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El ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques va començar a treballar en aquest
text fa més d'any i mitjà i va portar a Consell de Ministres un primer document al juliol
de 2012. No obstant això, el debat que es va originar va perllongar la tramitació i va
donar lloc a la redacció d'una trentena de successius esborranys.
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local es dicta a l’empara dels títols competencials recollits als apartats
14 i 18 de l’article 149.1 de la Constitució, i modifica la Llei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el Text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Llei 2/2011,
de 4 de març, d'Economia Sostenible i el Text Refós de la Llei de Sòl, aprovat pel
Reial decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, per tal de consagrar el principi que cada
competència correspongui a una sola administració, per evitar duplicitats i sotmet als
ajuntaments a la disciplina pressupostària impedint-los que assumeixin atribucions
addicionals si això els fa incórrer en dèficit.
Cal tenir en compte la Disposició addicional primera del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que diu
que “Els preceptes d'aquesta Llei que, per sistemàtica legislativa, incorporen aspectes
de la legislació bàsica de l'Estat, s'entén que són automàticament modificats en el
moment en què es produeixi la revisió de la legislació estatal. En el supòsit de
modificació de la legislació bàsica, continuen essent vigents els preceptes que són
compatibles o permeten una interpretació harmònica amb els nous principis de la
legislació estatal, mentre no hi hagi adaptació expressa de la legislació autonòmica”.
Tarragona, 3 de gener de 2014
Secretaria Intervenció Municipal
Servei d’Assistència Municipal
Diputació de Tarragona
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ARTICLE 1 – MODIFICACIÓ DE LA LLEI 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA
DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL
De la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL
d’ara endavant), es modifiquen els següents articles:
Article 2.1
Afegeix el concepte que als Municipis, les Províncies i les Illes se’ls atribuiran les
competències que procedeixi amb estricta subjecció a la normativa d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Articles 3.2, 24 bis, 45 de la LRBRL i Disposicions Transitòries 4a i 5a de la Llei
27/2013 - Les Entitats d'àmbit territorial inferior al municipal
A l’art.3.2 ja no considera que gaudeixin, “així mateix”, de la condició d'Entitats
Locals, les Entitats d'àmbit territorial inferior al municipal, instituïdes o
reconegudes per les Comunitats Autònomes, conforme a l'article 45 de la LRBRL.
En aquest sentit suprimeix el contingut de l’art. 45 de la LRBRL, que regulava que les
lleis de les Comunitat Autònomes regularan les entitats d’àmbit territorial inferior
al Municipi, per a l’administració descentralitzada de nuclis de població
separats.
S’introdueix l’article 24 bis per configurar els ens d’àmbit territorial inferior al
municipi com a forma d'organització desconcentrada del Municipi mancat de
personalitat jurídica. Només es podran crear si resulta una opció més eficient per a
l'administració desconcentrada de nuclis de població separats d'acord amb els
principis previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària
i Sostenibilitat Financera.
La Disposició Transitòria 4a de la Llei 27/2013 regula la dissolució d’entitats d’àmbit
territorial inferior al municipi existents abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei
i diu que aquestes entitats mantindran la seva personalitat jurídica. Amb data 31 de
desembre de 2014 hauran de presentar els seus comptes davant els òrgans tutelars
corresponents i en cas de no fer-ho es dissoldran. La dissolució serà acordada per
Decret del Govern de la Comunitat Autònoma qui podrà determinar el seu
manteniment com a forma d’organització desconcentrada. La dissolució implicarà que
el personal s’incorpori a l’Ajuntament del municipi on s’integri i que l’Ajuntament se
subrogui en tots els drets i obligacions.
La Disposició Transitòria 5a de la Llei 27/2013 diu que les entitats d’àmbit territorial
inferior al municipi que abans de l’1 de gener de 2013 haguessin iniciat el
procediment per a la seva constitució, un cop que es constitueixin, tindran
personalitat jurídica pròpia i es regiran per la normativa autonòmica
corresponent.
Article 7 - Competències pròpies i atribuïdes per delegació de les Entitats Locals
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Regula la possibilitat que l’Estat i les Comunitats Autònomes, puguin delegar en les
Entitats Locals l'exercici de les seves competències, sabent que les Entitats Locals
només podran exercir competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes
per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la
Hisenda municipal, d'acord amb els requeriments de la legislació d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i no s'incorri en un supòsit d'execució
simultània del mateix servei públic amb una altra Administració Pública.
Article 10.3 i s’afegeix un nou apartat 4
Per aclarir que la coordinació de les Entitats Locals tindrà per objecte assegurar
el compliment de la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
Article 13 – Creació i supressió de municipis, alteració de termes municipals i fusió de
municipis
Destaca que mentre que l’art. 15.1.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i el Decret 244/2007,
de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya estableixen que els municipis resultants per la creació de nous municipis ha
de ser com a mínim de 2.000 habitants, segons la LRBRL només podrà realitzar-se
sobre la base de nuclis de població territorialment diferenciats, d'almenys 5.000
habitants.
També aposta clarament per incentivar la fusió de municipis amb la finalitat de
millorar la capacitat de gestió dels assumptes públics locals, ja que li aplica
avantatges en la seva participació en els tributs de l’Estat, en els termes del que regula
el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i el dispensa de prestar nous serveis mínims dels
previstos en l'article 26 que li correspongui per raó del seu augment poblacional.
El conveni de fusió haurà de ser aprovat per majoria simple de cadascun dels plens
dels municipis fusionats. L'adopció dels acords previstos en l'article 47.2 de la LRBRL,
sempre que portin causa d'una fusió, serà per majoria simple dels membres de la
Corporació.
Article 16.2.f)
Modifica el document que han d’acreditar els estrangers en inscriure’s al Padró
municipal.
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Article 25 - Les competències dels Municipis
En enumerar quines són les competències que exerciran els Municipis, canvia el
concepte de “seguretat en llocs públics” per “policia local”, canvia “serveis funeraris”
per “activitats funeràries”, treu “la prestació de serveis socials” i la limita només a
“l’avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social”, treu el concepte de “participar en la
programació de l’ensenyament” i el limita a “participar en la vigilància del compliment
de l’escolaritat obligatòria i cooperar amb les Administracions educatives
corresponents en l’obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous
centres docents” i afegeix “Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit
local” i “Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús
eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions”.
Les competències municipals en les matèries enunciades a l’art. 25 es
determinaran per Llei, que anirà acompanyada d'una memòria econòmica que
reflecteixi l'impacte sobre els recursos financers de les Administracions Públiques
afectades i el compliment dels principis d'estabilitat, sostenibilitat financera i eficiència
del servei o l'activitat, preveient la dotació dels recursos necessaris per assegurar la
suficiència financera de les Entitats Locals sense que això pugui comportar, en cap
cas, una major despesa de les Administracions Públiques. Aquesta Llei determinarà la
competència municipal pròpia que es tracti, garantint que no es produeix una atribució
simultània de la mateixa competència a una altra Administració Pública.
Així, en definitiva, el Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies,
en els termes de la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en les
següents matèries:
a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió
del Patrimoni històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb
criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l'edificació.
b) Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids
urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les
zones urbanes.
c) Proveïment d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.
d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.
e) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a
persones en situació o risc d'exclusió social.
f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.
g) Tràfic, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
h) Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.
i) Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.
j) Protecció de la salubritat pública.
k) Cementiris i activitats funeràries.
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l) Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.
m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.
n) Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb
les Administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris
per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i
vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació
infantil, d'educació primària o d'educació especial.
ñ)Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i
sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
Article 26 - Els serveis que han de prestar els Municipis i la coordinació de la seva
prestació en els municipis de menys de 20.000 habitants per part de les Diputacions
provincials, o entitat equivalent
En regular quins són els serveis que han de prestar els Municipis, per a tots els
municipis ja no inclou “control d’aliments i begudes”; per als municipis amb població
superior a 5.000 habitants, ja no inclou “mercat”; per als municipis amb població
superior a 20.000 habitants, ja no diu “prestació de serveis socials” si no que diu
“avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social”; i per als municipis amb població superior
a 50.000 habitants, es refereix al “medi ambient urbà”.
Així, en definitiva, els Municipis hauran de prestar, en tot cas, els serveis
següents:
a) En tots els Municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja
viària, proveïment domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de
població i pavimentació de les vies públiques.
b) En els Municipis amb població superior a 5.000 habitants, a més: parc públic,
biblioteca pública i tractament de residus.
c) En els Municipis amb població superior a 20.000 habitants, a més: protecció civil,
avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a
persones en situació o risc d'exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i
instal·lacions esportives d'ús públic.
d) En els Municipis amb població superior a 50.000 habitants, a més: transport
col·lectiu urbà de viatgers i medi ambient urbà.
Reserva a les Diputacions provincials, o entitat equivalent, la coordinació de la
prestació de un llistat de serveis mínims en els municipis de menys de 20.000
habitants:
a) Recollida i tractament de residus.
b) Abastament d’aigua potable a domicilio i evacuació i tractament d’aigües residuals.
c) Neteja viària.
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d) Accés als nuclis de població.
e) Pavimentació de vies urbanes.
f) Enllumenat públic.
La Diputació, amb la conformitat del municipi afectat, ha de ser qui proposi al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques la forma de prestació del servei, ja sigui directa
per la pròpia Diputació o implantant fórmules de gestió compartida, i serà el Ministeri
qui decidirà (amb l’informe preceptiu de la Comunitat Autònoma, si és qui n’exerceix la
tutela financera1), per tal de reduir els costos efectius dels serveis.
Quan el municipi justifiqui davant la Diputació que pot prestar aquests serveis amb un
cost efectiu menor que el derivat de la forma de gestió proposada per la Diputació
provincial o entitat equivalent, el municipi podrà assumir la prestació i coordinació
d'aquests serveis si la Diputació ho considera acreditat.
Article 27 – Delegació de l’exercici de les competències l’Estat i les Comunitats
Autònomes als Municipis
Regula la possibilitat que l’Estat i les Comunitats Autònomes puguin delegar
l’exercici de les seves competències als Municipis, que ha de ser valorada en
termes d’eficiència de la gestió pública, doncs ha de contribuir a eliminar duplicitats
administratives i complir amb la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
La delegació haurà de determinar l’abast, contingut, condicions i durada, que no
podrà ser inferior a 5 anys. Haurà d’anar acompanyada d’una memòria econòmica i
preveu que amb l'objecte d'evitar duplicitats administratives, millorar la transparència
dels serveis públics i el servei a la ciutadania i, en general, contribuir als processos de
racionalització administrativa, generant un estalvi net de recursos.
L'Administració de l'Estat i les de les Comunitats Autònomes podran delegar
(podent sol·licitar l’assistència de Diputació provincial o entitat equivalent), seguint
criteris homogenis, entre altres, les següents competències:
a)
b)
c)
d)

