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Resum: La reforma de l’article 135 de la Constitució l’any 2011 ha suposat la consagració del 

concepte d’estabilitat pressupostària com a principi constitucional. Sota aquest context de 

crisi econòmica i necessitat de racionalitzar les administracions públiques, el Govern Central 

ha emprès, en el transcurs de l’actual legislatura, una  reforma de la planta local, articulada a 

través de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de  racionalització i sostenibilitat financera de la 

Administració Local (LRSAL). La llei és complexa degut a la magnitud d’aspectes que 

modifica. Analitzarem els canvis que ha suposat aquesta reforma però amb caràcter previ 

compararem els diferents esborranys presentats fins a l’articulat finalment aprovat de la 

LRSAL. Finalment, degut al rebuig d’amplis sectors del món local, s’estudiarà la possible 

inconstitucionalitat de la llei.  

 

Paraules clau: règim local, autonomia local, ens local, estabilitat pressupostària, sostenibilitat 

financera, competències municipals, racionalització. 
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Introducció: 

Capítol I  

La grandesa de la democràcia permet que el primer ministre Winston Churchill abandoni el 

número 10 de Downing Street després de derrotar aquell Reich que volia durar 1000 anys.1

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 

Local (en endavant, LRSAL) publicada al Butlletí Oficial de l'estat número 312, de 30 de 

desembre de 2013, suposa una veritable revolució en l'àmbit del dret administratiu i 

constitucional. En aquesta present legislatura, sota el jou de la necessària estabilitat 

pressupostària, les reformes en el camp del Dret Públic són tan àmplies i constants que 

l'adjectivació que García de Enterría li donava de dret motoritzat és massa benintencionada i 

hauríem qualificar-lo com supersònic. 

 

L’estadista britànic afirmava  que “el polític ha de ser capaç de predir el que passarà demà , 

el mes que ve i l'any que ve; i d'explicar després per què va ser que no va passar el que el va 

predir". Aquesta frase és especialment encertada en el món local on l’alcalde és l’autoritat 

política més propera al ciutadà. En aquest àmbit, els ciutadans escullen directa i 

democràticament els membres de la corporació local, que al seu torn son els membres de rang 

superior en l’administració local. Hi ha notables canvis al llarg de la història fins ha arribar a 

la reforma local més recent.  

 Existeix un ampli consens a considerar que la LRSAL no és una reforma més a causa del 

gran impacte que genera en aspectes indubtablement essencials que afecten el nucli de 

l'autonomia local i el repartiment competencial. L'objectiu del present escrit és analitzar de la 

forma més sintètica possible la LRSAL des d’una òptica particular.  Abordarem els canvis 

que ha experimentat l’articulat dels esborranys de la llei fins a la seva aprovació definitiva i 

d’aquesta manera podrem contrastar el text final amb els objectius inicials plantejats pel 

Govern Central i el que hagués pogut suposar aquesta reforma si s’hagués aprovat tal i com 

estava plantejada als primers esborranys. L’oposició que aquesta reforma ha aixecat entre el 

món local també serà analitzada. Finalment contrastarem els canvis que la LRSAL ha realitzat 

en relació a les lleis que reforma. Tot això d’una manera breu i concisa ja que només 

cadascun dels apartats de la LRSAL, per si sol ja mereixeria un estudi monogràfic que escapa 

                                                             
1  Les eleccions al Parlament del Regne Unit de 1945 es van celebrar el 5 de juliol de 1945 i les va guanyar el 
Partit Laborista de Clement Attlee per la majoria més ampla de la història del Regne Unit, derrotant el Partit 
Conservador de Churchill.  
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/5_de_juliol�
http://ca.wikipedia.org/wiki/1945�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Partit_Laborista_%28Regne_Unit%29�
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el temps i l’espai d’aquest treball. Com el lector podrà observar, centrarem el nostre anàlisi 

jurídic en qüestions més aviat competencials i en els canvis més transcendents en el procés de 

gestació d’aquesta llei.   

Evolució històrica del municipalisme a Catalunya: 

Necessitem conèixer el passat per poder entendre el nostre present. Per aquest motiu és 

imperatiu mencionar els principals canvis que històricament ha experimentat el dret local. El 

municipi és la institució bàsica del govern local. Al llarg de la història ha evolucionat 

enormement des d’aquell municipium de  l’Imperi Romà.2

 A la nostra terra existeix una notable tradició del municipalisme que s’ha mantingut fins als 

nostres dies. El seu estudi forma part de les arrels del dret públic que ha configurat Catalunya 

com una comunitat general independent o autònoma, dotada d’una cultura jurídica pròpia dins 

del marc de la cultura europea del ius commune. L’evolució que experimenta el 

municipalisme ha estat massa sovint vinculada a les vicissituds històriques del nostre territori. 

