.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
És l’òrgan encarregat de l’examen, 
l’estudi i l’informe dels comptes anuals 
de la corporació. Aquests queden 
integrats pel compte general del 
pressupost, el compte d’administració 
del patrimoni, el compte de valors 
independents i auxiliars de pressupost, 
i els comptes d’entitats o organismes 
municipals de gestió.

La comissió la formen membres de 
tots els grups polítics integrants de la 
corporació. El nombre de membres és 
proporcional a la seva representativitat 
a l’ajuntament o bé igual per a cada 
grup. En aquest últim cas s’aplica el 
sistema de vot ponderat. 

COMISSIÓ INFORMATIVA
Òrgan no resolutori, que s’encarrega 
de l’estudi i l’informe. Les comissions 
s’han de constituir a tots els municipis 
de més de cinc-mil habitants i a les 
capitals de comarca. Als altres muni-
cipis poden haver-hi aquestes comis-
sions, sempre que les hagi previst el 
reglament orgànic o ho acordi el Ple de 
l’ajuntament. 

Corresponen a aquestes comi- 
ssions l’estudi i el dictamen previ dels 
assumptes que s’han de sotmetre 
a la decisió del Ple o de la comissió 
de Govern quan actuï per delegació 
d’aquest. També poden intervenir en 
relació als assumptes que s’han de 
sotmetre a la comissió de Govern 
quan aquesta els demani dictamen. 
Els dictàmens de les comissions 
informatives són preceptius però no 
vinculants.

CONSELL DE CIUTAT
Òrgan consultiu i de participació en què 
els representats de l’ajuntament i de la 
ciutadania debaten els afers principals 
de la ciutat. La finalitat d’un consell 
de ciutat és assistir els poder públics 
municipals i implicar de la millor 
manera possible el conjunt d’agents 
institucionals. 

B

cions. Exerceix la direcció superior de 
la policia municipal, exerceix accions 
judicials i administratives i la defensa 
de l’ajuntament en les matèries de 
la seva competència. També sancio-
na les infraccions de les ordenances 
municipals, llevat dels casos en què la 
competència sigui d’altres òrgans.

Són de la seva competència les con-
tractacions i les concessions de tot 
tipus quan llur import no superi el 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost 
ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 
euros.  També ho són l’aprovació dels 
projectes d’obres i de serveis quan 
sigui competent i l’adquisició de béns 
i drets quan el seu valor no superi el 
10% dels recursos ordinaris del pres-
supost ni els 3.005.060,52 euros, així 
com l’alienació del patrimoni que no 
superi aquest percentatge o quantitat. 
També pot concedir algunes llicències.

ATERMENAMENT
Els ajuntaments poden promoure i exe-
cutar l’atermenament entre els béns 
que els pertanyen i els dels particulars, 
si els límits són imprecisos o hi aprecia 
indicis de perdre la propietat per la 
possessió continuada d’un/a particular 
(usucapió).

BAN
Resolució dictada per l’alcaldia amb 
la finalitat de fer un recordatori a la 
població del compliment dels deures 
ciutadans continguts en disposicions 
generals o resolucions dictades, l’acla-
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CONSELL OBERT
Funcionen en règim de consell obert els 
municipis de menys de cent habitants i 
els municipis que tradicionalment comp-
ten amb aquest tipus de funcionament.

Poden també funcionar amb aquest 
règim especial els municipis de menys 
de dos-cents cinquanta habitants que 
gaudeixen d’aprofitaments comunals.
En aquests municipis, el govern i l’ad-
ministració corresponen a un batlle o 
una batllessa escollit/da d’acord amb 
el que disposa la legislació electoral i 
un consell general format per tots els 
electors i electores.

CONSULTES POPULARS
Figura de participació ciutadana on 
l’ajuntament (a iniciativa de l’alcalde 
o d’un nombre de veïns i veïnes), amb 
l’acord previ del Ple per majoria abso-
luta, poden sotmetre a consulta popular 
els assumptes de la competència prò-
pia municipal i de caràcter local, llevat 
dels relatius a les finances locals.

És un procediment complex, ja que 
l’alcalde/essa ha de sotmetre-ho al Ple 
i aquest al Govern de la Generalitat, que 
ha de trametre la sol·licitud municipal al 
govern de l’Estat, en la qual cal adjuntar, 
si s’escau, un informe sobre la conve-
niència de fer la consulta. Correspon al 
govern de l’Estat autoritzar la consulta.

CONVENI
Acord entre una administració i d’altres 
administracions o bé entre l’adminis-
tració i una o diverses entitats públi-
ques o privades.

G

I

DECRET
Acte administratiu que emana de l’al-
caldia, en l’exercici de les competències 
atribuïdes.

EMD (ENTITATS MUNICIPALS
DESCENTRALITzADES)
Les concentracions de població que 
dins d’un municipi constitueixin nuclis 
separats, es poden constituir en enti-
tats municipals descentralitzades.

La iniciativa correspon indistintament a 
la majoria dels veïns i veïnes interes-
sades o a l’ajuntament corresponent. 
L’entitat ha de comptar amb un òrgan 
unipersonal executiu d’elecció directa i 
amb un òrgan col·legiat de control. 

La constitució d’entitats municipals 
descentralitzades requereix l’aprovació 
definitiva del Govern de la Generalitat.

EXPROPIACIÓ FORÇOSA
L’administració pot privar de la propie-
tat privada o de drets o interessos pa-
trimonials legítims als seus propietaris 
per causa justificada d’utilitat pública o 
d’interès social, mitjançant la corres-
ponent indemnització i de conformitat 
amb el que estableix la llei. 

GRUP MUNICIPAL
El grup municipal està format pel 
regidor/a o els/les regidors/es d’una 
mateixa llista electoral. El Ple pot 
acordar la creació de grups municipals 

de manera potestativa, ara bé, s’han 
de constituir obligatòriament grups 
municipals en els municipis de més de 
vint mil habitants.

Cada llista electoral només pot cons-
tituir un grup municipal, a no ser que 
hi hagi un acord del Ple no ho reguli 
diferent, Cada llista electoral que ob-
tingui representació a l’ajuntament pot 
formar grup municipal.

IMPUGNACIÓ D’ACORDS
Un altre dels drets dels regidors i regi-
dores és la impugnació dels acords del 
Ple per via contenciosa administrativa. 
Aquest dret estableix que per poder im-
pugnar els acords per via del contenci-
ós cal que el regidor o la regidora o els 
regidors o regidores impugnants hagin 
votat en contra de l’acord. 

INCOMPATIBILITATS
Les causes d’incompatibilitat amb la 
condició de regidor/a són nombro-
ses. D’aquestes, cal destacar-ne les 
següents:

—  Advocats/des i procuradors/res que 
dirigeixin o representin a parts en 
procediments judicials o adminis-
tratius contra la corporació local, 
excepte que les persones represen-
tades siguin regidors o regidores que 
hagin impugnat algun acord del Ple.

—  Funcionariat o personal en actiu 
de l’ajuntament i de les entitats o 
establiments dependents d’aquest 
(en aquest cas, el personal que 
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junta la presideix l’alcalde o l’alcaldessa 
del municipi, que pot delegar-la al regi-
dor o regidora de seguretat ciutadana.

LBRL
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases del régimen local, és la llei 
bàsica reguladora del règim local.

LLENGUA OFICIAL
El català és la llengua pròpia de l’admi-
nistració local de Catalunya i, per tant, 
ha de ser la llengua d’ús normal i gene-
ral en les seves activitats, sens perjudici 
de la cooficialitat que comparteix amb 
el castellà. Tots els ciutadans i ciutada-
nes tenen dret a presentar documents, 
fer manifestacions i, si ho sol·liciten, 
rebre les notificacions en castellà.

LLICÈNCIES
Els ens locals poden exigir als ciu-
tadans/es i a les administracions 
públiques l’obtenció d’una autorització 
o llicència per a l’exercici de l’activitat 
en els casos previstos per la Llei i la 
normativa de desplegament. L’alcalde 
o l’alcaldessa és la persona competent 
per a atorgar-les. Cal tenir en compte 
que aquesta potestat ha quedat limi-
tada amb la Directiva comunitària de 
serveis, Directiva 123/2006/CE. 

LMRLC
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya, és la llei que regula l’admi-
nistració local de Catalunya.

J

optés per la condició de regidor/a 
passaria a estar en situació de 
serveis especials).