Vigilància i control de la contaminació ambiental.
Protecció del medi natural.
Prestació dels serveis socials i promoció de la igualtat d'oportunitats.
Conservació o manteniment de centres sanitaris assistencials de titularitat de la
Comunitat Autònoma.
e) Creació, manteniment i gestió de les escoles infantils d'educació de titularitat
pública de primer cicle d'educació infantil.
f) Realització d'activitats complementàries en els centres docents.

1

Correspon a la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 218.5 de l’Estatut d’autonomia, l’exercici
de la tutela financera sobre els governs locals, respectant l’autonomia que els reconeix la Constitució, i en
els termes del que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera. La competència s’assigna al Departament d’Economia i Finances
pel Decret 369/1986, de 18 de desembre, posteriorment derogat pel Decret 94/1995, de 21 de febrer, per
tal d’actualitzar les referències a altres normes, desplegat per l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
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g) Gestió d'instal·lacions culturals de titularitat de la Comunitat Autònoma o de l'Estat,
amb estricta subjecció a l'abast i condicions que deriven de l'article 149.1.28 de la
Constitució Espanyola.
h) Gestió de les instal·lacions esportives de titularitat de la Comunitat Autònoma o de
l'Estat, incloent les situades en els centres docents quan s’utilitzin fora de l'horari
lectiu.
i) Inspecció i sanció d'establiments i activitats comercials.
j) Promoció i gestió turística.
k) Comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics.
l) Liquidació i recaptació de tributs propis de la Comunitat Autònoma o de l'Estat.
m) Inscripció d'associacions, empreses o entitats en els registres administratius de la
Comunitat Autònoma o de l'Administració de l'Estat.
n) Gestió d'oficines unificades d'informació i tramitació administrativa.
o) Cooperació amb l'Administració educativa a través dels centres associats de la
Universitat Nacional d'Educació a Distància.
L'efectivitat de la delegació requerirà la seva acceptació pel Municipi interessat, i
haurà d'anar acompanyada en tot cas del corresponent finançament.
Article 28 - Les activitats complementàries que poden realitzar els municipis
Se suprimeix el contingut aquest article, que regulava les activitats
complementàries que poden realitzar els municipis, pròpies d’altres
Administracions Públiques (les anomenades activitats impròpies, com ara
l’educació, la cultura o la promoció de la dona).
Article 32 bis de la LRBRL i Disposició Transitòria 8a de la Llei 27/2013 - Nomenament
del personal directiu de les Diputacions, Cabildos i Consells insulars
S’introdueix aquest article referent al nomenament del personal directiu de les
diputacions, cabildos i consells insulars, que s’haurà d'efectuar d'acord a criteris de
competència professional i experiència, entre funcionaris de carrera de l'Estat, de les
Comunitats Autònomes, de les Entitats Locals o amb habilitació de caràcter nacional
que pertanyin a cossos o escales classificats en el subgrup A1.
En relació a aquest, la Disposició Transitòria 8a de la de la Llei 27/2013 diu que aquest
règim serà d’aplicació als nomenaments del personal directiu de les Diputacions,
Cabildos i Consells Insulars que es produeixin amb posterioritat a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei.
Article 36 - Les competències pròpies de la Diputació
Quan regula les competències pròpies de la Diputació, diu expressament que “són
competències pròpies de les Diputacions o entitat equivalent les que li
atribueixin en aquest concepte les lleis de l’Estat i de les Comunitats Autònomes
en els diferents sectors de l’acció pública i, en tot cas, les següents:
a) La coordinació dels serveis municipals entre si per a la garantia de la prestació
integral i adequada a què es refereix l'apartat a) del número 2 de l'article 31.
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b) L'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, especialment
els de menor capacitat econòmica i de gestió. En tot cas garantirà en els municipis
de menys de 1.000 habitants la prestació dels serveis de secretaria i intervenció.
c) La prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i, si escau,
supracomarcal i el foment o, si escau, coordinació de la prestació unificada de
serveis dels municipis del seu respectiu àmbit territorial. En particular, assumirà la
prestació dels serveis de tractament de residus en els municipis de menys de
5.000 habitants, i de prevenció i extinció d'incendis en els de menys de 20.000
habitants, quan aquests no procedeixin a la seva prestació.
d) La cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la
planificació al territori provincial, d'acord amb les competències de les altres
Administracions Públiques en aquest àmbit.
e) L'exercici de funcions de coordinació en els casos previstos en l'article 116 bis.
f) Assistència en la prestació dels serveis de gestió de la recaptació tributària, en
període voluntari i executiu, i de serveis de suport a la gestió financera dels
municipis amb població inferior a 20.000 habitants.
g) La prestació dels serveis d'administració electrònica i la contractació centralitzada
en els municipis amb població inferior a 20.000 habitants.
h) El seguiment dels costos efectius dels serveis prestats pels municipis de la seva
província. Quan la Diputació detecti que aquests costos són superiors als dels
serveis coordinats o prestats per ella, oferirà als municipis la seva col·laboració per
a una gestió coordinada més eficient dels serveis que permeti reduir aquests
costos.
i) La coordinació mitjançant conveni, amb la Comunitat Autònoma respectiva, de la
prestació del servei de manteniment i neteja dels consultoris mèdics en els
municipis amb població inferior a 5.000 habitants.
Per aquest motiu, quan la Diputació, o entitat equivalent detecti que els costos efectius
dels serveis prestats pels municipis són superiors als dels serveis coordinats/prestats
per ella, inclourà en el Pla provincial fórmules de prestació unificada o supramunicipal
per reduir-los.
Igualment podrà atorgar subvencions i ajudes amb càrrec als seus recursos propis per
a la realització i el manteniment d'obres i serveis municipals per tal d’assegurar l'accés
de la població de la Província al conjunt dels serveis mínims de competència
municipal, garanteix l'acompliment de les funcions públiques necessàries als
Ajuntaments i els dóna suport en la selecció i formació del seu personal sense
perjudici de l'activitat desenvolupada en aquestes matèries per l'Administració de
l'Estat i la de les Comunitats Autònomes i dóna suport als Ajuntaments per a la
tramitació de procediments administratius i realització d'activitats materials i de gestió,
assumint-les quan aquells les hi encomanin.
Article 55
Regula les relacions recíproques entre l’Administració General de l’Estat amb les
Administracions autonòmica i local per a l’efectiva coordinació i eficàcia administrativa,
incidint en la valoració de l’impacte de les actuacions en matèria pressupostària i
financera.
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Article 57 - La constitució de consorcis o la subscripció de convenis entre
l'Administració local i les Administracions de l'Estat i de les Comunitats Autònomes
En el sentit que la constitució de consorcis o la subscripció de convenis per
assegurar la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre
l'Administració local i les Administracions de l'Estat i de les Comunitats
Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d'interès comú, amb caràcter
voluntari, ha de ser per millorar l’eficiència de la gestió pública; eliminar duplicitats
administratives i complir amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera. La constitució d’un consorci ho serà, només, si no és possible un conveni i
en termes d’assignació més eficient dels recursos econòmics.
Article 57 bis - Garantia de pagament en l’exercici de competències delegades.
S’introdueix aquest article que regula que si les Comunitats Autònomes deleguen
competències o subscriuen convenis de col·laboració amb les entitats locals
que impliquin obligacions financeres o compromisos de pagament a càrrec de
les Comunitats Autònomes, serà necessari que incloguin una clàusula de
garantia del compliment d’aquests compromisos, amb autorització a
l’Administració General de l’Estat a aplicar retencions en les transferències, en cas
d’incompliment.
Article 75 bis de la LRBRL i Disposició Transitòria 10a de la Llei 27/2013 – El règim
retributiu dels membres de les Corporacions locals i del personal al servei de les
entitats locals.
S’introdueix l’article 75 bis que regula el Règim retributiu dels membres de les
Corporacions locals i del personal al servei de les entitats locals.
Estableix que els membres de les Corporacions locals seran retribuïts per
l’exercici del seu càrrec segons determinin els Pressupostos Generals del Estat,
atenent al límit màxim total que poden percebre, d’acord amb la taula següent:
Habitants
...
5.001 a 10.000
1.000 a 5.000