Entre els segles IX i XIII, les cartes de poblament i franqueses són un exemple paradigmàtic 

de la voluntat secular del dret català per garantir les llibertats dels pobles com a forma 

d’organització social bàsica. Consistien en un conjunt de privilegis per la repoblació de certes 

zones poc habitades amb la voluntat de repoblar determinades zones d’interès econòmic. Amb  

la conquesta del que coneixem com a 

 

Catalunya Nova es concediren moltes cartes de 

poblament. 

Aquest model es va desenvolupar durant segles en un dels períodes jurídicament més prolífics 

de la història de Catalunya. Gràcies a prohoms que ens han precedit com l’olotí Joan Pere 

Fontanella, podem copsar la riquesa material del dret català històric i valorar l’elevat nivell 

intel·lectual i creatiu dels juristes catalans abans de la Guerra de Successió (1705-1714).3 4

                                                             
2 Etimològicament el seu nom deriva del verb munire, que significa emmurallar.  

 

 
3  CAPDEFERRO i PLA, J. Ciència i experiència. El jurista Fontanella (1575-1649) i les seves cartes, 
Barcelona, Fundació Noguera, 2012. 
 
4 CAPDEFERRO i PLA, J. -"Aggiornamento biogràfic de Joan Pere Fontanella (1575-1649)" dins G. Sansano i 
P. Valsalobre (eds.), Fontanellana. Estudis sobre l'època i l'obra de Francesc Fontanella (1622-1683/85), 
Documenta Universitaria, Girona, 2009, p. 125-162. 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya_Nova�
http://www.fundacionoguera.com/libros/61%20CI%C3%88NCIA%20I%20EXPERI%C3%88NCIA%20net%20mda%20red.pdf�
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El Decret de Nova Planta va suposar un trencament amb l’anterior tradició jurídica.5

Corts

 Es va 

crear un estat unitari tant a efectes polítics com administratius. El següent moment i definitiu 

seria a la dècada de 1830, amb la creació de l’ideal d’estat-nació espanyol pel liberalisme 

centralista. Es crearen a Madrid unes  úniques per a tot el territori que  remarcaven la 

unitat i el centralisme però amb escàs poder davant el poder absolut del rei. Es pren França 

com a model polític amb la implementació de l'Absolutisme borbònic a Espanya, 

conseqüència de la visió absolutista i centralista del monarca.  

Els canvis més importants són relatius a la organització dels municipis i en una divisió 

territorial basada en el model castellà dels “ayuntamientos” i “corregimientos” que 

substituiran respectivament, els antics consells i vegueries. Els “ayuntamientos” ocuparan el 

lloc dels antics consells municipals, i els “alcaldes” i “regidores”, substituiran els històrics  

paers, jurats o consellers de la tradició jurídica catalana. Quedaran sota l’autoritat del 

“corregidor”, que serà nomenat pel rei. Destaca que aquest model borbònic acaba amb la 

participació social dels gremis en l’elecció dels càrrecs municipals. El nou poder local serà 

escollit pel monarca i això permet refermar l’autoritat reial a tot el territori, sovint amb 

l’elecció de persones sense cap arrelament a la localitat on han d’exercir la seva funció.. 

El Decret de Corts de 6 d’agost de 1811, suposa un pas més en el procés d’uniformització del 

règim local establint la incorporació dels senyorius jurisdiccionals a la Corona. La Constitució 

de Cadis de 1812, i les Instruccions  de 1813 i 1823 desenvoluparan el règim local. Aquesta 

Constitució inspirada en principis liberals estableix un règim municipal on l’ajuntament està 

sotmès al Govern, mitjançant l’autoritat del cap superior polític, i format per regidors elegits 

pels veïns. L’alcalde estarà subjecte al cap superior que rebrà amb posterioritat el nom de 

governador civil. En el transcurs de les sessions, els diputats catalans, generalment propers a 

posicions conservadores o tradicionalistes, van expressar la seva ferma voluntat de recuperar 

les Constitucions catalanes abolides per Felip V el 1714.6

                                                             
5 La primera edició impresa del Reial Decret data de 9-X-1715 però va ser comunicat per la Reial Cèdula de 16 
de gener de1716. El retard de la 

 Tot i que durant els debats es va 

Reial Cèdula respecte del Reial Decret es deu al fet que abans es van voler 
completar els nomenaments dels càrrecs de la Reial Audiència, presentant la nova composició com un fet 
consumat. 
 
6 .Ramon Llàtzer de Dou i de Bassols, escollit diputat per Catalunya el 1810, arribaria a afirmar: “A Catalunya se 
la trata como provincia conquistada. Aquesta visió sembla generalitzada entre els representants catalans ja que 
Antoni de Capmany de Montpalau i de Surís, historiador, també escollit diputat per Catalunya el 1810, destacaria 
la ingerència en l’àmbit el dret local: “Hasta el año 1714, en que las armas de Felipe V, más poderosas que las 
leyes, hicieron callar todas las instituciones libres en Cataluña, y Barcelona recibió un ayuntamiento bajo la 
planta aristocrática de las demás ciudades de Castilla.” 