— Directors o directores generals o 
assimilats de les caixes d’estalvi 
que actuïn al terme municipal (això 
no afecta el director o la directora 
d’una sucursal).

— Contractistes o subcontractistes 
de contractes, el finançament dels 
quals corri a càrrec, totalment o 
parcialment, de la corporació local 
o d’establiments dependents d’ella.

— Els condemnats per sentència 
ferma, o pena privativa de llibertat, 
en el període que duri la pena.

INDEMNITzACIONS PER ASSISTÈNCIA
Els regidors i les regidores que no 
tinguin reconeguda la dedicació parcial 
ni exclusiva percebran indemnitzacions 
per l’assistència a les sessions dels 
òrgans col·legiats dels quals en formin 
part, d’acord amb les quanties aprova-
des pel Ple. Els regidors i les regidores 
que es trobin en règim de dedicació, 
ja sigui parcial o exclusiva, no poden 
rebre retribucions per l’assistència 
als òrgans col·legiats de l’ajuntament, 
però sí per assistència a òrgans rectors 
d’organismes dependents de la corpo-
ració que tinguin personalitat jurídica 
independent.

INDEMNITzACIONS
PER DESPESES EFECTIVES
Tots el regidors i regidores, inclosos 
els que estan en règim de dedicació 
exclusiva, tenen dret a rebre indemnit-
zacions per les despeses ocasionades 
en l’exercici del seu càrrec, quan siguin 

efectius i prèvia justificació documental 
(despeses per desplaçaments, etc...).

INTERVENTOR/INTERVENTORA
És un funcionari o una funcionària amb 
habilitació de caràcter estatal, que té 
la funció del control i la fiscalització 
interna de la gestió econòmica-finan-
cera i pressupostària, i la comptabilitat, 
tresoreria i recaptació del consistori. 
També també dóna fe pública de tots 
els actes i acords.

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Està integrada per l’alcalde o l’alcaldes-
sa i un nombre de regidors i regidores 
no superior al terç del nombre legal 
d’aquests. Les funcions de la junta 
són assistir a l’alcalde o alcaldessa 
en l’exercici de les seves atribuci-
ons, i exercir aquelles funcions que 
li deleguin altres òrgans municipals. 
Aquest òrgan existeix obligatòriament 
en els municipis de més de cinc-mil 
habitants i en aquells que s’acordi per 
Ple o ho determini el reglament orgànic 
municipal (ROM). Es reuneix en règim 
de sessió ordinària com a mínim cada 
quinze dies. Les sessions extraordinà-
ries seran convocades per l’alcalde o 
alcaldessa. Les sessions de la junta no 
són públiques, però en un termini de 
deu dies, tots els regidors i regidores 
han de tenir còpia de l’acta.

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT
És l’òrgan competent per establir les for-
mes i els procediments de col·laboració 
entre els diferents cossos policials. La 
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MMAJORIA ABSOLUTA
Quan hi ha el vot favorable de més de la 
meitat del nombre legal de membres de 
la corporació, s’entén que existeix majo-
ria absoluta. Hi ha diferents acords que 
requereixen majoria absoluta del Ple:

— Creació, alteració i supressió del mu-
nicipi i alteració del terme municipal.

 — Creació, modificació o supressió de 
les entitats d’administració descen-
tralitzades.

— Aprovació de la delimitació del 
terme municipal.

— Alteració del nom i de la capitalitat 
del municipi.

— Adopció o modificació de la seva 
bandera, ensenya o escut.

— Aprovació i modificació del regla-
ment orgànic municipal.

— Creació, modificació o dissolució de 
mancomunitats i altres orga- 
nitzacions associatives, així com 
l’adhesió a aquestes i l’aprovació i 
modificació dels seus estatuts.

— Transferència de funcions o acti-
vitats a d’altres administracions 
públiques.

— Acceptació de les delegacions o 
encàrrecs de gestió realitzats per 
altres administracions, llevat que 
una llei les imposi obligatòriament.

— Cessió de l’aprofitament dels béns 
comunals.

— Concessió de béns i serveis per a 
més de cinc anys d’import superior 
al 20% dels recursos ordinaris del 
pressupost.

— Aprovació d’operacions financeres o 
de crèdit i concessions de quitament 
i espera quan l’import superi el 10% 

dels recursos ordinaris del pres-
supost. També la formalització de 
préstecs per finançar despesa cor-
rent declarada necessària i urgent.

— Els acords que corresponguin en 
la tramitació dels instruments de 
planejament general.

— Alienació de béns la quantia dels 
quals excedeixi el 20% dels recur-
sos ordinaris del pressupost.

— Alteració de la qualificació jurídica 
dels béns demanials i comunals.

— Cessió gratuïta de béns a d’altres 
administracions.

— Municipalització d’activitats en 
règim de monopoli i aprovació 
concreta de la gestió del servei 
monopolitzat.

— Els altres que determini alguna llei 
específica.

MAJORIA SIMPLE
Quan els vots afirmatius són superiors 
als negatius s’entén que hi ha majoria 
simple. Aquesta és la regla general, 
per tant, en principi, els acords de Ple 
s’aprovaran per majoria simple.

MOCIÓ
Proposta que se sotmet directament al 
coneixement del Ple. Els grups munici-
pals o un mínim de tres membres de la 
corporació poden presentar-ne al Ple.

S’han d’incloure en l’ordre del dia les 
propostes presentades abans de la 
convocatòria del Ple. Si la proposta 
es presenta després, només es pot 
procedir al debat i la votació mitjançant 
acord previ del Ple que n’apreciï la ur-
gència, adoptada per majoria absoluta.

O

P

MOCIÓ DE CENSURA
Figura que possibilita la destitució de 
l’alcalde o l’alcaldessa i la substitució 
per un altre regidor o regidora, sempre 
proposada i votada per la majoria 
absoluta del consistoris. En la moció de 
censura municipal s’hi ha d’incloure un 
candidat o candidata a l’alcaldia. Cap 
regidor/a podrà signar durant el seu 
mandat més d’una moció de censura.

ORDENANÇA MUNICIPAL
Norma que regula aspectes munici-
pals. El procediment per aprovar una 
ordenança es basa en una aprovació 
inicial del Ple; posteriorment cal obrir 
un període mínim de 30 dies d’informa-
ció pública i audiència de les persones 
interessades. Un cop resoltes totes 
les reclamacions i els suggeriments 
presentats, es fa l’aprovació definitiva 
en el Ple. En cas de no haver-hi cap 
reclamació o suggeriment, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu. 

PADRÓ MUNICIPAL
Registre administratiu on consten 
els veïns i veïnes del municipi. Les 
seves dades constitueixen prova de 
residència en el municipi i del domicili 
habitual en aquest. La seva elaboració, 
el manteniment, la revisió i la custòdia 
corresponen a l’ajuntament.

PERSONAL DIRECTIU PROFESSIONAL
Personal nomenat pel Ple a proposta 
de l’alcaldia, quan la complexitat dels 
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serveis de l’ens local ho requereix. Si 
és més d’una persona, s’ha de deter-
minar la branca o el servei que queda 
sota la seva direcció. Els llocs reser-
vats al personal directiu han de figurar 
en la relació de llocs de treball de la 
corporació.

PERSONAL EVENTUAL
És el que en virtut del lliure nomena-
ment i en règim no permanent, ocupa 
llocs de treball no reservats a fun-
cionaris de carrera i realitza funcions 
expressament qualificades com de 
confiança o d’assessorament especial.

PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
És el que, en virtut del nomenament 
de l’alcalde o alcaldessa, un cop 
superades les proves de selecció i, si 
s’escau, de formació, realitza serveis 
de caràcter permanent en una entitat 
local, ocupa plaça de plantilla i percep 
sou amb càrrec a les consignacions de 
personal del pressupost de l’ajunta-
ment.

PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ
És el que, per raons expressament 
justificades de necessitat i d’urgència, 
és nomenat com a tal per a realitzar 
funcions pròpies de funcionariat de 
carrera, o quan no sigui possible cobrir 
places vacants per funcionaris o funci-
onàries de carrera. També quan calgui 
fer substitucions transitòries o bé quan 
s’hagin de fer execucions de programes 
de caràcter temporal. Finalment, també 
es nomenarà personal interí quan hi 
hagi un excés d’acumulació de tasques 
en un termini taxat. 