Referència
...
Secretari d’Estat -55%
Secretari d’Estat -60%

Els membres de Corporacions locals de població inferior a 1.000 habitants no
tindran dedicació exclusiva. Excepcionalment, podran exercir els seus càrrecs
amb dedicació parcial, percebent les seves retribucions dins dels límits màxims
assenyalats a aquest efecte en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
En aquest sentit, l'art. 10è del Real Decret llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma
en matèria d'infrastructures i transport, i altres mesures econòmiques modifica
la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generales de l'Estat per a
l'any 2014, per afegir una nova disposició addicional 90a, que regula el règim retributiu
dels membres de les Corporacions Locals, que diu que considerant el que estableix
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l'art. 22 de la Llei de pressupostos, el límit màxim total que poden percebre els
membres de les Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i assistències,
exclosos els triennis als que, en el seu caso, tinguin dret aquells funcionaris de carrera
que es trobin en situació de serveis especials, serà el que es recull a continuació,
atenent a la seva població:
Habitants

Referència

Más de 500.000
300.001 a 500.000
150.001 a 300.000
75.001 a 150.000
50.001 a 75.000
20.001 a 50.000
10.001 a 20.000
5.001 a 10.000
1.000 a 5.000

100.000 €
90.000 €
80.000 €
75.000 €
65.000 €
55.000 €
50.000 €
45.000 €
40.000 €

En el cas de Corporacions Locals de menys de 1.000 habitants, resultarà d'aplicació la
següent escala, atenent a la seva dedicació:
Dedicació
Dedicació parcial al 75%
Dedicació parcial al 50%
Dedicació parcial al 25%

Referència
30.000 €
22.000 €
15.000 €

Les retribucions dels Presidents de les Diputacions provincials tindran un límit
màxim retributiu que serà igual a la retribució del tram corresponent a l’Alcalde o
President de la Corporació municipal més poblada de la seva Província.
Els regidors proclamats diputats hauran d’optar per mantenir el règim de dedicació
exclusiva en una o altra entitat local, sense possibilitat d’acumulació.
Només els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació
parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la Corporació que formin part, en la quantia assenyalada pel Ple de la
mateixa.
Les Lleis anuals de Pressupostos Generals de l'Estat podran establir un límit màxim i
mínim total que per tots els conceptes retributius pugui percebre el personal al servei
de les entitats locals i entitats d'elles dependents en funció del grup de classificació
professional, així com d'altres factors que es puguin determinar en les Lleis de
Pressupostos Generals de l'Estat de cada any.
Segons la Disposició Transitòria 10a de la Llei 27/2013, a les Entitats Locals que
compleixin amb els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic, i a més
el seu període mig de pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el
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termini màxim previst de la normativa de morositat, no els aplicarà, amb caràcter
excepcional, aquesta límits fins al 30 de juny de 20152.
El compliment d’aquests requisits serà verificat per la Secretaria General de
Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques,
que, en virtut de la informació comunicada per les Entitats Locals a l'esmentat
Ministeri, publicarà una llista de les Entitats Locals que compleixen els requisits
previstos en l'apartat anterior.
L'excepció prevista en aquesta disposició podrà aplicar-se a les Entitats Locals que
compleixin amb els requisits esmentats en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta
Llei i es mantindrà la seva aplicació fins al 30 de juny de 2015 en tant segueixin
complint els requisits esmentats.
Article 75 ter de la LRBRL i Disposició Transitòria 10a de la Llei 27/2013 - Càrrecs
públics de les entitats locals amb dedicació exclusiva.
S’introdueix aquest article 75 ter, que regula la limitació en el nombre dels càrrecs
públics de les entitats locals amb dedicació exclusiva.
La prestació de serveis en els Ajuntaments en règim de dedicació exclusiva per
part dels seus membres haurà ajustar-se en tot cas a los següents límits:
a) En els Ajuntaments de Municipis amb població inferior a 1.000 habitants, cap
membre podrà prestar els seus serveis en règim de dedicació exclusiva.
b) En els Ajuntaments de Municipis amb població compresa entre 1.001 i 2.000
habitants, només 1 membre podrà prestar els seus serveis en règim de dedicació
exclusiva.
c) En els Ajuntaments de Municipis amb població compresa entre 2.001 i 3.000
habitants, els membres que podran prestar els seus serveis en règim de dedicació
exclusiva no excedirà de 2.
d) Als Ajuntaments de Municipis amb població compresa entre 3.001 i 10.000
habitants, els membres que podran prestar els seus serveis en règim de dedicació
exclusiva no excedirà de 3.
e) ...
El nombre màxim de membres que podran prestar els seus serveis en règim de
dedicació exclusiva en les Diputacions provincials serà el mateix que el del tram
corresponent a la Corporació del municipi més poblat de la seva província.
Segons la Disposició Transitòria 10a de la Llei 27/2013, a les Entitats Locals que
compleixin amb els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic, i a més
el seu període mig de pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el
termini màxim previst de la normativa de morositat, no els aplicarà, amb caràcter
excepcional, aquesta límits fins al 30 de juny de 20153.
El compliment d’aquests requisits serà verificat per la Secretaria General de
Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques,
2