  
 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Cort_(instituci%C3%B3_legislativa)&action=edit&redlink=1�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Constitucions_catalanes�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Felip_V_d%27Espanya�
http://ca.wikipedia.org/wiki/1714�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Reial_C%C3%A8dula�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Reial_Decret�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ramon_Ll%C3%A0tzer_de_Dou_i_de_Bassols�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_de_Capmany_de_Montpalau_i_de_Sur%C3%ADs�
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plantejar la possibilitat de mantenir una completa autonomia municipal alliberada de la tutela 

del poder central, aquesta opció no va arribar a prosperar. La tesi  triomfal seria la proposta 

que els ajuntaments fossin uns agents del poder executiu pel govern econòmic dels pobles i 

uns simples administradors dels seus interessos. En conseqüència estarien subjectes a 

l’autoritat i tutela del govern, mitjançant la figura de l’alcalde o del cap polític i posteriorment 

del governador civil. Aquest fet és de vital importància ja que es mantindrà sense llargues 

alteracions fins a la Constitució del 1978. Per aquest motiu podem afirmar que difícilment es 

pot extreure de la tradició jurídica espanyola una visió positiva del principi d’autonomia local. 

 Fins a  la proclamació de la II República els elements identificadors del municipalisme són el 

centralisme, la jerarquització, una gran homogeneïtat, la manca de representativitat i 

l’absència d’autonomia municipal. Mitjançant una simple circular, al novembre de 1833, 

Javier de Burgos, secretari d'estat de Foment, va crear un estat centralitzat dividit en 49 

províncies. Aquest fet va suposar una gran reforma de administrativa d'Espanya, que passà 

d'organitzar-se en corregiments a províncies canviant no només els noms d'aquests sinó 

reorganitzant els territoris entorn d'una capital dotada d’instruments com jutjat i governador, 

dependents directament del govern. Posteriorment destaca la promulgació de les lleis 

municipals de 1845, de 1870 i de 1877 i durant la dictadura de Primo de Rivera s’aprovaren  

l’Estatuto municipal i l’Estatuto provincial sota l’impuls de Calvo Sotelo. 

La proclamació de la II República l’any 1931 va suposar un parèntesi de trencament amb les 

constants històriques que patia el dret local  i amb la Constitució de 1931 es va iniciar un 

canvi de concepció jurídica i política. El municipi passa a ser considerat com una entitat que 

gaudeix d’autonomia dins de l’Estat. Impera l’elecció directa dels alcaldes, bé pels regidors, o 

bé directament pels veïns; i  l’elecció dels regidors per sufragi universal suposa un pas cabdal 

en el procés de democratització de les institucions locals, tot apropant el ciutadà als ens 

locals,  la imatge dels quals queda lluny d’aquell alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca. 

La Constitució permetia que les regions autònomes tinguessin, per exclusió, competències 

sobre la legislació exclusiva i l’execució directa en els temes del règim local. Amb 

l’aprovació de l’Estatut de Núria l’any de 1932, la Generalitat de Catalunya assumia la 

                                                                                                                                                                                              
 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/1833�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Francisco_Javier_de_Burgos_y_del_Olmo�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Corregiment�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Capital�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Jutjat�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Govern_d%27Espanya�
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legislació sobre el règim local i es va impulsar una Llei municipal catalana.7

En aquest període destaca l’any 1934 la tramitació d’un projecte de llei sobre la creació de 

comarques. Respon a una llarga reivindicació del catalanisme que considera les províncies 

com una realitat jurídica aliena a la naturalesa històrica i política de Catalunya. La Ponència 

d'Estudi de la Divisió Territorial de Catalunya va ser creada l'octubre del 1931. Inicialment va 

dur el nom més restrictiu de "ponència d'estudi de l'estructura comarcal de Catalunya" i va 

estar adscrita a la Conselleria de Cultura, ja que el seu titular, 

 Va ser una llei 

avantguardista ja que hi podem albirar una visió parlamentària i participativa de la gestió 

municipal, aspectes que amb posterioritat trobarem a la LRBRL (en relació a les 

competències dedica atenció especial als temes socials).  