PERSONAL LABORAL
És aquell que, en virtut del contracte de 
treball formalitzat per escrit, en qual-
sevol de les modalitats de contractació 
de personal previstes per la legislació 
laboral, presta serveis retribuïts a la 
corporació local. En funció de la durada 
del contracte aquest podrà ser fix, inde-
finit o temporal.

PLE
Òrgan col·legiat integrat per la totalitat 
dels regidors i regidores de l’ajunta-
ment. És l’encarregat de controlar i fis-
calitzar els òrgans de govern i de votar 
la moció de censura i sobre la qüestió 
de confiança. És qui pren els acords 
relatius a la participació en organitza-
cions supramunicipals o l’alteració del 
terme municipal i entre d’altres.

És l’encarregat de l’aprovació inicial del 
planejament general del municipi i de 
posar fi a la tramitació municipal dels 
plans i altres instruments d’ordenació 
urbanístics. 

És el competent per aprovar el regla-
ment orgànic municipal i les orde-
nances, crear i regular òrgans com-
plementaris, aprovar i modificar els 
pressupostos, disposar despeses en 
els assumptes de la seva competència i 
aprovar els comptes. També per aprovar 
les formes de gestió dels serveis i els 
expedients de municipalització i per ac-
ceptar la delegació de competències feta 
per altres administracions públiques.

Aprova la plantilla del personal i la 
relació dels llocs de treball, fixa la 

quantia de les retribucions comple-
mentàries fixes i periòdiques, exerceix 
les accions administratives i judicials i 
altera la qualificació jurídica dels béns 
de domini públic.

També aprova les contractacions i les 
concessions de tota mena, quan el seu 
import superi un percentatge o una 
quantitat legalment establerta, així 
com els contractes i les concessions 
plurianuals, quan la seva durada sigui 
superior a quatre anys. Pel que fa als 
plurianuals de menor durada, també 
caldrà que siguin aprovats pel Ple 
quan l’import acumulat de totes les 
seves anualitats superi el percentatge 
establert.

Finalment, el Ple també aprova els pro-
jectes d’obres i serveis quan hagi estat 
competent per a la seva contractació 
o concessió, i aprova l’adquisició de 
béns i drets quan el seu valor superi un 
percentatge o una quantitat legalment 
establerta. 

PLE EXTRAORDINARI
El Ple té sessió extraordinària quan el 
president o presidenta ho decideix (en 
aquest cas, l’ha de convocar amb un mí-
nim de dos dies d’antelació) o bé quan 
ho demani la quarta part dels regidors 
i regidores, sense que cap en pugui 
sol·licitar més de tres anualment. En 
aquest últim cas, la celebració d’aquest 
Ple no es pot endarrerir més de quinze 
dies hàbils des que s’ha sol·licitat, i no 
es pot incorporar l’assumpte a l’ordre 
del dia d’un Ple ordinari o d’un altre 
d’extraordinari amb més assumptes si 
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procediment o produeixen indefensió o 
perjudici irreparable a drets o interes-
sos legítims. Els membres de les corpo-
racions que haguessin votat en contra 
dels actes i acords són els que estan 
legitimats per presentar un recurs con-
tenciós administratiu. Cal haver esgotat 
la via administrativa per interposar un 
recurs contenciós administratiu.

RECURS D’ALÇADA
Recurs que s’interposa davant de qui 
va dictar la resolució o el seu supe-
rior jeràrquic. Es presenta contra les 
resolucions i actes de tràmit que posin 
fi a la via administrativa, si decideixen 
directament o indirectament el fons 
de l’assumpte, determinen la impos-
sibilitat de continuar el procediment o 
produeixen indefensió o perjudici irre-
parable a drets i interessos legítims.

El termini per interposar-lo és d’un 
mes si hi ha resolució expressa, i de 
tres mesos si hi ha silenci adminis-
tratiu, a comptar des de la data que 
l’esmentat silenci produeixi efectes.

RECURS DE REVISIÓ
Recurs que es pot interposar contra les 
resolucions en ferm que posin fi a la 
via administrativa davant l’òrgan que 
les va dictar, que serà el competent per 
resoldre’l, en quatre circumstàncies:

— Quan s’hagi incorregut en errors 
de fet (termini de quatre anys per 
interposar el recurs).

— Quan apareguin documents de 
valor essencial per a la resolució 
de l’assumpte que evidenciïn l’error 

R
Q

els regidors i regidores sol·licitants no 
ho autoritzen expressament.

PLE EXTRAORDINARI URGENT
Són urgents aquells plens en els que no 
s’ha pogut respectar el termini mínim 
de convocatòria per raó de l’assumpte 
a tractar. Les convocatòries d’aquestes 
sessions han de ser ratificades pel Ple 
a l’inici de la sessió.

PLE ORDINARI
El Ple té sessió ordinària cada mes, 
com a mínim, en els municipis de més 
de 20.000 habitants, cada dos mesos 
en els municipis de poblacions d’entre 
5.001 i 20.000 habitants, i cada tres 
mesos en els municipis de fins a 5.000 
habitants. Cal convocar-los amb un 
mínim de dos dies d’antelació.

PRECS I PREGUNTES
Els regidors i regidores poden formular 
precs i preguntes en el Ple relatius a 
l’actuació o als propòsits d’actuació 
dels òrgans de govern de la corporació.

PUOSC
Instrument de cooperació econòmica 
de la Generalitat de Catalunya envers 
els ens locals per a la realització de 
les obres i els serveis de competència 
municipal.

QÜESTIÓ DE CONFIANÇA
Figura per la qual l’alcaldia vincula la 
seva continuïtat en el càrrec a l’apro-
vació per part del Ple dels següents 
assumptes d’especial rellevància:

— L’aprovació dels pressupostos
 anuals.
— L’aprovació del reglament orgànic 

municipal.
— L’aprovació de les ordenances 

fiscals.
— L’aprovació que posi fi a la trami-

tació dels instruments de planeja-
ment general del municipi.

En cas que la qüestió de confiança no 
obtingués el nombre de vots necessaris 
que requereix cadascuna d’aquestes fi-
gures, l’alcalde cessarà automàticament 
i quedarà en funcions fins a la presa de 
possessió de qui l’hagi de succeir.

En canvi, si la qüestió de confiança 
es vincula a l’aprovació o modificació 
dels pressupostos i no s’obtingués el 
nombre de vots necessaris per a l’apro-
vació de l’acord, s’entendrà atorgada 
la confiança i aprovat el projecte si en 
el termini d’un mes d’haver-se votat el 
rebuig de la qüestió de confiança no es 
presenta una moció de censura amb un 
candidat o candidata alternativa o si la 
moció no prospera.

RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
El recurs contenciós administratiu és 
admissible en relació amb les disposici-
ons de caràcter general i amb els actes 
expressos i presumptes de l’ajuntament 
que posin fi a la via administrativa, ja 
siguin definitius o de tràmit si aquests 
últims decideixen directament o indirec-
tament el fons de l’assumpte, deter-
minen la impossibilitat de continuar el 
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de la resolució objecte de recurs 
(termini de tres mesos des que es 
té coneixement per interposar el 
recurs). 

— Quan en la resolució hagin influït 
essencialment documents o testi-
monis declarats falsos per sentèn-
cia judicial en ferm (termini de tres 
mesos des que es té coneixement 
per interposar el recurs).

— Hagi estat dictada com a conse-
qüència de prevaricació, violència, 
maquinació fraudulenta, etc., decla-
rada per sentència judicial en ferm 
(termini de tres mesos per inter-
posar el recurs des de la sentència 
judicial en ferm).

RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ
Recurs que es pot interposar potes-
tativament davant el mateix òrgan 
que va dictar la resolució. Es presenta 
contra les resolucions i actes de tràmit 
que posin fi a la via administrativa, si 
decideixen directament o indirecta-
ment el fons de l’assumpte, determi-
nen la impossibilitat de continuar el 
procediment o produeixen indefensió o 
perjudici irreparable a drets i interes-
sos legítims.

El termini per ser interposat és d’un 
mes, si l’acte és exprés, i de tres me-
sos, a comptar des de la data en què es 
produeix l’acte presumpte.

REGIDOR/REGIDORA
És el representant polític dels veïns 
i veïnes d’un municipi. És escollit/da 
per votació i nomenat/da electe per la 
Junta Electoral.