En data 3/1/2014 el MINHAP va treure una primera nota, ara substituïda des del 16/1/2014 per la que es
linca: http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/NotaDTdecimaLRSAL.pdf.
3
Veure peu de pàgina 2.
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que, en virtut de la informació comunicada per les Entitats Locals a l'esmentat
Ministeri, publicarà una llista de les Entitats Locals que compleixen els requisits
previstos en l'apartat anterior.
L'excepció prevista en aquesta disposició podrà aplicar-se a les Entitats Locals que
compleixin amb els requisits esmentats en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta
Llei i es mantindrà la seva aplicació fins al 30 de juny de 2015 en tant segueixin
complint els requisits esmentats.
En cap cas l’entrada en vigor de la llei podrà suposar l’increment del nombre total de
personal eventual a 31 de desembre de 2012.
Article 84 bis - Obtenció de llicència o altre mitjà de control preventiu per a l'exercici
d'activitats
Segueix dient que amb caràcter general, l'exercici d'activitats no se sotmetrà a
l'obtenció de llicència o un altre mitjà de control preventiu.
No obstant això, podrà exigir-se autorització per exercir una activitat si està
justificat per raons d’ordre públic, seguretat o salut pública, o protecció del medi
ambient i quan el nombre d’operadors econòmics del mercat sigui limitat (per
causes com impediments tècnics, pocs recursos naturals, ...).
Afegeix un 2n paràgraf, que diu que “Les instal·lacions o infrastructures físiques per a
l'exercici d'activitats econòmiques només se sotmetran a un règim d'autorització quan
ho estableixi una Llei que defineixi els seus requisits essencials i les mateixes siguin
susceptibles de generar danys sobre el medi ambient i l'entorn urbà, la seguretat o la
salut públiques i el patrimoni històric i resulti proporcionat. L'avaluació d'aquest risc es
determinarà en funció de les característiques de les instal·lacions, entre les quals
estaran les següents:
a)
b)
c)
d)

La potència elèctrica o energètica de la instal·lació.
La capacitat o aforament de la instal·lació.
La contaminació acústica.
La composició de les aigües residuals que emeti la instal·lació i la seva capacitat
de depuració.
e) L'existència de materials inflamables o contaminants.
f) Les instal·lacions que afectin a béns declarats integrants del patrimoni històric.
Article 85.2 i se suprimeix l’apartat 3 - La gestió dels serveis públics de competència
local
En regular la gestió dels serveis públics de competència local, afegeix, en relació a les
formes de gestió directa dels serveis públics, que només podrà fer-se ús de les
Entitats públiques empresarials locals i de les Societats mercantils locals, el
capital social de les quals sigui de titularitat pública, quan quedi acreditat
mitjançant memòria justificativa que resulten més sostenibles i eficients que ferho per la pròpia Entitat local o per Organisme autònom local, tenint en compte
criteris de rendibilitat econòmica i de recuperació de la inversió.

(Actualitzat: 27.01.2014)