Ventura Gassol, en va ser 

l'impulsor. La presidència de la Ponència era assumida pel Conseller i la vicepresidència per 

Pau Vila. El novembre del 1931 es va adreçar un qüestionari a tots els ajuntaments amb tres 

preguntes: A quina comarca penseu que pertany el vostre poble? A quin indret aneu 

principalment a mercat? Aneu també a algun altre mercat?8. Degut als fets del 6 d’octubre, no 

va ser fins a l’agost de 1936, que mitjançant un Decret de la Generalitat, es dividí Catalunya 

en comarques.9

El franquisme va suposar el retorn als vells paradigmes de la negació de l’autonomia local i 

de la representativitat dels ens locals. Es produeix una total subordinació al poder central. A 

Catalunya també implicarà el retorn a la divisió provincial i la desaparició de la divisió 

comarcal. D’aquest període destaca una Llei de bases de 1945, articulada el 1950, reformada 

el 1953, i finalment refosa en el text del 1955. Cal mencionar l’aprovació del règim de la 

Carta municipal per a Barcelona l’any 1960 i Madrid l’any 1963. El sistema de competències 

dels ens locals es va definir com a nominalisme i amb les lleis sectorials sovint aquestes 

competències eren bàsicament assumides funcionalment per l’Administració de l’Estat. 

 

                                                             
7  La Llei va ser obra de Josep M. Pi i Sunyer, aleshores secretari de l’Ajuntament de Barcelona. Posteriorment 
guanyaria per oposició la càtedra de dret administratiu el 1940 a la Universitat de Barcelona. Fou degà del 
Col·legi d'Advocats de Barcelona i de la facultat de dret. 
 
8 Enric Lluch; Oriol Nel·lo. La gènesi de la Divisió Territorial de Catalunya: edició de documents de l'arxiu de 
la Ponència (1931-1936). Barcelona: Diputació de Barcelona, 1983. 
 
9 És significatiu el text del prèambul del decret de 1936:  “Al iniciar-se el període actual de renovació política i 
econòmica, els nous organismes sortits de les necessitats imperioses del moment, van sentir la conveniència de 
trencar definitivament amb les velles estructures provincials, que encara subsistien, i d’establir una 
estructuració del país coherent amb les realitats socials i econòmiques de la terra i les necessitats 
revolucionàries i bèl·liques del moment”. 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ventura_Gassol�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dret_administratiu�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Col%C2%B7legi_d%27Advocats_de_Barcelona�
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A les darreries del règim franquista es va donar un impuls al món local amb la Llei de bases 

aprovada el 1975 intentava reformar, de manera molt limitada, alguns aspectes de la Llei de 

1955, però la seva aplicació fou simbòlica. Com ja hem destacat anteriorment, excepte en el 

parèntesi republicà, destaca la falta representativitat democràtica, i la manca d’autonomia dels 

ens locals que estan tutelats permanentment per l’estat. Per aquest motiu la Constitució de 

1978 va suposar un canvi de paradigma tot i que per molts va ser un avenç escadusser en 

defensa del principi d’autonomia local. Aquesta visió es consolidarà amb la jurisprudència 

constitucional. 

Sistema de fonts del règim local:  

El sistema de fonts de règim local presenta una gran complexitat i en aquesta matèria resulta 

especialment clarivident García de Enterría que ha arribat a afirmar: “Hay, pues, 

necesariamente, una pluralidad de fuentes; con la cual ha de constituirse, no obstante, un 

sistema unitario, el ordenamiento jurídico. Esta unidad es así un resultado constantemente 

puesto en cuestión y constantemente reconstruido, porque sin su existencia el derecho y la 

sociedad se destruirían”.10

L’ordenament local està integrat per un conglomerat de fons sovint força heterogeni. Les 

potestats legislatives (Estat i CCAA) i reglamentaria (Estat, CCAA i Administració Local) 

configuren un complex règim jurídic que s’ha d’analitzar d’acord amb la Constitució de 1978 

i la Carta Europea d’Autonomia Local. A continuació realitzarem unes pinzellades de manera 

concisa de les normes que podríem englobar dins del sistema de fonts. L’objectiu és orientar 

al lector dins del marc jurídic en el que ens movem d’una manera concisa però no extensa ja 

que no és l’objecte del present escrit.  

 

La Constitució és la norma suprema alhora de valorar el sistema de fonts i en aquest cas 

presenta un triple interès. El primer és en relació a la concreta previsió específica que fan els 

seus articles 137-140. En segon lloc convé esmentar els principis que informen aquesta 

regulació i que potencialment tenen gran rellevància amb la tècnica de la garantia institucional 

i del principi d’autonomia local. Finalment, aquests últims anys la Constitució ha adquirit 

importància pel que respecta la distribució de competències sobre la Administració Local 

                                                             
10 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. “El ordenamiento administrativo. La Constitución como norma jurídica”, en 
GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T. R., Curso de Derecho Administrativo I, p. 66. Civitas, 9.ª ed., 
Madrid, 1999. 
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entre CCAA i Estat, amb especial atenció amb la tècnica de la legislació bàsica i la eficàcia i 

desenvolupament dels Estatuts d’Autonomia.  