REGIDOR/REGIDORA NO ADSCRIT
Els regidors o regidores que abandonen 
el grup format per la candidatura per 
la qual es van presentar no es poden 
integrar al grup mixt, sinó que queden 
com a regidors/es no adscrits/tes.

Tenen els deures i els drets individu-
als, inclosos els de caràcter material i 
econòmic, i participen en les activitats 
pròpies de l’ajuntament de manera 
anàloga a la de la resta de regidors. Els 
drets econòmics i polítics dels mem-
bres no adscrits no poden ser superi-
ors als que els haguessin correspost en 
cas de restar al grup de procedència.

REGLAMENT ORGÀNIC
MUNICIPAL (ROM)
Norma dictada per l’ajuntament, dins 
de les seves competències d’autoorga-
nització, que regula l’organització i el 
funcionament del propi ajuntament. 

Aquest reglament, que haurà de res-
pectar en tot cas les diverses lleis que 
legislen sobre matèria local, pot tenir 
en compte les característiques pròpies 
de cada ajuntament i regular el funcio-
nament de les diverses comissions de 
l’ajuntament, participació veïnal, etc.

RETRIBUCIÓ PER 
DEDICACIÓ EXCLUSIVA
Règim que exigeix que el regidor o re-
gidora tingui dedicació preferent en les 
tasques de l’ajuntament (sens perjudici 
que pugui tenir altres ocupacions se-
cundàries). En el cas que aquest règim 
de dedicació exclusiva sigui remunerat, 

caldrà una declaració formal de com-
patibilitat per part del Ple i, posterior-
ment, haurà de ser acceptat pel regidor 
o regidora. Els regidors i regidores 
que estiguin en aquesta situació seran 
donats d’alta en el Règim General de la 
Seguretat Social.

RETRIBUCIÓ PER DEDICACIÓ PARCIAL
Percepció econòmica que poden rebre 
l’alcalde o alcaldessa o els regidors 
o regidores que ostentin delegacions 
d’alcaldia o desenvolupin responsabi-
litats. Percebran retribucions pel seu 
temps de dedicació efectiu, i també 
seran donats d’alta en el Règim Gene-
ral de la Seguretat Social. En els acords 
plenaris que determinin els càrrecs que 
porten aparellada la dedicació parcial 
i les retribucions d’aquests, hauran de 
contenir el règim de dedicació mínima 
necessària per a poder cobrar aquesta 
percepció. 

RETRIBUCIÓ DELS REGIDORS
I REGIDORES
Quantitat que el regidor o regidora rep 
per la seva dedicació municipal. Aques-
tes quantitats són consignades de 
manera global al pressupost anual. La 
retribució pot ser per dedicació parcial, 
exclusiva o per indemnitzacions.

ROF
Les normes recollides al Real decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de organi-
zación funcionamiento y régimen jurídico 
de las entidades locales, en general, 
s’apliquen amb caràcter supletori res-
pecte del ROM de cada municipi.
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S

T

SANCIONS
Per tal d’assegurar una adequada 
ordenació de les relacions de convivèn-
cia d’interès local i de l’ús dels serveis, 
instal·lacions i espais públics, els ens 
locals podran, si no hi ha una norma-
tiva sectorial específica, establir les 
classes d’infraccions (molt greus, greus 
i lleus), així com imposar sancions per 
l’incompliment de deures, prohibicions 
o limitacions continguts en les corres-
ponents ordenances. 

SECRET
Existeix el deure dels regidors i regi-
dores de respectar la confidencialitat 
de la informació a la que tenen accés 
per raó del càrrec. En cas de no com-
plir amb aquest deure es pot incórrer 
en responsabilitats administratives  
i/o penals. 

SECRETARI/SECRETÀRIA
Funcionari o funcionària amb habilita-
ció de caràcter estatal que s’encarrega 
de l’assessorament legal preceptiu de 
la corporació. 

SILENCI ADMINISTRATIU
El silenci administratiu s’entén que és 
procedent quan en els procediments 
iniciats a sol·licitud de la persona 
interessada, un cop vençut el termini 
màxim sense haver-se pronunciat l’ad-
ministració, s’entén estimada la preten-
sió. El silenci, doncs, per regla general 
és positiu, excepte quan són procedi-
ments relatius a l’exercici del dret de 
petició, aquells els quals la seva estima-
ció tingués com a conseqüència que es 
transfereixin a la persona sol·licitant 

pacta amb d’altres forces per canviar 
o mantenir la majoria governant en 
una entitat local, o bé fan impossible la 
majoria governant. 

facultats relatives al domini públic o al 
servei públic, així com els procediments 
d’impugnació d’actes i disposicions, o 
altres casos establerts per llei.

SUBVENCIÓ
Ajut de contingut econòmic o d’una 
altra naturalesa que pot atorgar l’ens 
local a favor d’entitats públiques o 
privades i de particulars que fan acti-
vitats que complementen o supleixen 
les competències locals. Són els propis 
ajuntaments els que han de comprovar 
l’aplicació efectiva de les mesures de 
foment a la finalitat prevista.

TINENT/TINENTA D’ALCALDIA
Persona que substitueix l’alcalde o 
alcaldessa, en la totalitat de les seves 
funcions, en casos de vacant, absèn-
cia, malaltia, etc., que impossibilitin 
al primer/a l’exercici de les seves 
atribucions. Són nomenades i cessades 
lliurement per l’alcaldia d’entre els 
membres de la junta de govern i, quan 
no n’hi ha, d’entre els/les regidors/es.
Existeix limitació numèrica respecte a 
la quantitat de tinents/es d’alcaldia.

En els municipis amb junta de govern 
local, el màxim de tinències d’alcaldia 
és el mateix nombre que els membres 
de la junta, i en els municipis sense 
junta de govern local, el màxim és un 
terç del nombre de regidors/es.

TRÀNSFUGA
És trànsfuga aquella persona electa 
que, traint els seus companys de llista, 



ESQUERRA 13CONCEPTES BÀSICS PER A REGIDORS I REGIDORES

CÈDULA D’HABITABILITAT
És el document que acredita que l’habi-
tatge compleix els requisits d’habitabi-
litat i solidesa i que és apte per a ésser 
destinat a residència. Per a ocupar un 
habitatge, cal haver-ne obtingut prè-
viament aquesta acreditació. Aquesta 
cèdula és necessària per al subminis-
trament definitiu dels serveis d’aigua, 
gas i electricitat. 

CÈDULA URBANÍSTICA
És un document expedit per l’ajun-
tament respectiu que confirma la 
legalitat de la construcció de l’immoble 
(llicència de les obres, aprovació del 
projecte i primera utilització). 

CESSIÓ URBANÍSTICA
Cessió obligatòria de terrenys que, 
d’acord amb la legislació d’urbanisme, 
ha de realitzar el propietari o propietà-
ria de sòl urbà i urbanitzable.

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
És una tècnica que utilitza la llei per 
diferenciar el sòl en tres classes: sòl 
urbà, sòl urbanitzable i sòl no urba-

CONCEPTES BÀSICS
D’URBANISME

A

C

AGENT URBÀ/URBANA
Persona física o jurídica que directa 
o indirectament i de forma decisiva 
participa en la configuració de la ciutat. 
Un exemple serien els propietaris del 
sòl, els promotors immobiliaris, l’admi-
nistració o la ciutadania segons el seu 
grau de participació.

AGREGACIÓ DE PARCEL·LES
Unió de dues o més parcel·les limí-
trofes per formar-ne una de mida 
superior.

APROFITAMENT MITJÀ
Cessió obligatòria i gratuïta per part del 
propietari o propietària d’una finca d’un 
sector determinat. Es calcula tenint en 
compte l’aprofitament urbanístic del 
sector on es troba la finca. L’han de 
realitzar els propietaris dels terrenys 
urbanitzables programats.

APROFITAMENT URBANÍSTIC
És el resultat de ponderar l’edificabilitat, 
els usos i la intensitat dels usos que el 
plantejament urbanístic assigni al sòl. 
La densitat de l’ús residencial, expressa-

da en nombre d’habitatges per hectàrea, 
també integra l’aprofitament urbanístic.

APROVACIÓ DEL PLANEJAMENT
Acords de les administracions com-
petents per validar jurídicament un 
instrument urbanístic. El procés se-
gueix aquesta seqüència: avanç del Pla, 
aprovació inicial, aprovació definitiva.

