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AVANTPROJECTE DE LLEI DE GOVERNS LOCALS DE 
CATALUNYA 

 
 
I.- OBJECTE I PRINCIPIS  
 
L’avantprojecte es basa en els principis d’autonomi a local, 
diferenciació, subsidiarietat, equilibri territoria l, 
suficiència financera , simplificació, racionalitat, 
eficiència, modernització, eficàcia, democratitzaci ó, 
transparència, responsabilitat, sostenibilitat econ òmica i 
bona administració. 
 
II.- DISPOSICIONS GENERALS  
 
- L’avantprojecte preveu que els únics ens que pode n tenir 
competències pròpies són el municipi i la vegueria ( a part 
de les àrees metropolitanes). 
Així mateix la Generalitat podrà delegar competènci es en 
les Vegueries així com en els municipis de més de 
20.000hab. (sense que pugui afectar la sostenibilit at 
financera dels mateixos. 
Alhora, la vegueria podrà delegar competències en l es 
comarques i municipis. 
 
- Es limita la creació de consorcis i mancomunitats . La 
gestió comuna es farà via Consell comarcal, i mai e s podrà 
crear una mancomunitat o consorci amb competències que 
tingui un Consell comarcal. 
 
III.- EL MUNICIPI  
 
- Per crear un nou municipi cal una franja diferenc iada amb 
els nuclis propers d’amplada mínima de 5000 metres de sòl 
no urbanitzable. Han de tenir més de 20.000 habitan ts i que 
suposi una millora per als ciutadans. 
 
- No es regula a la llei, però sí que es preveu que  es farà 
un programa de cara a crear un pla per incentivar l es 
fusions de municipis. 
 
-Competències pròpies: Els municipis d’acord amb l’ Estatut 
d’Autonomia tenen un seguit competències pròpies. T ot 
projecte que assigni competències pròpies als munic ipis 
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anirà acompanyat d’una memòria d’impacte econòmic, de 
sostenibilitat financera i d’eficiència. 
 
-Competències concurrents: Podran existir competènc ies 
concurrents entre la vegueria, comarca i municipi. En 
aquest cas el municipi només podrà exercir la compe tència 
si la comarca o la vegueria no l’assumeixen complet ament. 
 
-Serveis mínims: El municipi ha d’exercir els serve is 
mínims d’acord amb uns estàndards de qualitat. Aque sts 
estàndards els definirà la Generalitat. 
Si no superen l’avaluació i per tant no assoleixen els 
estàndards de qualitat, la comarca o la vegueria as sumirà 
el servei. (La Generalitat regularà per reglament a  qui 
d’aquests dos li reassigna la competència, tot i qu e 
preferentment sempre es reassignarà en favor de la 
comarca). Si la comarca o la vegueria no volen assu mir-la 
la Generalitat decidirà d’acord amb el reglament. 
Quan se li assigni a la comarca o a la vegueria, el  
municipi haurà de poder participar en la presa de d ecisió 
sobre la seva gestió. 
Aquesta situació es pot revertir cap al municipi si  passats 
un mínim de quatre anys poden acreditar que poden a ssumir-
ho i així ho considera la majoria absoluta del muni cipi, i 
que l’ens supralocal estigui d’acord. Si no hi ha a cord 
decidirà la Generalitat. 
 
- Avaluació dels Serveis: Els municipis hauran d’av aluar el 
conjunt dels seus serveis cada quatre anys com a mí nim, 
durant els 12 primers mesos després de la constituc ió dels 
ajuntaments. Les conclusions d’aquesta avaluació 
comportaran decidir si mantenir o suprimir serveis així com 
reassignar-los. 
 
- Programació municipal: Els municipis de + 5000 ha b. 
obligatòriament hauran de fer un PAM, on hi hagi el s 
projectes d’inversió i les activitats més rellevant s. El 
PAM contindrà memòria d’inversions forma d’exercir- lo si 
cal amb altres municipis. 
El PAM té vigència pel mandat, i al començar cada m andat es 
pot revisar. S’aprova per majoria absoluta en prime ra 
votació i sinó majoria simple. 
 