La Carta Europea de Autonomia Local va ser elaborada pel Consell d’Europa i firmada el 15 

d’octubre de 1985. Espanya la va ratificar el 20 de gener de 1988.11 Forma part del sistema de 

fonts tot i que els seus preceptes son sovint vagues i les seves constants referències a la 

legislació interna fan complexa la seva plena eficàcia directa sovint també per part dels 

tribunals que l’han d’interpretar i aplicar. La Carta persegueix configurar un estatut comú a 

tots els ens locals europeus, contribueix a la construcció europea fonamentada en aconseguir 

una unió més estreta entre els estats membres i basada en el respecte als principis de 

democràcia i descentralització del poder públic. El seu valor en el sistema de fonts és discutit. 

Parejo considera que té la força pròpia de les lleis i per aquest motiu té la mateixa condició 

que la llei reguladora de les bases de règim local. El TS i TC considera que participa de la 

funció de complementarietat respecte l’ordenament constitucional i legal de règim local i 

constitueix una font preferent d’integració i interpretació de las lleis estatals o comunitàries de 

règim local. 12 13  Un tractat internacional com aquest no pot suposar un cànon per 

l’enjudiciament de l’adequació de les lleis a la CE.14 Tot i això, l’article 96 CE imposa al 

legislador la voluntat de respectar el contingut dels tractats celebrats de manera vàlida. Com ja 

hem destacat, convé recordar que la jurisprudència constitucional ha utilitzat sovint la CEAL 

per contrastar la compatibilitat de la legislació bàsica estatal. 15

L’Estat té competència per establir la legislació bàsica de la Administració Local. El 

repartiment competencial general, entre l’Estat i la Generalitat, en matèria de règim local 

troba la estructura competencial a l’article 149.1.18 CE. Sota el paraigües d’aquest precepte 

constitucional la jurisprudència constitucional ha definit unes bases estatals molt àmplies en 

 L’actual plantejament de la 

LRSAL cita només incidentalment l’autonomia local en el preàmbul i oblida els principis 

recollits a la CEAL. 

                                                             
11 BOE núm. 47, de 24 de febrero de 1989. 
 
12 STS de 8 de juliol de 2005. 
 
13 La STC 240/2006, de 20 de juliol, destaca la funció d’impuls legislatiu de la CEAL al reconèixer que la pròpia 
modificació de la LOTC que institucionalitza el conflicte en defensa de l’autonomia local constitueix un 
desenvolupament del propi article 11 de la Carta. 
 
14 SSTC 28/1991, de 14 de febrer; 235/2000, de 5 d’octubre. 
 
15 SSTC 159/2991, de 5 de juliol; 252/2005, d’11 d’octubre, 240/2006, de 20 de juliol i 161/2013, de 26 de 
setembre.  
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matèria de règim local. És important destacar que d’acord amb la jurisprudència del TC la 

legislació bàsica del Estat tendeix a assegurar un nivell mínim d’autonomia a totes les 

Corporacions locals en tot el territori nacional, sigui quina sigui la Comunitat autònoma on 

estiguin localitzades, de tal manera que acabarà suposant una limitació a la legislació 

autonòmica.16 El Déu Janus exemplifica la dinàmica del règim local espanyol que presenta, 

d’acord amb el que ha establert el propi TC, un “règim bifront”.17

L’Estat dicta la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim local (LRBRL). 

El legislador estatal fa un ús exhaustiu de les bases del règim local, d’acord amb les 

previsions jurisprudencials del TC. Formalment es tracta d’una llei ordinària però  el principi 

de garantia institucional de l’autonomia local l’hi atorga una importància cabdal especialment 

manifesta a l’hora d’interpretar les competències autonòmiques sobre règim local i sobre els 

altres sectors. Cal mencionar també el 

 

Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual 

s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

En referència a la legislació catalana de règim local  té un paper crucial la  Llei Municipal i de 

Règim Local de Catalunya  (Text refós - Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril ). Menció 

especial mereix la llei   d’Organització comarcal de Catalunya (Text refós de la Llei - Decret 

legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) i el Règim provisional de competències de les 

diputacions (Llei 5/1987, de 4 d'abril). Pel que respecta a les Entitats metropolitanes, 

subsistents fins la constitució de l'Àrea Metropolitana de Barcelona hi ha la llei de 2010 (Llei 

7/1987, de 4 d'abril, per la qual s'estableixen i regulen actuacions públiques especials en la 

conurbació de Barcelona i en les comarques compreses dins la seva zona d'influència directa).  

En matèria d’hisendes locals: Reial Decret Legislatiu 2/2004 , de 5 de març, pel qual s'aprova 

el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, modificat per la disposició final 

primera del Reial Decret-llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del 

comerç i de determinats serveis i la Llei 23/1987, de 23 de desembre per la qual s'estableixen 

els criteris de finançament del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i les bases per a la 

selecció, la distribució i el finançament de les obres i els serveis a incloure-hi.  