CADASTRE
Documentació establerta una vegada 
efectuades diverses operacions admi-
nistratives i determinats aixecaments 
topogràfics per tal de permetre la 
identificació de les propietats immobles 
—urbanes i rústiques— d’una determi-
nada zona, la constatació del caràcter 
dels seus productes i la quantificació 
dels ingressos que en resulten.

CÀRREGA URBANÍSTICA
Obligacions que assumeix la propietat 
del sòl en relació amb els beneficis que 
també li proporciona el planejament 
urbanístic.
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D

nitzable. Cadascuna de les classes del 
sòl té el seu règim urbanístic, fet que li 
atorga unes conseqüències jurídiques 
pels seus propietaris o propietàries 
que comporten uns drets i uns deures 
determinats.

COEFICIENT O ÍNDEX 
D’EDIFICABILITAT BRUT
Factor que fixa la relació entre la su-
perfície de sostre edificable d’un sector 
i la superfície dels terrenys del sector. 
S’expressa en metres quadrats de 
sostre edificable per metres quadrats 
de sòl (m2st/m2s).

COMISSIONS D’URBANISME
Són òrgans urbanístics de la Generalitat 
que, en el marc de les competències 
que els atribueix la Llei, compleixen 
funcions de caràcter informatiu, consul-
tiu, gestor, resolutiu i, a instància dels 
ajuntaments, també de caràcter inter-
pretatiu. La seva funció és la de vetllar 
pel compliment legal de les figures de 
planejament i de llurs tramitacions.

CONSORCI URBANÍSTIC
És una entitat pública entre administra-
cions públiques que pot realitzar con-
venis de caràcter privat; la seva funció 
és la gestió i l’execució de l’activitat 
urbanística. Com a consorci que és, té 
personalitat jurídica pròpia indepen-
dent de la dels seus membres i plena 
capacitat d’obrar. 

CONVENI URBANÍSTIC
És un instrument que té una naturalesa 
contractual (d’acord de voluntats) en 
l’àmbit del dret urbanístic i en el marc 

de l’ordenament jurídic. Aquest acord 
és signat per l’administració competent 
amb d’altres administracions i amb 
particulars amb la funció principal 
de col·laboració entre les parts. Els 
convenis urbanístics han d’integrar la 
documentació del planejament o de 
l’instrument de gestió al qual es refe-
reixen, s’han de sotmetre a la informa-
ció pública corresponent i poden ésser 
objecte de consulta un cop aprovats. 
Els convenis urbanístics obliguen 
exclusivament les parts que els han 
signat, i en cap cas no condicionen les 
competències públiques en matèria de 
planejament urbanístic. 

DESENVOLUPAMENT
URBANÍSTIC SOSTENIBLE
És la utilització racional del territori i 
del medi ambient. Atès que el sòl és 
un recurs limitat, el desenvolupament 
urbanístic sostenible comporta la 
configuració de models d’ocupació del 
sòl que evitin la dispersió en el territori 
i atenguin la preservació dels espais 
naturals.

DISCIPLINA URBANÍSTICA
Part del dret urbanístic que regula la 
legalitat urbanística i que dota l’adminis-
tració de la potestat per poder regular 
jurídicament el compliment de les actu-
acions realitzades per la persona propi-
etària o el deure d’aquesta de fer-les.

DOMINI PúBLIC
Són els béns dels que disposa l’admi-
nistració corresponent i també els que 

E

F

estan destinats a l’ús públic, com ara 
rius, camins, etc.

DRET DE SUPERFÍCIE
És un règim de tinença limitat sobre una 
finca, segons el qual la persona adjudica-
tària adquireix la propietat de l’habitatge 
per un període determinat d’anys. 

En virtut del dret de superfície es 
manté una separació entre la propietat 
d’allò que es construeix i el terreny o el 
sòl en què es fa.

EDIFICABILITAT
És el nombre de metres quadrats que 
es pot edificar com a màxim segons el 
planejament vigent. 

ESPAI LLIURE
El sistema urbanístic d’espais lliures 
públics comprèn els parcs, els jardins, 
les zones verdes i els espais per a 
l’esbarjo, el lleure i l’esport.

Són els espais que per determinació 
obligatòria dels plans d’urbanisme com-
porten la previsió d’una reserva mínima 
destinada a parcs públics i zones verdes.

ESPAI PúBLIC
Són els espais de propietat pública 
d’accés lliure.

FIGURA DE PLANEJAMENT
Són els instruments de planejament 
que defineix la llei d’urbanisme.
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G PARCEL·LACIÓ
Quan les normes ho estableixin, és la 
divisió en parcel·les d’una o diverses 
finques agrupades. 

PATRIMONI PúBLIC
DEL SÒL I HABITATGE
És un inventari dels recursos patri-
monials dels ajuntaments procedents 
d’aprofitament urbanístic de cessió 
obligatòria, finques expropiades per 
incompliment de la funció social de 
la propietat i finques expropiades per 
la constitució o ampliació de PPSH. A 
efectes pràctics i de gestió, el patrimoni 
públic de sòl i habitatge constitueix 
una part del total de l’inventari de béns 
immobles de l’ens municipal. És un 
instrument per a la intervenció dels po-
ders públics en el mercat immobiliari.

PERMUTA
Consisteix en l’entrega d’un bé a canvi 
d’un altre.

PLA DIRECTOR
És una figura de planejament urbanís-
tic supramunicipal, que té la finalitat 
d’establir, de conformitat amb el 
planejament territorial, les directrius i 
les determinacions fonamentades amb 
motius d’interès supramunicipal que 
imposen la corresponent adaptació del 
planejament urbanístic.

PLA D’ACTUACIÓ URBANÍSTIC
MUNICIPAL (PAUM)
El PAUM avalua i atén les necessitats 
de sòl d’habitatge del municipi i de sòl 
per a usos industrials i activitats pro-
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GESTIÓ URBANÍSTICA
Conjunt d’actuacions destinades a 
repartir equitativament els beneficis i 
les càrregues derivades de l’ordenació 
urbanística i a executar les obres d’ur-
banització. És l’última fase del procés 
de planificació urbanística, ja que 
s’inicia un cop aprovat definitivament 
l’instrument de planejament.

HABITATGE LLIURE
Són els habitatges que no tenen cap 
restricció pel que fa a l’accés, ús o 
venda.

HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL
Són habitatges destinats a residència 
habitual i permanent o de lloguer i cal 
que l’administració els hagi declarat 
protegits. Poden ser promoguts per 
promotores privades o públiques. L’ha-
bitatge ha de tenir una superfície igual 
o inferior a 90 m2 útils (amb algunes 
excepcions) i el preu de venda, de llo-
guer o de lloguer amb opció a compra 
per metre quadrat està limitat segons 
la situació del municipi en la zona 
geogràfica que estableix la normativa, i 
el tipus de protecció. A més, per accedir 
a un habitatge amb protecció oficial 
cal complir el requisit d’ingressos de la 
unitat familiar amb les limitacions que 
estableixi la normativa. 

Hi ha quatre tipus d’habitatge de pro-
tecció: règim especial, règim general, 
de preu concertat i concertat. Tots ells 
tenen ponderat el seu accés mitjançant 
els ingressos familiars ponderats amb 

l’Indicador Públic de Renda d’Efectes 
Múltiples (IPREM).
 

ÍNDEX D’EDIFICABILITAT
És el coeficient o relació existent entre 
l’edificabilitat i la superfície de l’àmbit.

NORMATIVA URBANÍSTICA
És un document bàsic del planejament 
general, ja que la seva funció és la 
regulació del règim general dels usos 
del sòl i de l’edificació. 

NORMES SUBSIDIÀRIES MUNICIPALS
És la figura més bàsica del planeja-
ment general, amb menys complexitat 
que un pla general o un POUM. El seu 
objectiu és l’ordenació urbanística del 
terme municipal i poden constar d’una 
memòria, la normativa urbanística i els 
plànols d’informació i d’ordenació.

PARCEL·LA
És el tros de sòl urbà edificable, 
delimitat amb la finalitat de facilitar la 
construcció, conferir autonomia a les 
unitats d’edificació i servir de base per 
a l’aplicació dels paràmetres regula-
dors de la intensitat i la densitat de 
l’edificació.

PARCEL·LA MÍNIMA
Quan les normes ho estableixin, és la 
unitat de sòl de dimensions mínimes 
que pot resultar apta per parcel·lar.
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ductives. És l’instrument per permetre 
l’exercici de les competències urbanís-
tiques locals (municipals i comarcals). 
Es tracta d’un mecanisme de concerta-
ció entre els ajuntaments i la Genera-
litat de les polítiques de sòl i habitatge 
que es duran a terme en el municipi en 
un màxim de sis anys. 

PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTIC MUNICIPAL (POUM)
El POUM és un instrument d’ordena-
ció integral que permet el creixement 
urbanístic ordenat i sostenible d’un 
municipi tenint en compte les seves 
particularitats.

PLA PARCIAL
Instrument de planejament derivat 
que determina l’ordenació d’un sector 
en sòl urbanitzable. Els plans parcials 
urbanístics tenen per objecte, en el sòl 
urbanitzable delimitat i en el sòl urba-
nitzable no delimitat respectivament, 
desenvolupar el planejament general 
mitjançant l’ordenació detallada de llur 
àmbit territorial.

PLANEJAMENT DERIVAT
Són els instruments que tenen per 
objecte complementar les determina-
cions del POUM. Estan supeditats al 
planejament urbanístic general, sens 
perjudici de les determinacions que li 
són pròpies.

PLANEJAMENT ESTRATÈGIC
És un instrument de planificació que 
recull de manera detallada i sistema-
titzada els objectius, les polítiques i les 
actuacions previstes per a assolir-los 

en un termini determinat, i els sistemes 
i instruments de control corresponents.

PLANEJAMENT TERRITORIAL GENERAL
És l’instrument que defineix els ob-
jectius d’equilibri territorial d’interès 
general per a Catalunya i, a la vegada, 
és el marc orientador de les accions 
que emprenen els poders públics per 
a crear les condicions adequades per 
atreure l’activitat econòmica als espais 
idonis i per aconseguir que la ciutada-
nia catalana tingui uns nivells de qua-
litat de vida semblants, independent-
ment de l’àmbit territorial on visquin. 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC
És la tècnica per establir i planificar quin 
model de ciutat es vol desenvolupar.

PLANS DE MILLORA URBANA
Instrument de planejament derivat que 
determina l’ordenació d’un sector en 
sòl urbà, d’acord amb el planejament 
general. Entre les seves funcions poden 
completar o acabar la urbanització, la 
reforma interior urbana, la transforma-
ció d’usos, la reurbanització, completar 
el teixit urbà o l’ordenació especifica 
del subsòl.

PLANS ESPECIALS
Instrument de planejament derivat 
de desenvolupar o complementar 
les determinacions del planejament 
urbanístic general, en qualsevol classe 
de sòl i, si escau, en diverses classes o 
categories de sòl simultàniament.

PLANS LOCALS D’HABITATGE
És el document tècnic que a partir de 

l’anàlisi del context territorial, de la 
situació de l’habitatge a nivell local i 
de les condicions socioeconòmiques, 
urbanístiques i d’organització munici-
pal, defineix les estratègies i concreta 
les actuacions a promoure des del 
govern local en relació al sòl i al sostre 
residencial, existent o de nova creació. 

PLANS TERRITORIALS PARCIALS
És l’instrument que ha de desplegar les 
determinacions del pla territorial ge-
neral i ha de fer-ho amb el major detall 
que permet la menor extensió del seu 
àmbit. La llei estableix que l’àmbit dels 
plans territorials parcials tindrà, com 
a mínim, l’extensió d’una comarca, que 
pot agrupar diverses unitats comarcals 
sense dividir-les i que, en tot cas, adop-
tarà els àmbits establerts a aquests 
efectes pel pla territorial general. 

PLANS TERRITORIALS SECTORIALS
És l’instrument que ha de desplegar 
les determinacions del pla territorial 
general, d’acord amb el seu caràcter 
sectorial. Les seves determinacions es 
refereixen a un o a diversos aspectes 
de la realitat territorial: carreteres, 
espais d’interès natural, equipaments 
comercial, etc. i que són analitzats i 
projectats, en cada cas, de manera 
especialitzada pel departament de la 
Generalitat competent en la matèria de 
què es tracti.

POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
Els polígons d’actuació urbanística són 
els àmbits territorials mínims per a dur 
a terme la gestió urbanística integrada. 
Els sectors de planejament urbanístic 
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SISTEMES D’ACTUACIÓ
Són les diferents regulacions previstes 
per executar el planejament d’un sector 
o polígon. Els sistemes d’actuació 
previstos per la Llei d’urbanisme són el 
sistema de reparcel·lació (repartiment 
equitatiu de beneficis i càrregues) i el 
sistema d’expropiació determinat per la 
urgència de l’actuació.

SISTEMES URBANÍSTICS
Són totes les àrees de sòl que configu-
ren l’estructura d’espais públics del mu-
nicipi. De fet, són les estructures funcio-
nals urbanes d’interès públic general, 
per a les quals l’ordenació urbanística 
cal que reservi el sòl en les quantitats 
i localitzacions adequades (sistemes 
de comunicacions, sistemes d’equipa-
ments, sistemes d’espais lliures).

SÒL NO URBANITzABLE
El sòl no urbanitzable comprèn els 
terrenys que es caracteritzen per una 
voluntat de mantenir i conservar les 
seves condicions naturals i el seu 
caràcter pròpiament rural. En aquest 
sòl no hi són permesos els processos 
d’urbanització de caràcter urbà ni els 
usos contradictoris amb l’aprofitament.

SÒL URBÀ
Sòl integrat en la trama urbana i 
caracteritzat per disposar d’unes 
infraestructures i serveis urbanístics 
bàsics; aquest sòl pot ésser consolidat 
o no consolidat.

SÒL URBÀ CONSOLIDAT
És aquell sòl urbà que compta amb els 
serveis bàsics més dos terceres parts 
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afectats per l’actuació urbanística, 
d’acord amb la distribució dels costos 
d’aquesta entre tots i cadascun d’ells, 
bé en proporció a la superfície dels 
seus respectius terrenys o bé en 
proporció al valor urbanístic d’aquests, 
atenent la classe i el tipus de sòl en què 
es desenvolupi l’obra urbanitzadora.

REPARCEL·LACIÓ
Agrupar finques compreses en un polí-
gon o unitat d’actuació amb la finalitat 
de dividir-les d’acord amb les previ-
sions d’un pla d’urbanisme i adjudicar 
les parcel·les resultants a les persones 
interessades, en proporció als seus 
respectius drets inicials.

RESERVA DE SÒL
És la determinació que marca el plane-
jament urbanístic per a la provisió de 
sòl per a sistemes, amb l’objectiu d’un 
fi determinat, en tant que són els com-
ponents bàsics de l’estructura urbana.

SISTEMA D’INFORMACIÓ
GEOGRÀFICA (SIG)
És un sistema constituït per material 
i programes informàtics, destinat al 
maneig de dades localitzades geogrà-
ficament. La captació, gestió, emma-
gatzematge, manipulació i anàlisi, 
modelització i edició cartogràfica i 
gràfica, mitjançant programes especí-
fics, permet així de resoldre o seguir 
fenòmens o problemes complexos 
d’ordenament i gestió.

derivat poden constituir un únic polígon 
d’actuació urbanística o bé subdividir-
se en dos o més polígons.

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
És l’instrument urbanístic que té per 
objecte formalitzar l’equidistribució 
de beneficis i càrregues, en el qual es 
configurarà finalment el parcel·lari re-
sultant de la transformació urbanística.

PROJECTE D’URBANITzACIÓ
És l’instrument urbanístic que té per 
objecte el projecte d’obres per a l’exe-
cució material de les determinacions 
dels plans urbanístics pel que fa a les 
obres d’urbanització dels àmbits d’ac-
tuació urbanística.

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
És la definició de zones i sistemes, per 
assignar a cada part del territori usos, 
intensitats i condicions d’edificació, tot 
desenvolupant i concretant els drets 
i deures genèrics establerts per les 
normes urbanístiques mitjançant la 
classificació del sòl.

QUOTES URBANÍSTIQUES
Són les que, en metàl·lic o en terrenys 
edificables, han d’abonar les persones 
propietàries del sòl, anticipadament o 
no, per sufragar els costos d’urbanit-
zació derivats de la gestió i l’execució 
urbanística a favor de l’administració 
urbanística actuant o de les seves 
entitats urbanístiques col·laboradores. 
Es a dir, són les quantitats assignades 
a cadascun dels propietaris de terrenys 
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construïdes i en què el terreny té la 
condició de solar.