- 14 -

A més, haurà de constar en l'expedient la memòria justificativa de l'assessorament
rebut que s'elevarà al Ple per a la seva aprovació on s'inclouran els informes sobre el
cost del servei, així com, el suport tècnic rebut, que hauran de ser publicitats. A
aquests efectes, es recaptarà informe de l'interventor local qui valorarà la sostenibilitat
financera i l'eficiència de les propostes plantejades, de conformitat amb el previst en
els articles 4 i 7 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
Pel que fa a la gestió indirecta canvia el redactat però no la intenció del legislador,
quan diu que la forma de gestió per la qual s'opti haurà de tenir en compte el que es
disposa en l'article 9 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Llei 7/2007, de
12 d'abril, pel que fa a l'exercici de funcions que corresponen en exclusiva a
funcionaris públics.
Article 85 ter.2 - Les societats mercantils
Les societats mercantils hauran d'adoptar una de les formes previstes en el text refós
de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2010, de 2 de
juliol, i en l'escriptura de constitució constarà el capital que haurà de ser aportat per les
Administracions Públiques o per les entitats del sector públic dependents de les
mateixes a les quals correspongui la seva titularitat.
Article 86 de la LRBRL i Disposició Final 1a de la Llei 27/2013 - Iniciativa pública de
les entitats locals per desenvolupar activitats econòmiques i reserva en favor de les
entitats locals d’activitats o serveis essencials
En regular la possibilitat que les entitats locals exerceixin la iniciativa pública per al
desenvolupament d’activitats econòmiques, afegeix que caldrà que estigui garantit el
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i de la sostenibilitat financera de
l'exercici de les seves competències. En l'expedient acreditatiu de la conveniència i
oportunitat de la mesura haurà de justificar-se que la iniciativa no genera risc per a la
sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda municipal havent de contenir una
anàlisi del mercat, relatiu a l'oferta i a la demanda existent, a la rendibilitat i als
possibles efectes de l'activitat local sobre la concurrència empresarial.
Correspon al ple de la respectiva Corporació local l'aprovació de l'expedient, que
determinarà la forma concreta de gestió del servei.
Es declara la reserva en favor de les entitats locals de les següents activitats o
serveis essencials: proveïment domiciliari i depuració d'aigües; recollida, tractament i
aprofitament de residus, i transport públic de viatgers, de conformitat amb el previst en
la legislació sectorial aplicable. L'Estat i les Comunitats Autònomes, en l'àmbit de les
seves respectives competències, podran establir, mitjançant Llei, idèntica reserva per
a altres activitats i serveis.
És a dir, que la calefacció, els escorxadors, els mercats i llotges ja no són serveis
reservats.
L'efectiva execució d'aquestes activitats en règim de monopoli requereix, a més de
l'acord d'aprovació del ple de la corresponent Corporació local, l'aprovació per l'òrgan
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competent de la Comunitat Autònoma. En tot cas, l'Administració de l'Estat podrà
impugnar els actes i acords previstos en aquest article, quan incompleixin la legislació
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
La Disposició Final 1a modifica el l’article 97.2 del Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18
d’abril i estableix que en la tramitació dels règims de monopoli caldrà informe de
l’autoritat de competència corresponent i que l’acord plenari serà per majoria
absoluta del número legal de membres de la Corporació, acord aquesta que
s’elevarà a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma perquè resolgui sobre la seva
aprovació.
Article 92 - Personal funcionari en l'Administració local i els seus Organismes
Autònoms.
Aquest article estava derogat per la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, i ara el torna a considerar. Estableix que amb caràcter general, els
llocs de treball en l'Administració local i els seus Organismes Autònoms seran
exercits per personal funcionari de carrera, i segueix considerant en els mateixos
termes que ja es ve fent quines funcions se’ls reserven expressament.
Cal tenir en compte que aquest article i el següent s’han de considerar juntament amb
la Disposició derogatòria única, que diu que queden derogades la disposició addicional
2a i la Disposició Transitòria 7a de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic.
Article 92 bis de la LRBRL i Disposició Transitòria 7a de la Llei 27/2013 - Funcionaris
d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.
S’introdueix aquest article 92 bis per regular els funcionaris d'administració local amb
habilitació de caràcter nacional.
Estableix que són funcions públiques necessàries en totes les Corporacions
locals, la responsabilitat administrativa de les quals està reservada a funcionaris
d'administració local amb habilitació de caràcter nacional:
a) La de Secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assessorament legal
preceptiu.
b) El control i la fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i
pressupostària, la gestió tributària i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.
Aquest article regula el que es contenia a la Disposició Addicional 2a i Disposició
Transitòria 7a de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
(Disposició Derogatòria única de la Llei 27/2013). Com a novetats, a més del retorn a
l’antiga denominació d’habilitats nacionals, cal destacar el fet que l’aprovació de
l’oferta de pública ocupació, la selecció, formació i habilitació dels funcionaris
d’administració local habilitats nacionals correspon a l’Estat. En quant a la
provisió, l’àmbit territorial dels concursos serà de caràcter estatal, sent els mèrits
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generals determinats per l’Administració General de l’Estat d’un mínim del 80%; els de
la Comunitat Autònoma fins a un 15% del total possible i els de la Corporació local fins
un 5% del total possible.
Igualment es regulen amb caràcter bàsic els òrgans competents per incoar els
expedients disciplinaris i imposar les sancions segons sigui falta lleu, greu o molt greu.
Les Comunitats autònomes segueixen sent les que efectuaran els nomenaments
provisionals, comissions de serveis, acumulacions, nomenaments de personal
interí i accidental.
La Disposició Transitòria 7a de la Llei 27/2013 regula el règim transitori dels
procediments en tramitació dels habilitats estatals, els quals continuaran la seva
tramitació i es resoldran segons la normativa vigent quan es van iniciar.
Article 100.1
Estableix, sense modificar el fons, que l’Administració local seleccionarà els seus
funcionaris, llevat els d’habilitació de caràcter nacional.
Article 103 bis - Massa salarial del personal laboral del sector públic local
S’introdueix aquest article que preveu que les Corporacions locals aprovaran cada
any la massa salarial del personal laboral del sector públic local respectant els
límits i condicions establertes amb caràcter bàsic en la Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat. Afecta tant als propis ens locals, com als dependents que es constitueixin
amb aportació majoritària pública o que el patrimoni fundacional en més d’un 50%
estigui constituït per béns o drets aportats o cedits per ens públics.
La massa salarial serà publicada a la seu electrònica de la Corporació i en el Butlletí
Oficial de la Província o, en el seu cas, de la CCAA uniprovincial, en el termini de 20
dies.
Article 104 bis de la LRBRL i Disposició Transitòria 10a de la Llei 27/2013 - Personal
eventual de les entitats locals
S’introdueix aquest article 104 bis, referent al personal eventual de les entitats locals,
que estableix que les dotacions de llocs de treball la cobertura dels quals
correspongui al personal eventual en els Ajuntaments s’hauran d’ajustar als
següents límits i normes:
a) Els Municipis de població entre 2.000 a 5.000 habitants podran excepcionalment
comptar amb un lloc de treball la cobertura del qual correspongui a personal eventual
quan no hi hagi membres de la corporació local amb dedicació exclusiva.
b) Els Ajuntaments de Municipis amb població superior a 5.000 i no superior a 10.000
habitants podran incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal eventual
per un nombre que no podrà excedir d'1.
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c) ...
El nombre de llocs de treball la cobertura dels quals correspongui a personal
eventual en les Diputacions provincials, Consells i Cabildos insulars serà el
mateix que el del tram corresponent a la Corporació del Municipi més poblat de la seva
Província.
La resta d'entitats locals o dels seus organismes dependents no podran incloure en les
seves respectives plantilles, llocs de treball la cobertura dels quals correspongui a
personal eventual.
Segons la Disposició Transitòria 10a de la Llei 27/2013, a les Entitats Locals que
compleixin amb els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic, i a més
el seu període mig de pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el
termini màxim previst de la normativa de morositat, no els aplicarà, amb caràcter
excepcional, aquesta límits fins al 30 de juny de 20154.
El compliment d’aquests requisits serà verificat per la Secretaria General de
Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques,
que, en virtut de la informació comunicada per les Entitats Locals a l'esmentat
Ministeri, publicarà una llista de les Entitats Locals que compleixen els requisits
previstos en l'apartat anterior.
L'excepció prevista en aquesta disposició podrà aplicar-se a les Entitats Locals que
compleixin amb els requisits esmentats en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta
Llei i es mantindrà la seva aplicació fins al 30 de juny de 2015 en tant segueixin
complint els requisits esmentats.
En cap cas l’entrada en vigor de la llei podrà suposar l’increment del nombre total de
personal eventual a 31 de desembre de 2012.
Article 109 - Extinció total o parcial dels deutes per via de compensació
Referent a l’extinció total o parcial dels deutes per via de compensació, aclareix que la
compensació de deutes entre, per una banda, l’Estat, Comunitats Autònomes,
organismes autònoms, Seguretat Social i altres ens de dret públic, i per l’altra banda,
els ens locals, es farà segons la normativa de Seguretat Social i d’Hisenda Pública.
Inclou, a més dels ens locals, a les entitats de dret públic o societats vinculades,
dependents o íntegrament participades pels ens locals.
Article 116 bis - Contingut i seguiment del pla econòmic financer
S’introdueix aquest article, que regula que quan les Corporacions locals formulin
un pla econòmic financer, per haver incomplert l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, d’objectiu de deute públic o de la regla de despesa, ho faran
segons els requisits formals que determini el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques.

