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Avantprojecte de llei per a la racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local 

 
 
Ara mateix només tenim constància que el Ministre d ’Hisenda 
i Administracions públiques ha presentat davant del  Consell 
de Ministres un informe sobre la reforma de la LBRL . El 
mateix Consell de Ministres haurà d’aprovar el proj ecte de 
llei quan es presenti, per després enviar-ho a les Corts 
Generals. 
Aquest avantprojecte modificarà l’ordenament jurídi c local 
en els següents termes: 
 
 
Competències i serveis dels ens locals 
 
- La reforma defineix el llistat de competències qu e han de 
ser desenvolupades per l'Administració Local. 
 
- Se suprimeixen, per tant, les anomenades "competè ncies 
impròpies".  
 
- Un Ajuntament té les competències que li diu la L lei i 
només pot fer aquestes competències. 
 

Art 25.2 LBRL 
El Municipio ejercerá, en todo caso,  competencias,  en los 
términos de la legislación del Estado y de las Comu nidades 
Autónomas, en las siguientes materias: 
 
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y 
disciplina urbanística. Protección y gestión del 
patrimonio histórico. Conservación y rehabilitación  de la 
edificación. 
 
b) Medio ambiente urbano y, en particular, gestión de los 
residuos sólidos urbanos y protección contra la 
contaminación acústica, lumínica y atmosférica, en las 
zonas urbanas. 
 
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y eva cuación 
y tratamiento de aguas residuales. 
 
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su 
titularidad. 
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e) Evaluación e información, de situaciones de nece sidad 
social, y la atención inmediata a personas en situa ción o 
riesgo de exclusión social. 
 
f) Policía local, protección civil, prevención y ex tinción 
de incendios. 
 
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilida d. 
Transporte colectivo 
urbano. 
 
h) Información y promoción de la actividad turístic a de 
interés y ámbito local. 
 
i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio amb ulante. 
 
j) Protección de la salubridad pública. 
 
k) Cementerios y actividades funerarias. 
 
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas  y de 
ocupación del tiempo libre. 
 
m) Promoción de la cultura y equipamientos cultural es. 
 
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la 
escolaridad obligatoria, y cooperar con las 
Administraciones educativas correspondientes en la 
obtención de los solares necesarios para la constru cción 
de nuevos centros docentes. 

 
 
-Respecte a la prestació de serveis, aclareix quins  són els 
serveis que ha de prestar un municipi en funció de la seva 
població, preveient que mitjançant Reial Decret s’e stablirà 
el cost estàndard del servei, determinant la period icitat i 
procediment d’avaluació dels mateixos. 

 
 
 

Artículo 26. LBRL 
 
1. Los Municipios por sí o asociados deberán presta r, 
en todo caso, los servicios siguientes: 
 
a) En todos los Municipios: alumbrado público, 
cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 
abastecimiento domiciliario de agua potable, 
alcantarillado, acceso a los núcleos de población, 
pavimentación de las vías públicas  
 
b) En los Municipios con población superior a 5.000  
habitantes-equivalentes, además: parque público, 
biblioteca pública, mercado y tratamiento de residu os. 
 



c) En los municipios con población superior a 20.00 0 
habitantes-equivalentes, además: protección civil, 
evaluación e información de situaciones de necesida d 
social y la atención inmediata a personas en situac ión 
o riesgo de exclusión social, prevención y extinció n de 
incendios e instalaciones deportivas de uso público .  
 
d) En los Municipios con población superior a 50.00 0 
habitantes-equivalentes, además: transporte colecti vo 
urbano de viajeros y medio ambiente urbano. 

 
 
 
 
- En els Municipis amb població inferior a 20.000 
habitants, les Diputacions, assumiran la prestació dels 
serveis quan la prestació en l’àmbit municipal, no 
compleixi amb el cost estàndard del servei. Caldrà majoria 
simple del ple de la Diputació i informe de la Comu nitat 
Autònoma.  
 