- Els ROMs dels municipis de +5000 hab. Hauran de t enir uns 
continguts mínims regulats per aquesta llei. 
 
IV- EMD  
  
- Podran existir EMDs però ha d’estar molt justificad a la 
seva existència. Es farà mitjançant la carta de 



descentralització i seran òrgans de l'entitat munic ipal 
descentralitzada el president i el consell. 
 
-Es creen a instància o de l’Ajuntament, 2/3 parts dels 
veïns o la Generalitat quan hi hagi fusió de munici pis. 
  
- El consell és elegit pels veïns de l'entitat per sufragi 
universal, igual, lliure, directe i secret. El nomb re de 
membres del consell és de tres en el cas d'entitats  fins a 
1.000 habitants, de cinc en el cas d'entitats fins a 2.000, 
i de set en el cas de població superior. Les elecci ons del 
consell coincidiran amb les municipals. 
  
- El president serà elegit pel consell per majoria de vots. 
En cas d'empat s'aplicarà el mateix criteri de l'el ecció de 
l'alcalde. 
  
- La Carta municipal regularà el procés d’elecció q ue es 
basarà en llistes obertes. També regularà els supòs its de 
substitució dels càrrecs vacants. 
 
-La Carta determina les competències d’entre les qu e la 
Llei permeti, i en el cas d’un EMD fruit d’una fusi ó de 
municipis pot mantenir les competències però sempre  que 
pugui garantir el compliment dels serveis mínims. 
 
-Les EMD poden ser suprimides pel propi EMD, per 
l’Ajuntament i la Generalitat si no compleixen els 
estàndards mínims. 
 
V.- LES COMARQUES 
 
- Es restringeix molt la creació de noves comarques . Entre 
d’altres ha de representar una millora econòmica i de 
qualitat del servei, i que sumen un mínim de 20.000  
habitants. 
 
- El Ple del Consell Comarcal és integrat pels alca ldes i 
alcaldesses dels municipis que formen part de la co marca. 
 
- El ple adopta els seus acords pel sistema de vot 
ponderat. Cada alcalde o alcaldessa té un vot i dis posa de 
vots addicionals en funció de la població del munic ipi, 
d'acord amb l'escala següent: 
 
 - de 2.000 a 5.000 habitants: un vot 
 - de 5.001 a 10.000 habitants: dos vots 
 - de 10.001 a 20.000 habitants: tres vots 
 - de 20.001 a 50.000 habitants: quatre vots 
 - de 50.001 en endavant: cinc vots 
 



En cas d'empat decideix el President o Presidenta a mb vot 
de qualitat. 
 
-El president s’elegeix d’entre els seus membres i poden 
nomenar-se fins a tres vicepresidents, però com a m ínim cal 
un vicepresident. 
 
- Tota comarca que íntegrament quedi subsumida en u n àrea 
metropolitana, quedarà dissolta. En el termini d’un  any se 
suprimirà els consells comarcals del Barcelonès i d el Baix 
Llobregat i alterant les demarcacions comarcals lim ítrofs, 
fent que tots els municipis que integren l’àrea 
metropolitana de Barcelona, deixin de formar part d e les 
comarques a què pertanyen actualment, per dependre 
territorialment pel que fa a la prestació de servei s i la 
delegació de competències de l’àrea metropolitana e xistent. 
(Maresme i Vallès Occidental). 
 
VI.- VEGUERIES 
 
-  Es transformen les diputacions actuals en consells de 
vegueria, i  es regulen les competències d’aquests de forma 
clara i concreta i la seva  relació amb els altres ens 
locals i amb el Govern de la Generalitat. 
 
- Tenen unes competències pròpies que li atribueix la llei 
de vegueries, i a part la Generalitat de forma just ificada 
pot delegar competències.  
 