Com a normativa reglamentària de règim local hem de mencionar en obres, activitats i serveis 

el Decret 179/1995, de 13 de juny. En matèria d’organització, funcionament i règim jurídic 

                                                             
16 SSTC 213/1988, de 11 de noviembre, FJ 2, i 259/1988, de 22 de desembre, FJ 2. 
 
17 Janus (del llatí Iānus –ī), fou el déu romà  guardià de les entrades de les cases. Apareix representat amb dues 
cares: una que mira endavant i l'altra enrere. Al seu honor es va dedicar el primer mes de l'any: gener. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1986-9865�
http://www.gencat.cat/diari/3887/03125008.htm�
https://www.gencat.cat/diari/4013/03307033.htm�
https://www.gencat.cat/diari/4013/03307033.htm�
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/text_catala/DDD/2992.htm�
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/826/3058.pdf�
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/826/3058.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2004/03/09/pdfs/A10284-10342.pdf�
http://www.municat.gencat.cat/upload/normativa/real_decreto_ley_19_2012.pdf�
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/text_catala/DDD/87357021.htm�
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/text_catala/DDD/95153056.htm�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mitologia_romana�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gener�
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Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. Finalment podem mencionar Decret 214/1990, 

de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

Els Estatuts d’Autonomia també juguen un paper essencial en la configuració del sistema de 

fonts i s’ha produït el que és coneix com a “interiorització”de la Administració Local.18 

Centrarem el nostre focus de visió de manera molt sintètica en l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya de l’any 2006 (en endavant, EAC) on s’estableix que tindrà la competència 

exclusiva sobre el règim local “respectant la garantia institucional que estableixen els 

articles 140 i 141 de la Constitució” (article 151). En els termes establerts a l’article 110 

EAC, correspon a la Generalitat, “de manera íntegra, la potestat legislativa, la potestat 

reglamentària i la funció executiva”. Aquesta competència engloba,  “la determinació, la 

creació, la modificació i la supressió dels ens que configuren l’organització territorial de 

Catalunya” (article 151.a). D’altra banda, l’article 160 EAC preveu una competència 

exclusiva en matèria de règim local.19

La Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya afecta al 

desplegament autonòmic del règim local.

 

20  Queda debilitada la funció constitucional de 

l’Estatut d’autonomia i es substitueix el seu paper en el bloc de la constitucionalitat pel del 

propi Tribunal. La sentència considera l’EAC una llei autonòmica, a través de la qual la 

comunitat autònoma pretendria imposar a l’Estat obligacions i mandats. D’aquesta manera 

oblida que és també una norma estatal, orgànica, de naturalesa paccionada i no només 

autonòmica fruit d’un pacte polític entre la Generalitat i l’Estat. La sentència no aplica la seva 

reiterada doctrina sobre el principi de deferència cap al legislador que encara havia de ser 

aplicat de forma més exquisida per la funció constitucional de l’Estatut ja que el procediment 

d’elaboració i aprovació li dóna un plus de legitimitat. Ans al contrari, es contradiu  

jurisprudència que estableix la funció dels Estatuts d’autonomia de complementar a la 

Constitució en la configuració institucional de les comunitats autònomes.21

                                                             
18  MUÑOZ MACHADO, S., Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General. III. La 
organización territorial del Estado. Las Administraciones Públicas, Iustel, Madrid,2009, págs. 980-997. Sense 
tocar el sistema competencial, defensa en matèria organitzativa el caràcter intracomunitari del règim local. 

 

 
19 L’Estatut insisteix en el respecte del principi d’autonomia local.“Aquest Estatut garanteix als municipis un 
nucli de competències pròpies que han d’ésser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, subjecta 
només a control de constitucionalitat i de legalitat”( article 84.1 EAC). El pronom demostratiu que inicia 
l’article vol refermar que és la norma catalana qui preserva el principi d’autonomia local. 
 
20 STC 31/2010, de 28 de juny. 
 
21 STC 247/2007, de 12 de desembre, sobre l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-33252�
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/1348/89107100.pdf�
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/1348/89107100.pdf�
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En relació a les competències exclusives (article 110 EAC) es salva formalment la 

constitucionalitat de l’article. Tot i això, mereix especial rellevància mencionar que no 

s’amplien els àmbits materials ni s’exclou a l’Estat en la seva ordenació i és molt contundent 

quan afirma que l’exclusivitat pretesa per l’Estatut no significa l’exclusió del legislador 

estatal en les matèries previstes a la Constitució “interpretada por este Tribunal” (FJ 58).  