En municipis de més de 20.000 habitants, els que 
voluntàriament sol·licitin incorporar-se a aquesta 
assistència tindran prou amb la majoria simple dels  
diputats provincials. 
 
En tots dos casos, la sol·licitud haurà de ser apro vada pel 
Ple de l’ajuntament. 
 
La Diputació, acordarà, amb els municipis el traspà s dels 
mitjans materials i personals a cost estàndard. 
S’atribuirà a la Diputació la titularitat de la com petència 
i l’exercici de la potestat reglamentària per a l’a provació 
i modificació de les Ordenances fiscals reguladores  de les 
taxes, així com la potestat per a la imposició de p reus 
públics.  
 
 
L’assumpció del servei serà per un termini mínim de  5 anys, 
prorrogant-se de forma automàtica si no hi ha acord  en 
contra. 
 
La reversió de la competència haurà d’adoptar-se ab ans del 
30 de juny de cada any i tindrà efectes per a l’exe rcici 
següent. 
 
 
- Únicament quan estigui garantida la prestació del s 
serveis obligatoris, es podran prestar altres serve is no 
obligatoris. 



 
- Les competències d'Educació i Sanitat seran exclu sives de 
les Comunitats Autònomes. 
 
- S’estableix un període transitori de cinc anys pe r al 
canvi progressiu de titularitat de les competències . En el 
cas dels serveis socials, el període transitori ser à d’un 
any. 
 
 
 
Avaluació de l’estructura de l'Administració local 
 
- Els serveis municipals se sotmetran a un procés 
d’avaluació, per part del Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, per conèixer el seu cost  real i 
comparar-lo per determinar la seva eficiència. 
 
- Si resulta que no es pot mantenir el servei, i es  tracta 
d’una competència impròpia, s’ha de suprimir.  
Si es tracta d’un servei mínim, la prestació dels s erveis 
dels Ajuntaments de menys de vint mil habitants pas saria a 
les Diputacions provincials, per permetre estalvis 
mitjançant generació d’economies d’escala.  
En el cas dels municipis amb població superior als vint mil 
habitants, voluntàriament poden decidir integrar l’ exercici 
de la competència en l’administració superior o, si  es 
tracta d’una competència duplicada, acordar la seva  
delegació, mitjançant acord, amb la Comunitat Autòn oma 
corresponent. 
 
- L’Estat i les Comunitats Autònomes podran delegar  en els 
Municipis l’exercici de les seves competències. La 
delegació determinarà l’abast, contingut, condicion s i 
duració d’aquesta, que no podrà ser inferior a quat re anys. 
La delegació s’acompanyarà d’una memòria econòmica.  Podran 
delegar, en els Municipis de més de 20.000 habitant s, entre 
altres, les següents competències: 

Art 27 LBRL 
a. Vigilancia y control de la contaminación ambient al. 
b. Protección del medio natural. 
c. Prestación de los servicios sociales 
d. Conservación o mantenimiento de centros sanitari os 
asistenciales de titularidad de la Comunidad Autóno ma. 
e. Creación, mantenimiento y gestión de las escuela s 
infantiles de educación de titularidad pública de 
primer ciclo. 
f. Realización de actividades complementarias en lo s 
centros docentes. 
g. Gestión de instalaciones culturales de titularid ad 
de la Comunidad Autónoma o del Estado, con estricta  



sujeción al alcance y condiciones que derivan del 
artículo 149.1.28 de la Constitución Española. 
h. Gestión de las instalaciones deportivas de 
titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, 
incluyendo las situadas en los centros docentes cua ndo 
se usen fuera del horario lectivo. 
i. Inspección y sanción de establecimientos y 
actividades comerciales. 
j. Promoción y gestión turística. 
k. Comunicación, autorización, inspección y sanción  de 
los espectáculos públicos. 
l. Liquidación y recaudación de tributos propios de  la 
Comunidad Autónoma o del Estado. 
m. Inscripción de asociaciones, empresas o entidade s en 
los registros administrativos de la Comunidad Autón oma 
o de la Administración del Estado. 
n. Gestión de oficinas unificadas de información y 
tramitación administrativa. 