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT
És aquell sòl urbà que no compleix 
amb les característiques del sòl con-
solidat.

SÒL URBANITzABLE
És aquell sòl que el planejament gene-
ral corresponent consideri necessari 
i adequat per a garantir el creixement 
de la població i de l’activitat econòmica 
d’acord amb el concepte de desenvo-
lupament econòmic sostenible. Aquest 
pot ésser programat i no programat, 
segons determini el planejament.

SÒL URBANITzABLE DELIMITAT
Sòl urbanitzable que compta amb un 
pla parcial aprovat.

SÒL URBANITzABLE NO DELIMITAT
Sòl urbanitzable que no compta amb 
un pla parcial.

SOLAR
Parcel·la classificada com a sòl urbà, 
apta per a l’edificació, segons llur quali-
ficació urbanística.

SUBSÒL
Tot allò que es troba sota el sòl. El 
subsòl està regulat pel planejament ur-
banístic i resta sotmès a les servituds 
administratives necessàries per a la 
prestació de serveis públics o d’interès 
públic, sempre que aquestes servi-
tuds siguin compatibles amb l’ús de 
l’immoble privat servent, d’acord amb 
l’aprofitament urbanístic atribuït.

Z
U

SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES
Els òrgans competents per a l’apro-
vació inicial de les figures del plane-
jament urbanístic poden acordar, amb 
la finalitat d’estudiar-ne la formació o 
la reforma, suspendre l’atorgament de 
llicències de parcel·lació de terrenys, 
d’edificació, reforma, rehabilitació 
o enderrocament de construccions, 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o 
usos concrets i d’altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial. 

USOS DEL SÒL
És la funció i l’aprofitament que li cor-
respon al sòl, segons el que determini 
el planejament vigent. 

zONA
Les zones corresponen a les superfí-
cies de sòl destinades per l’ordenació a 
ser susceptibles d’aprofitament privat. 
La naturalesa de cada zona ho és en 
funció de la classe de sòl i es determina 
amb la definició dels paràmetres que 
regulen les condicions de parcel·lació, 
d’edificació i d’ús que s’exigeix de ma-
nera específica a cadascuna. Les zones 
són els espais que el planejament desti-
na als usos privats, com l’habitatge i les 
activitats econòmiques. Aquestes tenen 
un contingut normatiu segons el seu 
regim de sòl, a diferencia dels sistemes.



ESQUERRA 19CONCEPTES BÀSICS PER A REGIDORS I REGIDORES

CONCEPTES BÀSICS
DE FINANCES MUNICIPALS

B
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BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
Aquest document és bàsic per al 
control i seguiment del pressupost, ja 
que s’hi regulen tots els processos per 
l’execució de l’esmentat pressupost.

CÀNON
És un acord econòmic sustentat en un 
contracte, conveni o acord, en què una 
de les parts es compromet a pagar una 
quantitat. L’ajuntament tant pot cobrar 
com pagar (per exemple, cobrar d’una 
concessió, pagar a l’abocador per l’abo-
cament de residus, etc.).

CAPÍTOLS
Veure el concepte Pressupost per 
classificació econòmica (ingressos
i despeses).

COMPTE GENERAL
En aquest es dóna compte de la gestió 
duta a terme durant l’exercici en els as-
pectes econòmics, financers, patrimo-
nials i pressupostaris, tant de la pròpia 
entitat com dels organismes autònoms 

i de les societats mercantils de capital 
100% municipal. 

CONTRIBUCIONS ESPECIALS
L’ajuntament podrà establir i exigir con-
tribucions especials per a la realització 
d’obres o per a l’establiment o amplia-
ció de serveis municipals. 

DESPESES
La quantitat de diners que l’ajuntament 
pensa gastar o ha gastat.

DESPESES FINANÇAMENT AFECTAT
Una part dels ingressos comptabilitzats 
(ja sigui en fons líquids o pendents 
de cobrament) van assignats a una 
despesa que encara no s’ha contret, 
per tant no podem disposar lliurement 
d’aquests diners.

DEUTE VIU
És el coeficient que marca el grau d’en-
deutament de l’ajuntament. Aquest coe-
ficient actualment no pot ser superior a 
120% (segons la llei vigent a dia d’avui).

DRETS RECONEGUTS
Són els cobraments consolidats (hi ha 
documentació que avala el cobrament).

ESTALVI NET
És la diferència entre els ingressos 
corrents previstos i les despeses 
corrents més les despeses del Capítol 
9, Passius financers (amortització de 
capital). L’estalvi net ha de ser positiu, 
en cas contrari cal un pla de saneja-
ment financer.

ESTRUCTURA DELS PRESSUPOSTOS
L’estructura del pressupostos ve deter-
minada pel Ministeri d’Hisenda (Ordre 
EHA/3565/2008 de 3 de desembre) i la 
divideix de la següent manera:
— Classificació econòmica (obligatò-

ria): afecta tant a ingressos com a 
despeses.

— Classificació per programes (obliga-
tòria): afecta només a les despeses.

— Classificació per unitats orgàniques 
(voluntària): afecta només a les 
despeses.
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PRESSUPOST DE CAPITAL
Correspon a la part del pressupost per 
classificació econòmica que engloba 
les partides destinades a nou endeuta-
ment i a l’amortització dels crèdits.
 
PRESSUPOST PER CLASSIFICACIÓ 
ECONÒMICA (INGRESSOS I DESPESES)
Aquesta classificació es obligatò-
ria. Correspon al pressupost tant en 
ingressos com en despeses ordenat 
per capítols d’acord amb la naturale-
sa econòmica i amb l’estructura dels 
pressupostos determinada pel Ministeri 
d’Hisenda.

Els capítols d’ingressos són:
— Cap. 1. Impostos directes
 (ingressos corrents).
— Cap. 2. Impostos indirectes   

(ingressos corrents).
— Cap. 3. Taxes i altres ingressos  

(ingressos corrents).
— Cap. 4. Transferències corrents  

(ingressos corrents).
— Cap. 5. Ingressos patrimonials  

(ingressos corrents).
— Cap. 6. Alineació inversions reals  

(ingressos per inversions).
— Cap. 7. Transferències de capital  

(ingressos per inversions).
— Cap. 8. Actius financers   

(ingressos per capital).
— Cap. 9. Passius financers  

(ingressos per capital).

Els capítols de despeses són:
— Cap. 1. Despeses de personal  

(despeses corrents).
— Cap. 2. Despeses en béns corrents
 i serveis (despeses corrents).
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taxes i preus públics. S’han d’aprovar 
definitivament abans del dia 1 de gener.

PLA DE SANEJAMENT
Es redacta quan un ajuntament no pot 
fer front als pagaments perquè els 
ingressos són inferiors a les despeses.

PRESSUPOST
Document que recull, amb més o 
menys detall, els ingressos i les despe-
ses que tindrà l’ajuntament. La vigència 
del pressupost coincideix amb l’any 
natural (de l’1 de gener al 31 de desem-
bre). L’estructura dels pressupostos ve 
determinada pel Ministeri d’Hisenda 
i la divideix en tres classificacions: 
econòmica, per programes i per unitats 
orgàniques.

PRESSUPOST CONSOLIDAT
Document que recull la totalitat de 
pressupostos, tant de l’ajuntament, 
com d’organismes autònoms i societats 
mercantils el capital de les quals sigui 
totalment municipal.
 
PRESSUPOST CORRENT
Correspon a la part del pressupost per 
classificació econòmica que engloba 
les partides destinades al dia a dia 
de la gestió, tant d’ingressos com de 
despeses.

PRESSUPOST D’INVERSIONS
Correspon a la part del pressupost per 
classificació econòmica que engloba 
les partides destinades a inversions, 
tant d’ingressos com de despeses.

IMPOSTOS
Import imposat per l’ajuntament com a 
contribució a la despesa pública. Actu-
alment hi ha cinc impostos:
— Impost sobre Béns Immobles (urbà 

i rústic), IBI.
— Impost sobre Activitats Econòmi-

ques, IAE.
— Impost sobre Vehicles de Tracció 

Mecànica, IVTM.
— Impost sobre increments de valor 

dels terrenys de naturalesa urbana  
Plusvàlua. 

— Impost sobre Construccions, Instal-
lacions i Obres, ICIO.

INGRESSOS
La quantitat de diners que l’ajuntament 
pensa rebre o ha rebut.