- L'avantprojecte estableix que els consells de veg ueria 
exerceixin part de les seves competències mitjançan t els 
consells comarcals maximitzant els recursos 
supramunicipals. L’avantprojecte preveu que si el C onsell 
comarcal té capacitat per exercir les funcions o ge stionar 
els serveis i té sostenibilitat financera, la vegue ria 
estarà obligada a delegar-li les competències. (aix ò també 
és aplicable a les àrees metropolitanes). 
A cada vegueria hi haurà una comissió per cooperar amb les 
comarques del seu àmbit. 
 
- Pot haver subdivisions veguerials, i  a part s’ i nsta a 
les alteracions dels límits veguerials que siguin v iables a 
curt termini i preveient la possibilitat de desenvo lupar-ne 
en el futur de nous, que responguin a criteris hist òrics, 
d’organització i eficiència. 
 
- Els consells de vegueria podran dur a terme funci ons 
executives pròpies de la Generalitat. Hi haurà una comissió 
de coordinació. 
 
 



VII.- MANCOMUNITATS I COMUNITATS DE MUNICIPIS 
 
- Se suprimeixen les comunitats de municipis. El mu nicipi 
assumeix les competències 
 
- Es poden crear noves mancomunitats però molt limi tat.  
 
LIMITACIONS: 

• Que no ho pugui fer comarca o vegueria. 
• Suposi millora econòmica. 
• Que el mateix no es pugui fer mitjançant conveni de  

col·laboració. 
• Superar avaluació d’eficiència. 
• En cap cas gestionar serveis inclosos en el PAM 

Comarcal. 
• Mai un municipi podrà crear o formar part d’una 

mancomunitat si li han reassignat alguna competènci a. 
 
- S’estableix un sistema de dissolució forçosa de l es 
mancomunitats inactives o incomplidores del seus de ures, 
donant-les de baixa del registre d’ens locals d’ofi ci pel 
Govern de la Generalitat, adoptant les mesures nece ssàries 
per al traspàs dels seus actius o passius. Es fa un  procés 
d’avaluació, i si no el superen es dissolen. 
 
 
VIII.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
 
- La Generalitat podrà delegar competències en les 
Vegueries així com en els municipis de més de 20.00 0hab. 
(sense que pugui afectar la sostenibilitat financer a dels 
mateixos. 
Alhora, la vegueria podrà delegar competències en l es 
comarques i municipis. 
 
- La delegació requereix conveni, i en el cas que l a 
delegació la faci la Generalitat als ens locals, i també 
entre ens locals pot incloure facultats de direcció  i 
control, suspensió i inefectivitat. 
 
- De forma extraordinària pot haver una llei de del egació 
de competències. 
 
- Se suprimeix l’assignació de competències com a f órmula 
que comporta la utilització dels ens locals per rea litzar 
la gestió ordinària dels serveis propis de la Gener alitat. 
 
 
 



IX- COOPERACIÓ I COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA. 
 
- La cooperació voluntària es regularà mitjançant c onveni. 
 
- Consorcis: Aquests consorcis queden adscrits a 
l’administració local si aquesta: 
 
a) disposa de la majoria dels vots en els òrgans de  govern. 
  
b) té facultats per nomenar o destituït a la majori a dels 
òrgans de govern. 
  
c) hagi aportat una quantitat superior al 50% del f ons 
patrimonial. 
  
d) ostenti el major percentatge de participació en el fons 
patrimonial. 
  
e) tingui el major nombre d'habitants o extensió 
territorial, depenent de si els fins definitius en 
l'estatut estan orientats a la prestació de serveis  a les 
persones o al desenvolupament d'actuacions sobre el  
territori. 
  
- Quan hi participin persones privades, el consorci  sempre 
estarà adscrit a una administració pública d'acord amb els 
criteris de l'apartat anterior. Per a l'aplicació d els 
mencionats criteris es tindrà en compte únicament 
l'aportació de les administracions públiques al fon s 
patrimonial. 
  
 - Es portarà a terme una auditoria de comptes anua ls que 
serà responsabilitat de l’òrgan de control de 
l'Administració al què s'hagi d’adscriure el consor ci. 
  