 
- La delegació de competències al municipi, doncs, anirà 
sempre acompanyada del finançament íntegre de la ma teixa. 
Per evitar situacions d’impagament s’estableixen tr es 
mecanismes per garantir el compliment d’obligacions  entre 
Administracions: 
 
• Es permet la compensació de deutes pendents entre  
Administracions. 
 
• Podrà ser causa de revocació o renúncia de la del egació 
rebuda de la Comunitat Autònoma, si no rep el finan çament 
acordat. 
 
• Només es podran acceptar delegacions o subscriure  
convenis amb Comunitats Autònomes quan se subscrigu i una 
clàusula de garantia de compliment, que permetrà qu e 
l'Administració General de l'Estat pugui retenir 
transferències a la Comunitat morosa del sistema de  
finançament autonòmic. 

 
 

 
Mancomunitats, EMDs i societats municipals 
 
- En el termini de tres mesos, les entitats d’àmbit  
territorial inferior al municipi (EMDs) i les 
mancomunitats hauran de presentar els seus comptes davant 
els organismes corresponents de l'Estat i la Comuni tat 
Autònoma respectiva per no incórrer en causa de dis solució. 
Igualment, se sotmetran a l’avaluació dels seus ser veis per 
avaluar l’adequació dels seus serveis. 
 



- Les mancomunitats i les entitats locals menors se  
sotmetran al mateix procés d’avaluació.  
Si no ho superen, seran dissoltes. Els serveis de l es 
mancomunitats passaran a dependre de les Diputacion s, 
mentre que els de les entitats locals menors depend ran dels 
municipis. 
 
-  Els Ajuntaments no podran crear cap organisme no u durant 
la vigència del seu pla d’ajust i hauran de corregi r 
mitjançant un pla de sanejament la situació de dèfi cit de 
les seves empreses dependents (termini fins 31 dese mbre 
2013), o liquidar-les (termini fins 31 desembre 201 4). 
 
- Un servei només podrà ser prestat per una entitat  pública 
empresarial local o societat mercantil local quan s igui més 
sostenible i eficient que la gestió per la pròpia e ntitat 
local. 
 
- Només es podrà gestionar mitjançant societat merc antil 
local o mitjançant entitat pública empresarial, si es pot 
demostrar que és més eficient que la gestió directa  o 
mitjançant organisme autònom. 
 

 
Control econòmic financer  
 
- La reforma reforça la funció interventora en les entitats 
locals i s’habilita al Govern de l’Estat per poder establir 
les normes sobre els procediments de control.  
També es regula parcialment el règim dels funcionar is de 
l'Administració Local amb habilitació de caràcter e statal 
que dependran funcionalment de l'Estat. 
 
- Els Municipis amb població inferior a 5.000 habit ants que 
tinguin en  vigor un pla econòmic -financer, seran 
intervinguts temporalment  quan:  
 
- S’hagi procedit a la dissolució de l’òrgan de gover n 

de la Corporació.  
 
- Superar el nivell de deute permès i no presentar el  

corresponent pla de reducció de deute.  
 
- Que la seva necessitat de finançament, en termes de  

comptabilitat, superi el cinc per cent dels seus 
ingressos no financers en dos exercicis pressuposta ris 
consecutius. 

 



- L’incompliment reiterat de las obligacions de remis sió 
d’informació al Ministeri de Hisenda i Administraci ons 
Públiques. 

 
- Haver obtingut una avaluació negativa dels serveis 

mínims sumat a d’altres causes. 
 
L’interventor del municipi ho comunicarà a la Diput ació, 
que en un termini d’un mes assumirà la intervenció.    
 