4
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Per mitjà d’aquesta llei s’amplien les mesures de l’article 21 de la LO 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de tal forma que el pla
econòmic i financer que aprovi l’ens local haurà d’incloure les següents
mesures:
a) Supressió de les competències que exerceixi l'Entitat Local que siguin diferents de
les pròpies i de les exercides per delegació.
b) Gestió integrada o coordinada dels serveis obligatoris que presta l'Entitat Local per
reduir els seus costos.
c) Increment d'ingressos per finançar els serveis obligatoris que presta l'Entitat Local.
d) Racionalització organitzativa.
e) Supressió d'entitats d'àmbit territorial inferior al municipi que, en l'exercici
pressupostari immediat anterior, incompleixin amb l'objectiu d'estabilitat
pressupostària o amb l'objectiu de deute públic o que el període mitjà de pagament
a proveïdors superi en més de trenta dies el termini màxim previst en la normativa
e morositat.
f) Una proposta de fusió amb un municipi confrontant de la mateixa província.
Igualment estableix que la Diputació provincial o entitat equivalent assistirà a la
resta de corporacions locals i col·laborarà amb l’Administració que exerceixi la
tutela financera5, en l’elaboració i seguiment de l’aplicació de les mesures
contingudes en els plans econòmic financers.
La Diputació o entitat equivalent proposarà i coordinarà les mesures recollides
quan tinguin caràcter supramunicipal, que seran valorades abans d’aprovar-se el
pla econòmic-financer, així com altres mesures supramunicipals distintes que
s’haguessin previst, inclòs el seguiment de la fusió d’entitats locals que s’hagués
acordat.
Article 116 ter - Cost efectiu dels serveis
S’introdueix aquest article, que estableix que els ens locals hauran de calcular,
abans de l’1 de novembre de cada any, el cost efectiu dels serveis que prestin,
partint de les dades de la liquidació del pressupost general, i en el seu cas, dels
comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o dependents, de l’exercici
immediat anterior. El càlcul tindrà en compte els costos reals directes i indirectes.
Els criteris de càlcul vindran desplegats per Ordre ministerial, i els costs efectius seran
publicats pel Ministeri.
Article 127.1.m) i s’afegeix una nova lletra n) - Atribucions de la Junta de govern local
en els municipis de gran població
Quan regula les atribucions de la Junta de govern local en els municipis de gran
població, diu que ho són:
m) Designar als representants municipals en els òrgans col·legiats de govern o
administració dels ens, fundacions o societats, sigui el que sigui la seva naturalesa,
en els quals l'Ajuntament sigui partícip.
5
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n) Les altres que li corresponguin, d'acord amb les disposicions legals vigents.»
Article 130.3 de la LRBRL i Disposició Transitòria 9a de la Llei 27/2013 - Nomenament
dels coordinadors generals i dels directors generals en els municipis de gran població
El nomenament dels coordinadors generals i dels directors generals en els municipis
de gran població ha de ser entre personal pertanyent al subgrup A1, atenent a criteris
de competència professional i d’experiència.
En relació a aquest, la Disposició Transitòria 9a de la Llei 27/2013 estableix que
aquest article serà d’aplicació als nomenaments del personal directiu de les
Diputacions, Cabildos i Consells Insulars que es produeixin amb posterioritat a
l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Disposició addicional 5a.3 i s’inclou un nou apartat 4 - Les associacions d’ens locals
poden actuar com a ens col·laboradors de l’Administració en la gestió de les
subvencions
Repeteix el que ja regula l’article 12.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, en el sentit que les associacions d’ens locals poden actuar com a ens
col·laboradors de l’Administració en la gestió de les subvencions.
Aquestes associacions d'Entitats Locals podran adherir-se al sistema de contractació
centralitzada estatal regulat en l'article 206 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i podran
crear centrals de contractació.
Disposició addicional 9a - Redimensionament del sector públic local
Preveu que durant el temps de vigència del pla econòmic financer o pla d’ajust,
les entitats locals i els organismes dependents no podran adquirir, constituir o
participar en la constitució, directa o indirectament, de nous organismes,
entitats, societats, consorcis, fundacions, unitats i altres ens.
Tampoc en podran fer aportacions patrimonials ni subscriure ampliacions de
capital, tot i que excepcionalment podran realitzar les citades aportacions
patrimonials si, en l'exercici pressupostari immediat anterior, haguessin complert amb
els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic i el seu període mig de
pagament a proveïdors no superi en més de 30 dies el termini màxim previst en la
normativa de morositat.
Aquelles entitats que a l'entrada en vigor de la present Llei desenvolupin activitats
econòmiques, estiguin adscrites a l'efecte del Sistema Europeu de Comptes a
qualssevol de les Entitats Locals o dels seus organismes autònoms, i es trobin en
desequilibri financer, disposaran del termini de 2 mesos des de l'entrada en vigor
d'aquesta Llei per aprovar, previ informe de l'òrgan interventor de l'Entitat Local,
un pla de correcció d'aquest desequilibri.
Si aquesta correcció no es complís a 31 desembre de 2014, l'Entitat Local en el termini
màxim dels 6 mesos següents a comptar des de l'aprovació dels comptes anuals o de
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la liquidació del pressupost de l'exercici 2014 de l'entitat, segons com pertocarà,
dissoldrà cadascuna de les entitats que continuï en situació de desequilibri. De
no fer-ho, aquestes entitats quedaran automàticament dissoltes l'1 de desembre
de 2015.
Aquests terminis s'ampliaran fins al 31 de desembre de 2015 i l'1 de desembre de
2016, respectivament, quan les entitats en desequilibri estiguin prestant algun dels
següents serveis essencials: proveïment domiciliari i depuració d'aigües, recollida,
tractament i aprofitament de residus, i transport públic de viatgers.
El desequilibri financer es referirà, pels ens considerats Administració Pública, a la
seva necessitat de finançament segons el Sistema Europeu Comptable i per la resta
com el desequilibri financer per pèrdues durant dos exercicis comptables consecutius.
Aquesta disposició també regula la impossibilitat que els organismes, entitats,
societats, consorcis, fundacions, i resta d’ens vinculats o dependents a ens locals o
organismes autònoms puguin constituir/participar en la constitució/adquirir altres ens.
Els controlats exclusivament per unitats adscrites, vinculades o dependents a efectes
del Sistema Europeu de Comptes hauran de ser dissolts en el termini de 3 mesos des
l’entrada en vigor de la llei. De no fer-ho quedaran automàticament dissoltes en els 6
mesos des l’entrada en vigor.
Disposició addicional 12a - Retribucions en els contractes mercantils d’alta direcció del
sector públic local i el nombre màxim de membres dels òrgans de govern
Les retribucions a fixar en els contractes mercantils o d'alta direcció subscrits pels ens,
consorcis, societats, organismes i fundacions que conformen el sector públic local
seran bàsiques i complementàries, i serà el ple qui haurà de classificar en 3 grups les
entitats vinculades o dependents segons sigui la xifra de negocis, el nombre de
treballadors, volum d’inversió, etc., La classificació determinarà tant el nombre dels
membres del consell d’administració com l’estructura organitzativa de l’ens depenent.
S’indica expressament que les retribucions en espècie computaran.
A la plana web de l’ens difondran la composició dels seus òrgans d’administració,
gestió, direcció i control. És important incidir en que es preveu expressament que
l’extinció d’aquests contractes no genera cap dret a integrar-se en l’estructura de
l’Administració local corresponent.
Disposició addicional 16a - Majoria requerida per a l'adopció d'acords en les
Corporacions Locals
S’introdueix aquesta disposició addicional, que preveu que, excepcionalment, quan
el Ple de la Corporació Local no aconseguís, en una primera votació, la majoria
necessària per a l'adopció d'acords prevista en aquesta Llei, la Junta de Govern
Local tindrà competència per aprovar:
α) El pressupost de l'exercici immediat següent, sempre que prèviament existeixi un

pressupost prorrogat.
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β) Els plans econòmic financers, els plans de reequilibri i els plans d'ajust als quals es

refereix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.

χ) Els plans de sanejament de la Corporació Local o els plans de reducció de deutes.
δ) L'entrada de la Corporació Local en els mecanismes extraordinaris de finançament

vigents als quals es refereix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, i, en particular,
l'accés a les mesures extraordinàries de suport a la liquiditat previstes en el Reial
decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les
administracions públiques i de suport a Entitats Locals amb problemes financers.