Pel que respecta  a la competència compartida, es pretenia limitar les facultats legislatives 

bàsiques de l’Estat a uns “principis o mínims comuns normatius” (article 111 EAC). Aquesta 

és una gran diferencia amb l’Estatut d’Autonomia d’Andalusia on s’assenyala que la 

competència exclusiva  és assumida per la Comunitat Autònoma “sempre respectant l’article 

149.1.18 de la CE i el principi d’autonomia local”. La Sentència del EAC estableix 

inconstitucional aquesta referència als principis o mínims normatius i d’aquesta manera 

s’elimina que indirectament s’estigui virtualment limitant la legislació bàsica de l’Estat en 

matèria de règim local.  

La  sentència també elimina qualsevol possibilitat de substitució de la província per la 

vegueria. La solució seria substituir les diputacions pels consells de vegueria ja que 

literalment es preveu a l’Estatut (article 91.3 EAC), entenent que la vegueria no és altra cosa 

que la denominació a Catalunya de la província. Tot plegat comporta que els límits territorials 

són els mateixos i les facultats normatives del legislador bàsic estatal es mantenen. 

Com a lleis de desplegament estatutari destaquen la Llei 12/2010, de 19 de maig , del Consell 

de Governs Locals i la Llei 8/2011, del 27 de desembre, de modificació de la Llei 12/2010, 

del 19 de maig, del Consell de Governs Locals. 

El Tribunal Constitucional i la “garantia institucional de l’autonomia local”: 

Com ja hem vist amb anterioritat, difícilment podem extreure de la tradició històrica 

espanyola una imatge d’alguna cosa similar a un respecte seriós de l’autonomia local. En el 

sistema de fonts del règim local adquireix una gran rellevància la jurisprudència 

constitucional. La Llei 6/1980, de 17 de desembre, de transferència urgent i plena de les 

diputacions provincials a la Generalitat, que atribuïa a la Generalitat la titularitat de les 

competències que la legislació vigent atorgava  a les diputacions provoca que el Tribunal 

Constitucional elabori en la Sentència 32/1981, de 28 de juliol, una doctrina cabdal en 

referència a l’organització territorial i és la “garantia institucional de l’autonomia local”.  

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5638/10138074.pdf�
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/6034/11357067.pdf�
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D’acord amb aquesta doctrina jurisprudencial, el municipi i la província serien unes 

institucions l’autonomia de les quals està garantida constitucionalment i com a elements 

“arquitecturals” del sistema, han de tenir un mínim de competències, més enllà d’un simple 

manteniment formal de la institució, és a dir, l’edifici on se situen no només ha de tenir façana 

sinó també competències i funcions. D’aquesta manera, la garantia constitucional implica “la 

preservación de una institución en términos recognoscibles para la imagen que de la misma 

tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar”. Existeix un mínim que ha de ser reconegut 

pels ciutadans. Aquest principi d’autonomia local prové de la tradició jurídica del dret públic 

alemany. A partir de la Constitució de Weimar (1919), el Tribunal Estatal del Reich va 

interpretar que el seu article 127 recollia que els municipis disposaven d’un dret a 

administrar-se autònomament. Això implicava que el legislador alemany, en cap cas, podia 

suprimir o buidar de contingut aquesta autonomia i tampoc convertir el municipi en un ens 

merament aparent limitant-lo. 

La llei catalana de 1980 és declarada inconstitucional pràcticament en la seva totalitat, en la 

mesura que la mera assumpció de competències provincials per la Generalitat implicava un 

desapoderament del ens local provincial i suposa un cop dur a la voluntat d’autogovern 

territorial del catalanisme polític. 

Com a conseqüència  d’aquest concepte doctrinal encunyat pel TC és l’Estat el garant de 

l’autonomia local i això té molts efectes pel que fa a la distribució de competències i això 

actua no només com a mètode de tutela dels ens locals sinó també com a correctiu  

d’iniciatives de les CCAA. D’aquesta forma, la legislació bàsica de l’article 149.1.18 CE 

(“bases del règim jurídic de las Administracions públiques”) s’aplica a l’àmbit local de 

manera àmplia. La definició d’un mínim de competències locals per als ens garantits, d’una 

organització local general per a aquests ens formaran part de la “garantia institucional” de 

l’autonomia local. 
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El principi d’estabilitat pressupostària en la reforma local: 

Capítol II 

Aquesta reforma del règim local es porta a terme en un context de crisi econòmica. En un 

article en un dels principals diaris de Catalunya, Mir i Bagó expressava de manera clarivident 

que ens trobem davant “d’una llei elaborada de cara als mercats, amb la principal finalitat 

d’ajudar a reduir la prima de risc del deute espanyol” i afegia una reflexió compartida 

majoritàriament en el món local “és una llàstima que, després d’ aconseguit aquest objectiu 

(es refereix a rebaixar la prima de risc) , la llei no s'hagi volatilitzat , i ara no ens queda més 

que prevenir el mal, amb la seva vigència". El preàmbul de la LRSAL és suficientment 

explícit justificant la raó de l’existència de la llei:  “ La reforma de l'article 135 de la 

Constitució espanyola , en la nova redacció donada en 2011, consagra l'estabilitat 

pressupostària com a principi rector que ha de presidir les actuacions de totes les 

administracions públiques. En desenvolupament d'aquest precepte constitucional es va 

aprovar la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera, que exigeix noves adaptacions de la normativa bàsica en matèria d'Administració 

local per a l'adequada aplicació dels principis d'estabilitat pressupostària , sostenibilitat 

financera o eficiència en l'ús dels recursos públics locals . Tot això exigeix adaptar alguns 

aspectes de l'organització i funcionament de l'Administració local així com millorar el seu 

control económico-financer.”  