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST
Els pressupostos no són rígids, es po-
den modificar per adaptar-los a noves 
circumstàncies que s’apreciïn durant 
l’exercici.

OBLIGACIONS RECONEGUDES
Són els pagaments compromesos (hi 
ha documentació que compromet al 
pagament).

ORDENANCES FISCALS
Les ordenances fiscals són la norma 
reglamentària mitjançant la qual les 
entitats locals poden exercir les potes-
tats que els atorga la llei en matèria de 
tributació local. Inclouen els impostos, 
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— Cap. 3. Despeses financeres  
(despeses corrents).

— Cap. 4. Transferències corrents  
(despeses corrents).

— Cap. 6. Inversions reals   
(despeses per inversions).

— Cap. 7. Transferències de capital  
(despeses per inversions).

— Cap. 8. Actius financers   
(despeses per capital). 

— Cap. 9. Passius financers  
(despeses per capital).

Tots els capítols es subdivideixen en 
articles i els articles es subdivideixen 
en conceptes.

PRESSUPOST PER CLASSIFICACIÓ
PER PROGRAMES DE DESPESES
Aquesta classificació es obligatòria. 
Correspon al pressupost de despeses 
ordenat per programes en funció de la 
seva finalitat i objectius, d’acord amb 
l’estructura dels pressupostos determi-
nada pel Ministeri d’Hisenda.

Els programes són:
— Àrea de despesa 1. Serveis públics 

bàsics.
— Àrea de despesa 2. Actuacions
 de protecció i promoció social.
— Àrea de despesa 3. Producció de 

béns públics de caràcter preferent.
— Àrea de despesa 4. Actuacions
 de caràcter econòmic.
— Àrea de despesa 9. Actuacions de 

caràcter general.

Totes les àrees es subdivideixen en 
política de despesa i aquesta es subdi-
videix en grups de programes.

R

TPRESSUPOST PER UNITATS
ORGÀNIQUES DE DESPESA
Aquesta classificació és voluntària. 
Correspon al pressupost de despeses 
ordenat segons els criteris de cada 
ajuntament. 

PRESSUPOST PRORROGAT
La gestió del pressupost coincideix 
amb l’any natural (de l’1 de gener al 
31 de desembre). En el supòsit que 
el primer dia de l’any l’ajuntament no 
tingui aprovat i vigent el pressupost, 
es troba funcionant amb el pressupost 
prorrogat de l’any anterior.

PREUS PúBLICS
Contraprestació econòmica per serveis 
o activitats de competència local de 
sol·licitud o recepció voluntària (preus 
piscina, espectacles, venda de llibres, 
etc.).

RESULTAT PRESSUPOSTARI
Recull el diferencial de l’activitat deri-
vada de l’execució pressupostària de 
l’exercici que es liquida. És el balanç 
exclusivament pressupostari del pres-
supost liquidat.

ROMANENT DE TRESORERIA
El romanent de tresoreria és una mag-
nitud que expressa la situació finance-
ra de l’ajuntament fruit de l’execució 
dels diferents pressupostos al llarg 
dels anys.

TAXES
Tribut d’imposició voluntària que 
poden establir els ajuntaments com a 
contrapartida de la utilització privativa 
o l’aprofitament especial d’un bé de 
domini públic local, de la prestació de 
serveis públics o de la realització d’ac-
tivitats administratives de competència 
local que es refereixin, afectin o benefi-
ciïn de manera particular (clavegueram, 
escombraries, guals, ocupació de la via 
pública, expedició de documents, etc.).
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CCONCESSIÓ
És la realització d’un servei de com-
petència municipal per part d’una 
empresa privada. Les competències 
i la responsabilitat continua sent de 
l’ajuntament. La concessió s’ha de fer 
mitjançant licitació pública (per exem-
ple, la recollida de les escombraries, 
els serveis d’aigües, la gestió d’equipa-
ments esportius, etc.). 

CONSORCI
És una entitat creada voluntàriament i 
conjuntament amb altres administra-
cions tant locals com autonòmiques o 
estatals, o amb entitats privades sense 
ànim de lucre que persegueixin fins 
d’interès públic, concurrents amb els 
de l’administració pública. Estarà regit 
per un consell general. El Ple municipal 
tindrà representants de l’ajuntament al 
consell general, que seran escollits pel 
Ple municipal.

CONTRACTACIÓ
És el procediment que regula la con-
tractació de tots els serveis públics, 
d’acord amb la Llei 30/2007, de 30 

E

d’octubre, de contractes del sector 
públic. Tant afecta als ajuntaments o 
organismes autònoms com a les socie-
tats mercantils que tinguin més del 
50% de capital públic. Els procediments 
d’adjudicació són els següents:

— Obert, pot participar-hi tothom que 
vulgui i compleixi les condicions per 
contractar.

— Restringit, es convida a presentar 
sol·licituds de participació a un 
mínim de cinc empreses i, d’entre 
les que ho fan, es seleccionen les 
que es convida a presentar ofertes.

— Negociat amb publicitat, hi partici-
pen els que hagin presentat ofertes 
a conseqüència de l’anunci.

— Negociat sense publicitat, hi partici-
pen un mínim de tres empreses.

— Menor, s’adjudica directament (re-
comanable fer consulta a un mínim 
de tres empreses).

— Altres: diàleg competitiu, acords 
marc, centrals d’adjudicació.

L’elecció del procediment d’adjudicació 
va en funció de l’import econòmic, que 

varia si és per contracte d’obres 
o serveis.

Els ajuntaments poden redactar el 
seu propi reglament de contractació, 
sempre d’acord amb la llei vigent, però 
tenen la potestat de variar a la baixa 
els imports per a cada procediment o 
augmentar la obligatorietat de convo-
car més empreses en els contractes 
restringits, negociats sense publicitat
o els menors. 

EMPRESA MIXTA
És una societat mercantil creada per 
l’administració en la que participen tant 
capital municipal com capital privat. Es 
regeix per les normes del dret mer-
cantil. La persona representant a la 
junta d’accionistes és l’alcalde/essa o 
regidor/a en què es delegui. 

EMPRESA PARTICIPADA
És una societat mercantil que té parti-
cipació municipal. L’empresa tant pot 
ser de capital privat, mixt o públic. La 

ALGUNS CONCEPTES
DE GESTIÓ
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persona representant a la junta d’acci-
onistes és l’alcalde/essa o regidor/a en 
què es delegui.

ENTITAT PúBLICA EMPRESARIAL 
LOCAL (EPEL)
És una entitat creada pel Ple municipal 
per tal de portar a terme activitats en 
l’àmbit comercial i empresarial.

Estarà regit per un consell rector que és 
escollit pel Ple (per exemple, habitatge, 
gestió d’equipaments esportius, etc.).
 
EMPRESA PúBLICA MUNICIPAL
És una societat mercantil creada per 
l’administració, per tal de gestionar els 
serveis de caràcter econòmic munici-
pal. El 100% del capital és municipal. 
Es regeix per les normes del dret mer-
cantil. Els òrgans de direcció i adminis-
tració són:

— La junta general (els mateixos 
membres del Ple, presidida per 
l’alcalde/essa).

— El consell d’administració (escollits 
per la junta general, no cal que 
siguin regidors/es).

INSTITUT
Depenent dels estatuts, tant pot ser un 
organisme autònom com una entitat 
pública empresarial local.

LICITACIÓ
Veure la definició de Contractació. 

MANCOMUNITAT
És una entitat creada voluntàriament i 
conjuntament amb altres ajuntaments 
per a la gestió i la realització de serveis 
i obres de la seva competència. Estarà 
regit per un consell general. Les per-
sones representants de l’ajuntament al 
consell general estaran escollits pel Ple 
municipal.

ORGANISME AUTÒNOM
És una entitat creada pel Ple munici-
pal per tal de gestionar directament 
serveis de competència municipal. 
Estarà regit per un consell rector que 
és escollit pel Ple (per exemple, cultura, 
esports, serveis a les persones, etc.).

PATRONAT
Depenent dels estatuts, tant pot ser un 
organisme autònom com una entitat 
pública empresarial local.

SOCIETAT MERCANTIL
Veure la definició d’Empresa pública 
municipal.
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Per a qualsevol aclariment sobre 
el contingut d’aquest manual, 
contacteu amb:

Esquerra
Secretaria de Política Municipal
Calàbria 166
08015 Barcelona
Telèfon 93 453 60 05
municipals@esquerra.org
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