La Junta de Govern Local donarà compte al Ple en la primera sessió que se celebri
amb posterioritat a l'adopció dels acords esmentats en l'apartat anterior, els quals
seran objecte de publicació de conformitat amb les normes generals que els resultin
d'aplicació.
ARTICLE 2 – MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE
LES HISENDES LOCALS, APROVAT PER REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004,
DE 5 DE MARÇ
Del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL d’ara endavant), es modifiquen els següents
articles:
Article 193 bis - Drets de difícil o impossible recaptació
S’introdueix aquest article, que estableix que les entitats locals han d’informar al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al seu ple o òrgan equivalent
del resultat d’aplicar als drets de difícil o impossible recaptació els límits mínims
següents:
a) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels dos
exercicis anteriors al que correspon la liquidació, es minoraran, com a mínim, en
un 25%.
b) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos de l'exercici 3r
anterior al que correspon la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 50%.
c) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels exercicis 4rt
a 5è anteriors al que correspon la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un
75%.
d) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels restants
exercicis anteriors al que correspon la liquidació, es minoraran en un 100%.
Article 213 - Funcions de control intern, en la seva funció interventora, funció de
control financer i funció de control d'eficàcia
En les entitats locals, respecte de la seva gestió econòmica, organismes autònoms i
societats mercantils d'elles dependents, s’exerciran les funcions de control intern, en la
seva funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia, i
especifica que la funció de control financer inclourà l’auditoria de comptes dels ens que
es determinin per reglament. El Govern establirà les normes sobre els procediments,
criteris i metodologia de control.
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Els interventors trametran cada any a la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat un informe d’aquests controls.
Article 218 - Els informes dels interventors sobre resolució de discrepàncies
L’informe que l’interventor ha d’elevar al ple sobre les resolucions de l’alcalde
contràries a les seves objeccions ha de limitar-se a la funció fiscalitzadora, sent
un punt independent de l’ordre del dia. El president de l’ens pot elevar la seva
resolució a l’òrgan de control competent de tutela financera 6. Cal donar compte
anualment al Tribunal de Comptes.
Disposició addicional 8a
Es modifica la Disposició addicional 8a, referida al Règim foral basc.
Disposició addicional 15a - La Gestió integrada o coordinada de serveis
S’introdueix aquesta Disposició addicional, que preveu que si la Diputació o ens
equivalent acredita via informe que l’acord de 2 o més municipis per gestionar
integradament els serveis municipals coincidents comporta un estalvi d’un
mínim de 10% del cost efectiu total quan la gestió era de cada municipi per
separat, s’incrementarà el coeficient de ponderació de l’article 124.1 (que regula la
participació dels municipis en els tributs de l’Estat) en un 0,04, amb el límit dels imports
de l’article 123.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició Addicional 2a - Aplicabilitat de la llei a totes les Comunitats Autònomes
S’estableix l’aplicabilitat de la llei a totes les Comunitats Autònomes, sens perjudici de
les competències exclusives assumides via Estatuts d’Autonomia, en el marc de la
normativa bàsica estatal i amb subjecció als principis d’estabilitat pressupostària,
sostenibilitat financera i racionalització de les estructures administratives.
En el cas de les Comunitats Autònomes amb un sistema institucional propi, les
referències d'aquesta Llei a les Diputacions provincials s'entendran efectuades
als ens locals supramunicipals previstos en els corresponents Estatuts
d'Autonomia als quals s'atribueixen competències en matèria d'assistència i
cooperació als municipis i prestació de serveis públics locals.
Disposició Addicional 6a – Respecte a l’organització comarcal de les Comunitats
Autònomes
Es respecta l’organització comarcal de les Comunitats Autònomes que ho prevegin als
Estatuts.
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Disposició Addicional 7a - Col·laboració de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat amb els òrgans de control i fiscalització interna dels ens locals
Es regula la possibilitat de col·laboració de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat amb els òrgans de control i fiscalització interna dels ens locals, via conveni i
amb contraprestació econòmica.
Disposició Addicional 8a - Retenció de recursos als ens públics que incompleixin les
seves obligacions tributàries
Regula la retenció de recursos als ens públics que incompleixin les seves obligacions
tributàries respecte els immobles que tinguin transferits per part de la Seguretat Social
(i que siguin patrimoni de la Seguretat Social).
Disposició Addicional 9a – Adaptació dels convenis de l’Estat o Comunitats
Autònomes amb els ens locals respecte competències diferents a les dels articles 25 i
27 de la LRBRL
Els convenis de l’Estat o Comunitats Autònomes amb els ens locals respecte
competències diferents a les dels articles 25 i 27 de la LRBRL hauran d’adaptar-se a
aquesta Llei en a 31 de desembre de 2014. Transcorregut el termini sense adaptació,
restaran sense efecte.
L’única excepció afecta als convenis de la Universitat Nacional d’Educació a Distància
on el termini és de 3 anys.
Disposició Addicional 10a - Convenis de col·laboració entre l’Estat i les entitats locals
per obtenir i mantenir informació per aplicar tributs locals
Regula els convenis de col·laboració entre l’Estat i les entitats locals per obtenir i
mantenir informació per aplicar tributs locals, sense que comportin cap transferència ni
contraprestació.
Disposició Addicional 11a - Compensació de deutes entre les Comunitats Autònomes i
els municipis un cop assumides les competències
Preveu la compensació de deutes entre les Comunitats Autònomes i els municipis un
cop assumides les competències i en relació a les obligacions pendents de pagament
als municipis.
Disposició Addicional 12a – Publicació de la informació dels ens locals en matèria de
tutela financera7
La informació (informes, resolucions, etc.,) dels ens locals en matèria de tutela
financera serà publicada per les Comunitats Autònomes a les seves webs i
comunicades al MINHAP.
Disposicions Addicionals 13a i 14a i Disposició Final 2a - El règim jurídic dels
consorcis
7
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Regula el règim jurídic dels consorcis, en el benentès que el personal funcionari o
laboral procedirà de resignació de llocs de treball de les Administracions
participants, amb l’excepció del personal dels consorcis constituïts abans de l’entrada
en vigor d’aquesta llei i que prestin serveis mínims de l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril.
D’altra banda, el nou règim jurídic dels consorcis de la Disposició Final 2a, que afegeix
una nova Disposició Addicional, la 20a, a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, tampoc
no s’aplicarà als consorcis constituïts abans de l’entrada en vigor d’aquest llei si
compleixen determinats requisits, com ara, que estiguin participats per ens locals i
entitats privades, no hagin incorregut en pèrdues durant 2 exercicis consecutius i no
hagin rebut subvencions en els 5 exercicis anteriors a l’entrada en vigor.
En tot cas, aquesta nova Disposició Addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment
administratiu regula el règim jurídic dels consorcis, en el sentit que els estatuts de
cada consorci determinaran l'Administració pública a la qual estarà adscrit, així
com el seu règim orgànic, funcional i financer.
D'acord amb els següents criteris de prioritat, referits a la situació en el primer dia de
l'exercici pressupostari, el consorci quedarà adscrit, en cada exercici pressupostari i
per tot aquest període, a l'Administració pública que:
a) Disposi de la majoria de vots en els òrgans de govern.
b) Tingui facultats per nomenar o destituir a la majoria dels membres dels òrgans
executius.
c) Tingui facultats per nomenar o destituir a la majoria dels membres del personal
directiu.
d) Disposi d'un major control sobre l'activitat del consorci a causa d'una normativa
especial.
e) Tingui facultats per nomenar o destituir a la majoria dels membres de l'òrgan de
govern.
f) Financi en més d'un cinquanta per cent o, en defecte d'això, en major mesurada
l'activitat desenvolupada pel consorci, tenint en compte tant l'aportació del fons
patrimonial com el finançament concedit cada any.
g) Ostenti el major percentatge de participació en el fons patrimonial.
h) Tingui major nombre d'habitants o extensió territorial depenent de si les finalitats
definides en l'estatut estan orientats a la prestació de serveis, a les persones, o al
desenvolupament d'actuacions sobre el territori.
Els consorcis estaran subjectes al règim de pressupost, comptabilitat i control de
l'Administració pública a la qual estiguin adscrits, sense perjudici de la seva subjecció
al previst en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
El personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral procedent
exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les Administracions
participants, el seu règim jurídic serà el de l'Administració pública d'adscripció i les