- El personal al servei dels consorcis serà funcion arial o 
laboral i, per regla general, serà procedent de 
reassignacions de personal de les administracions 
participants. El règim jurídic aplicable a aquest p ersonal 
serà el de l'administració pública d'adscripció, ll evat que 
els estatuts del consorci disposin el contrari, i l es 
retribucions no superaran les establertes ens llocs  de 
treball equivalents de l'administració pública 
d'adscripció. 
 
 
- Per crear consorci cal memòria, eficiència, 
sostenibilitat... i cal informe preceptiu de la Gen eralitat 
 
 
 



-Són causes d’extinció del consorci:     
    
   - 2 anys seguits de dèficit 

        - en cinc anys tres de dèficit. 
        - No superar avaluació. 
 
- Per garantir l’establitat i els estàndards de qua litat 
dels municipis i evitar la duplicitat la Generalita t pot 
coordinar a través de la Comissió Mixta de Govern L ocal de 
Catalunya.  
 
- Es dissolen les altres comissions que existien fi ns ara, 
i s’unifiquen la pluralitat de comissions mixtes ex istents 
en una única Comissió Mixta de Govern Local de Cata lunya, 
sense perjudici 
de la constitució de grups de treball en aquells àm bits 
sectorials en que sigui absolutament necessari. 
 
- Pla director d’inversions locals de Catalunya. In strument 
bàsic de cooperació. PUOSC integrat com a instrumen t del 
mateix. 
 
 
X.- ESTATUT DEL REPRESENTANT LOCAL 
 
-Són rep locals regidors i consellers de vegueria. 
Supletòriament els consellers metropolitans. 
 
- Dret informació: Només es pot denegar una petició  
d'informació presentada per un representant local, per 
motius de legalitat. La resolució denegatòria reque rirà 
l'informe previ del secretari que justifiqui la 
concurrència de motius per denegar la sol·licitud. 
  
Quan les dades, informes o documents es trobin subj ectes a 
límits legals d'informació, s’haurà de permetre l'a ccés 
parcial als continguts no protegits. 
  
Només els representants designats pels grups tenen dret 
d'accés a les dades, informes o documents en poder dels ens 
locals que versin sobre matèries secretes o reserva des. 
 
- Delegació de vot Els representants poden delegar el vot 
en cas de maternitat, paternitat o malaltia greu mè dicament 
acreditada. 
 
- Una quarta part dels representants locals o dos g rups 
poden sol·licitar compareixences al ple o a les com issions 
d'acord amb el que disposi el reglament orgànic. Le s 
compareixences del personal directiu, funcionarial o 



laboral de l'ens local i dels organismes, les empre ses i 
les entitats que en depenen són obligatòries. 
 
- Retribució dels representants: Els representants tenen 
dret a rebre les percepcions econòmiques pel compli ment de 
les seves funcions d’acord amb les lleis i les disp osicions 
locals. 
  
Les disposicions locals relatives a la determinació  de les 
retribucions, assistències i indemnitzacions són 
competència del ple. Aquestes disposicions seran pú bliques, 
fàcilment accessibles i en un format comprensible. 
  
La Generalitat establirà uns barems sobre les retri bucions 
màximes dels representants dels ens local de Catalu nya 
d'acord amb la legislació bàsica. 
  
Aquests barems s’han de fonamentar en els criteris 
següents: 
  
a) Tipus d'ens local. 
  
b) Població. 
  
c) Circumstàncies econòmiques de l'ens local. 
  
d) Tasques i funcions assignades al representant lo cal. 
  
e) Dedicació horària i compatibilitat. 
 
- El personal directiu dels ens locals titulació su perior i 
mateixes regles per cobrar que els electes. 
 
-En els municipis de menys de 5000 hab. podrà haver  
treballadors compartits. 
 