L’adopció de l’acord d’intervenció temporal comport arà que 
a partir d’aquesta data els càrrecs electes dels òr gans de 
govern del municipi deixaran d’estar retribuïts, i només la 
Diputació:  
 
a. Serà la competent per modificar i executar el pl a 
econòmic financer que tingui en vigor el municipi. 
 
b. Exercirà totes les competències del municipi nec essàries 
per executar el pla econòmic - financer. 
 
c. Determinarà l’import a partir del qual han de se r-li 
comunicats els compromisos de despesa amb caràcter previ a 
la seva assumpció. 
 
d. Donarà instruccions al personal al servei del mu nicipi 
temporalment intervingut. 
 
El municipi deixarà d’estar intervingut quan comple ixi 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària,  l’objecti u de 
deute públic i la regla de despesa, previ informe f avorable 
de l’òrgan que exerceixi la tutela financera. 
 
 
 
Limitacions en les percepcions econòmiques i 
contractació de personal eventual 
 
 
 
- Els Pressupostos Generals de l'Estat fixaran anua lment el 
límit màxim total que poden percebre els membres de  les 
Corporacions Locals per tots els conceptes retribut ius, 
segons criteris de població. 
 
 
Més de 500.000  Secretari d’Estat  
300.001 a 500.000  Secretari d’Estat - 10% 
150.001 a 300.000  Secretari d’Estat - 20% 
75.001 a 150.000  Secretari d’Estat - 25% 



50.001 a 75.000  Secretari d’Estat - 35% 
20.001 a 50.000  Secretari d’Estat - 45% 
10.001 a 20.000  Secretari d’Estat - 55% 
5.001 a 10.000  Secretari d’Estat - 60% 
2.001 a 5.000   Secretari d’Estat - 70% 
1.001 a 2.000   Secretari d’Estat - 80% 
Menys de 1.000  Sense retribució.  
 
 
- Els presidents de Diputacions tindran un límit mà xim per 
tots els conceptes retributius i assistència, que s erà 
igual al de l’alcalde de la Corporació més poblada de la 
seva província. Els regidors que siguin proclamats diputats 
provincials hauran de triar entre un dels dos sous.  Només 
els regidors que no tinguin ni dedicació exclusiva ni 
parcial cobraran dietes d’assistència a sessions d’ òrgans 
col·legiats. 
 
 
 
- Es limita el  personal eventual, que seguirà els següents 
límits i normes: 
 
a) Als Municipis de població no superior a 5.000 ha bitants 
no es podran incloure en les plantilles dels respec tius 
Ajuntaments llocs de feina coberts amb personal eve ntual  
 
b) Els Ajuntaments de Municipis amb població superi or a 
5.000 i no superior a 10.000 habitants podran inclo ure en 
les seves plantilles llocs de personal eventual per  un 
número que no podrà excedir d’un.  
 
c) Els Ajuntaments de Municipis amb població superi or a 
10.000 i no superior a 20.000 habitants podran incl oure en 
les seves plantilles llocs de personal eventual per  un 
número que no podrà excedir de dos.  
 
d) Els Ajuntaments de Municipis amb població superi or a 
20.000 i no superior a 50.000 habitants podran incl oure en 
les seves plantilles llocs de personal eventual per  un 
número que no podrà excedir de set.  
 
e) Els Ajuntaments de Municipis amb població superi or a 
50.000 i no superior a 75.000 habitants podran incl oure en 
les seves plantilles llocs de personal eventual per  un 
número que no podrà excedir de la meitat de  regido rs de la 
corporació local. 
  
f) Els Ajuntaments de Municipis amb població superi or a 
75.000 i no  superior a 500.000 habitants podran in cloure 
en les seves plantilles llocs de personal eventual per un 



número que no podrà excedir del número de  regidors  de la 
corporació local.  
 
g) Els Ajuntaments de Municipis amb població superi or a 
500.000  habitants podran incloure en les seves pla ntilles 
llocs de personal  eventual per un número que no po drà 
excedir al 0,7 per cent del número total  de llocs de la 
plantilla de les respectives entitats locals,  cons iderant, 
a aquests efectes, els ens que tinguin la considera ció 
d’Administració pública en el marc del Sistema Euro peu de 
Comptes. 
 