seves retribucions en cap cas podran superar les establertes per a llocs de treball
equivalents en aquella.
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Disposició Addicional 15a - Assumpció per les Comunitats Autònomes de les
competències relatives a l'educació
Les normes reguladores del sistema de finançament de les Comunitats Autònomes i
de les hisendes locals fixaran els termes en els quals les Comunitats Autònomes
assumiran la titularitat de les competències que es preveuen com a pròpies del
Municipi, encara quan hagin estat exercides per aquestes, per Diputacions
Provincials o entitats equivalents, o per qualsevol altra Entitat Local, relatives a
participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les
Administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la
construcció de nous centres docents, així com la conservació, manteniment i vigilància
dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació
primària o d'educació especial, pel que es contemplarà el corresponent traspàs de
mitjans econòmics, materials i personals.
Disposició addicional 17a - L’obertura de llocs de culte
Regula l’obertura de llocs de culte, per a l’obertura dels quals, les esglésies,
confessions o comunitats religioses hauran d'acreditar la seva personalitat
jurídica civil mitjançant certificat del Registre d'Entitats Religioses, emès a aquest
efecte, en el qual constarà la ubicació del lloc de culte que es pretengui constituir.
Obtinguda aquesta certificació, la seva tramitació s'ajustarà al disposat en l'article
84.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, sense
perjudici de recaptar la llicència urbanística que correspongui.
Disposició Transitòria 1a - Assumpció per les Comunitats Autònomes de les
competències relatives a la salut i possibilitat de delegació en els Municipis,
Diputacions Provincials o entitats equivalents
D'acord amb les normes reguladores del sistema de finançament autonòmic i de les
Hisendes Locals, les Comunitats Autònomes assumiran la titularitat de les
competències que es preveien com a pròpies del Municipi, relatives a la
participació en la gestió de l'atenció primària de la salut.
Les Comunitats Autònomes assumiran la titularitat d'aquestes competències, amb
independència que el seu exercici s'hagués vingut realitzant per Municipis, Diputacions
Provincials o entitats equivalents, o qualsevol altra Entitat Local.
En el termini màxim de 5 anys des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les
Comunitats Autònomes assumiran de forma progressiva, un 20% anual, la gestió
dels serveis associats a les competències sanitàries esmentades en l'apartat
anterior.
A aquests efectes la Comunitat Autònoma, elaborarà un pla per a l'avaluació i
reestructuració dels serveis.
En tot cas, la gestió per les Comunitats Autònomes dels serveis anteriorment citats no
podrà suposar una major despesa per al conjunt de les Administracions Públiques.
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El disposat en els apartats anteriors s'entén sense perjudici de la possibilitat de les
Comunitats Autònomes de delegar aquestes competències en els Municipis,
Diputacions Provincials o entitats equivalents, de conformitat amb l'article 27 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En els termes previstos en l'apartat 1, i d'acord amb les normes reguladores del
sistema de finançament de les Comunitats Autònomes i de les Hisendes Locals, cada
any que transcorri, dins del període de 5 anys, sense que les Comunitats Autònomes
hagin assumit el desenvolupament del 20% dels serveis previst en aquesta disposició
o, si escau, hagin acordat la seva delegació, els serveis seguiran prestant-se pel
municipi, Diputació Provincial o entitat equivalent amb càrrec a la Comunitat
Autònoma. Si la Comunitat Autònoma no transferís les quanties precises per a això
s'aplicaran retencions en les transferències que els corresponguin per aplicació del
seu sistema de finançament, tenint en compte el que disposi la seva normativa
reguladora.
Disposició Transitòria 2a - Assumpció per les Comunitats Autònomes de les
competències relatives a serveis socials i possibilitat de delegació en els Municipis,
Diputacions Provincials o entitats equivalents
Amb data 31 de desembre de 2015, en els termes previstos en les normes
reguladores del sistema de finançament autonòmic i de les Hisendes Locals, les
Comunitats Autònomes assumiran la titularitat de les competències que es
preveien com a pròpies del Municipi, relatives a la prestació dels serveis socials i de
promoció i reinserció social.
Les Comunitats Autònomes assumiran la titularitat d'aquestes competències, amb
independència que el seu exercici s'hagués vingut realitzant per Municipis, Diputacions
Provincials o entitats equivalents, o qualsevol altra Entitat Local.
En el termini màxim assenyalat i prèvia elaboració d'un pla per a l'avaluació,
reestructuració i implantació dels serveis, les Comunitats Autònomes, en l'àmbit de les
seves competències, hauran d'assumir la cobertura immediata d'aquesta prestació.
En tot cas, la gestió per les Comunitats Autònomes dels serveis anteriorment citats no
podrà suposar una major despesa per al conjunt de les Administracions Públiques.
El disposat en els apartats anteriors s'entén sense perjudici de la possibilitat de les
Comunitats Autònomes de delegar aquestes competències en els Municipis,
Diputacions Provincials o entitats equivalents, de conformitat amb l'article 27 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Si en la data citada en l'apartat 1 d'aquesta disposició, en els termes previstos en les
normes reguladores del sistema de finançament de les Comunitats Autònomes i de les
Hisendes Locals, les Comunitats Autònomes no haguessin assumit el
desenvolupament dels serveis de la seva competència prestats pels Municipis,
Diputacions Provincials o entitats equivalents, Entitats Locals, o si escau, no haguessin
acordat la seva delegació, els serveis seguiran prestant-se pel municipi amb càrrec a
la Comunitat Autònoma. Si la Comunitat Autònoma no transferís les quanties precises
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per a això s'aplicaran retencions en les transferències que els corresponguin per
aplicació del seu sistema de finançament, tenint en compte el que disposi la seva
normativa reguladora.
Disposició Transitòria 3a – Prestació per part de les Comunitats Autònomes dels
serveis relatius a la inspecció i control sanitari d'escorxadors, d'indústries alimentàries
i begudes
En el termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les Comunitats
Autònomes prestaran els serveis relatius a la inspecció i control sanitari
d'escorxadors, d'indústries alimentàries i begudes que fins a aquest moment
vinguessin prestant els municipis.
Disposició transitòria 11a. Mancomunitats de municipis
En el termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les mancomunitats
de municipis hauran d’adaptar els seus estatuts al previst en l'article 44 de la LRBRL
per no incórrer en causa de dissolució.
Les competències de les mancomunitats de municipis estaran orientades
exclusivament a la realització d'obres i la prestació dels serveis públics que
siguin necessaris perquè els municipis puguin exercir les competències o
prestar els serveis enumerats en els articles 25 i 26 de la LRBRL.
Disposició Final 3a - Modificació de l’art. 36.1 de la Llei 2/2011, de 4 de març,
d'Economia Sostenible
Afegeix que en cas que les Entitats Locals incompleixin l'obligació de remetre al
Tribunal de Comptes la informació a la qual es refereix l'article 212.5 del Text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, es podrà retenir l'import dels lliuraments a compte i, si escau, bestretes i
liquidacions definitives de la participació en els tributs de l'Estat que els correspongui, i
fins que es consideri complerta tal obligació de remissió. Perquè l'anterior retenció, o
suspensió de la mateixa, es pugui practicar serà necessària una comunicació del
Tribunal de Comptes a la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local.
Disposició Final 4a - S’afegeix un nou apartat 5 a l’art. 39 del Text Refós de la Llei de
Sòl, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny
Estableix que excepcionalment, els municipis que disposin d'un patrimoni públic del
sòl, podran destinar-ho a reduir el deute comercial i financera de l'Ajuntament, sempre
que es compleixin tots els requisits següents:
a) Haver aprovat el pressupost de l'Entitat Local de l'any en curs i liquidat els de els
exercicis anteriors.
b) Tenir el Registre del patrimoni municipal del sòl correctament actualitzat.
c) Que el pressupost municipal tingui correctament comptabilitzades les partides del
patrimoni municipal del sòl.
d) Que existeixi un Acord del Ple de la Corporació Local en el qual es justifiqui que no
és necessari dedicar aquestes quantitats a les finalitats pròpies del patrimoni públic
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del sòl i que es van a destinar a la reducció del deute de la Corporació Local,
indicant la manera en què es procedirà a la seva devolució.
e) Que s'hagi obtingut l'autorització prèvia de l'òrgan que exerceixi la tutela financera8.
L'import del que es disposi haurà de ser reposat per la Corporació Local, en un termini
màxim de 10 anys, d'acord amb les anualitats i percentatges fixats per Acord del Ple
per a la devolució al patrimoni municipal del sòl de les quantitats utilitzades.
Així mateix, els pressupostos dels exercicis següents al d'adopció de l'Acord hauran de
recollir, amb càrrec als ingressos corrents, les anualitats citades en el paràgraf
anterior.

8

Veure peu de pàgina 1.
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