 
XI. TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I 
BONA ADMINISTRACIÓ 
 
- Els municipis de més de cinc mil habitants, les c omarques 
i els consells de vegueria han de disposar d’un Por tal de 
la transparència, un espai de difusió d’informació constant 
i actualitzada, organitzada temàtica i cronològicam ent, 
incloent-hi índexs i guies de consulta. Aquests 
s’integraran en el Portal de la transparència de la  
Generalitat. 
 
La informació subjecte al règim de transparència és , com a 
mínim: 
 



• l’organització, l’estructura administrativa de l’en s 
local i la gestió administrativa 

• la gestió econòmica i pressupostària del patrimoni 
• les decisions d’especial rellevància jurídica 
• la plantilla i la relació de llocs de treball, els 

convenis i els contractes 
• la informació relativa a la participació de l’ens e n 

consorcis, mancomunitats i altes organismes de gest ió 
comuna o de cooperació 

• les convocatòries i l’atorgament de subvencions i 
ajuts públics 

• les retribucions, activitats i béns dels càrrecs 
electes i directius 

• les retribucions percebudes pels empleats públics, 
agrupades en funció dels nivells o cossos existents  

 
 
- Els ciutadans tenen dret a accedir a la informaci ó 
pública dels ens locals, sense poder-se condicionar , aquest 
dret, a la concurrència d’un interès personal, ni c al que 
estigui subjecte a motivació ni invocat per cap nor ma.  
 
- L’accés a la informació pública és gratuït quan e s 
consulti en el lloc on es troba dipositada o si es lliura 
amb format electrònic.  
 
- Les comarques i els consells de vegueria poden as sumir 
les obligacions de transparència i d’accés a la inf ormació 
pública dels seus municipis. 
 
- La regulació dels serveis públics ha d’incloure c artes de 
serveis que contemplin, com a mínim: 
 

• l’organització i la forma de gestió del servei. 
• la identificació dels responsables de la gestió. 
• els estàndards mínims de qualitat del servei. 
• els requisits i condicions d’accés i els drets i 

deures dels usuaris. 
• el règim econòmic aplicable, amb indicació de les 

taxes i preus públics que siguin aplicables, quan 
s’escaigui els procediments de reclamació. 

• les vies perquè els usuaris puguin obtenir informac ió 
i orientació sobre el servei. 

 
- Es preveuen els mecanismes del Govern obert i el codi de 
conducta dels membres electes i càrrecs directius c om a 
instruments per reforçar la transparència. 
 



En aquest darrer s’especifica que els representants  locals 
i els càrrecs directius no poden realitzar cap acti vitat, 
encara que pugui ser legalment compatible, si pot c omportar 
un conflicte d’interessos amb relació al càrrec púb lic que 
ocupen. 
 
- Es preveu el síndic municipal de greuges, de form a 
potestativa en aquells municipis de més de cinc mil  
habitants i si ho decideix el ple per majoria de tr es 
cinquenes parts. L’elecció de la persona física es fa per 
la mateixa majoria. El càrrec serà honorífic i no 
retribuït, per una durada de 5 anys, prorrogables p er nous 
períodes per acord de la majoria prevista anteriorm ent. 
 
- Les vegueries poden crear figures anàlogues a la del 
síndic municipal de greuges. 
 
 
XII. PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
- Els instruments que contempla i regula aquest 
avantprojecte de llei per fomentar la participació 
ciutadana són: la iniciativa ciutadana, les consult es 
populars, el dret de petició, els fòrums de consult es, els 
panells ciutadans i els jurats ciutadans. 
 
- Els municipis de més de cinc mil habitants han de  
disposar d’un reglament de participació ciutadana, que 
hauran d’aprovar en el termini màxim de dos anys. E ls 
consells de vegueria també n’hauran d’aprovar un si  són 
elegits directament pels ciutadans.  
 
- Els municipis de més de cinc mil habitants han de  crear i 
regular un Registre de participació ciutadana en el  qual 
els ciutadans i les entitats que vulguin s’hi poden  
inscriure per rebre informació sobre les iniciative s 
públiques i per ser part activa en els instruments de 
participació i col·laboració ciutadanes. 
 
 