El número de llocs ocupats per personal  eventual a  les 
Diputacions provincials serà el mateix que el de la  
Corporació del Municipi més poblat de la seva proví ncia.  
 
La resta de les entitats locals o dels seus organis mes 
dependents no podran  incloure en les seves respect ives 
plantilles llocs per personal eventual. 
 
 
 
- S’estableix un límit de càrrecs públics amb dedic ació 
exclusiva, segons el volum de població del municipi . 
 
a) En els Ajuntaments de Municipis amb població inf erior a 
1.000  habitants, cap membre podrà prestar els seus  serveis 
en règim de  dedicació exclusiva.  
 
b) En els Ajuntaments de Municipis amb població com presa 
entre 1.001 i 2.000 habitants, només un membre podr à 
prestar els seus serveis en règim de  dedicació exc lusiva.  
 
c) En els Ajuntaments de Municipis amb població com presa 
entre 2.001 i 3.000 habitants, els membres que podr an 
prestar els seus serveis en règim de dedicació excl usiva no 
excedirà de dos.  
 
d) En els Ajuntaments de Municipis amb població com presa 
entre 3.001 i 10.000 habitants, els membres que pod ran 
prestar els seus serveis en règim de dedicació excl usiva no 
excedirà de tres.  
 
e) En els Ajuntaments de Municipis amb població com presa 
entre 10.001 i 15.000 habitants, els membres que po dran 
prestar els seus serveis en règim de dedicació excl usiva no 
excedirà de cinc.  
 
f) En els Ajuntaments de Municipis amb població com presa 
entre 15.001 i 20.000 habitants, els membres que po dran 



prestar els seus serveis en règim de dedicació excl usiva no 
excedirà de set.  
 
g) En els Ajuntaments de Municipis amb població com presa 
entre 20.001 i 35.000 habitants, els membres que po dran 
prestar els seus serveis en règim de dedicació excl usiva no 
excedirà de deu. 
 
h) En els Ajuntaments de Municipis amb població com presa 
entre 35.001 i 50.000 habitants, els membres que po dran 
prestar els seus serveis en règim de dedicació excl usiva no 
excedirà de onze.  
 
i) En els Ajuntaments de Municipis amb població com presa 
entre 50.001 i 100.000 habitants, els membres que p odran 
prestar els seus serveis en règim de dedicació excl usiva no 
excedirà de quinze.  
 
j) En els Ajuntaments de Municipis amb població com presa 
entre 100.001 i 300.000 habitants, els membres que podran 
prestar els seus serveis en règim de dedicació excl usiva no 
excedirà de divuit.  
 
k) En els Ajuntaments de Municipis amb població com presa 
entre 300.001 i 500.000 habitants, els membres que podran 
prestar els seus serveis en règim de dedicació excl usiva no 
excedirà de vint.  
 
l) En els Ajuntaments de Municipis amb població com presa 
entre 500.001 i 700.000 habitants, els membres que podran 
prestar els seus serveis en règim de dedicació excl usiva no 
excedirà de vint-i-dos.  
 
m) En els Ajuntaments de Municipis amb població com presa 
entre 700.001 i 1.000.000 habitants, els membres qu e podran 
prestar els seus serveis en règim de dedicació excl usiva no 
excedirà de vint-i-cinc.  
 
n) En els Ajuntaments de Municipis de Madrid i Barc elona, 
els membres que podran prestar els seus serveis en règim de 
dedicació exclusiva no excedirà, respectivament, de  
quaranta-cinc, i de trenta-dos. 
 