La importància del preàmbul és cabdal ja que mostra els arguments utilitzats pel govern per 

promoure aquesta reforma del règim local. Per aquesta raó, resulta imprescindible desglossar 

en que consisteix el principi d’estabilitat pressupostaria tant esmentat en les reformes 

administratives recents i els seus orígens estretament vinculats al crític context econòmic 

recent. De manera cabdal, és inqüestionable mencionar una realitat que qualsevol tècnic 

jurídic dins del món local ja coneix i és que l’estabilitat pressupostària no és flor d’un dia sinó 

que ja des del any 2001 es va aprovar la primera llei d’estabilitat pressupostària. Tot i això, no 

és fins a la reforma de l’article 135 de la CE que aquest principi té suport constitucional.  

L’austeritat i el principi d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera és van convertir 

en el motor de les principals reformes legislatives i de la reforma de l’article 135 de la CE 

l’any 2011. Seria un error oblidar que amb anterioritat a la crisi econòmica i a través de 

l’ordenament europeu aquests principis ja estaven recollits en el marc normatiu estatal.  
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El Regne d’Espanya forma part dels Estats de la Unió Econòmica i Monetària. En 

l’ordenament jurídic europeu es reflexa la voluntat de preservar la coherència en la política 

econòmica dels estats. L’article 104 del Tractat de la Unió Europea (en endavant TUE), 

actualment corresponent al article 126 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea ( en 

endavant, TFUE) instaurà la obligació de no incórrer en dèficits públics excessius i defineix 

les regles de bon comportament dels Estats. 22

La necessitat de mantenir la disciplina pressupostària europea van comportar una voluntat del 

legislador estatal d’adoptar un marc normatiu que agrupes un conjunt de polítiques basades en 

la contenció de la despesa pública. Destaca la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General de 

Estabilitat Pressupostària (en endavant, LGEP) i la Llei 5/2001, de 13 de desembre, 

complementària a la Llei General d’Estabilitat Pressupostària.  En aquest marc normatiu, a 

l’article 3.1 de la LGEP trobem definit el principi d’estabilitat pressupostària com “la situació 

d’equilibri o de superàvit computada, al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de 

finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes 

Nacionals i regionals, i en les condicions establertes per cadascuna de las administracions 

públiques” en relació amb l’Administració General del Estat com en relació a las Comunitats 

Autònomes i els ens locals.  

 

Aquestes dues lleis van ser objecte de reforma l’any 2006 fruit de la necessitat d’incorporar 

mecanismes de flexibilització introduïts en la normativa europea i reforçar la cooperació entre 

Estat i CCAA en la implementació de la normativa d’estabilitat pressupostària. Amb la 

irrupció de la crisi i la reforma constitucional de l’any 2011, aquestes lleis han estat 

substituïdes per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera. 

Amb l'objectiu d'intentar restaurar la confiança financera a Europa, els caps d’estat i de 

govern van acordar crear un Pacte Fiscal Europeu. Entre els objectius destaca desenvolupar 

una coordinació més estreta dins de la zona euro en relació a la gestió de les finances 

públiques  i el compromís de cada país participant en introduir una regla d’estabilitat, també 

coneguda com a regla d’or. El Tractat d'Estabilitat, Coordinació i Governabilitat a la Unió 

Econòmica i Monetària recull l'obligació de les parts contractants de traslladar la regla 

                                                             
22 Tractat de la Unió Europea, versió del Tractat de Maastricht, de 7 de juliol de 1992 (DO C 191 de 29-7-1992)  
que va entrar en vigor l’1 de novembre de 1993. 
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d'equilibri pressupostari en els seus ordenaments jurídics nacionals, mitjançant disposicions 

vinculants, permanents i preferentment de rang constitucional.  

La regla d’or o límit constitucional al dèficit no és una novetat en el marc del dret comparat. 

Històricament trobem recollida una disposició com aquesta, l’any 1842, a la Constitució de 

Rhode Island. El 22 de juny de 2001, l'Assemblea Federal de Suïssa va reformar l'article 126 

de la Constitució helvètica obligant al Govern Federal a mantenir en equilibri a llarg termini 

els ingressos i les despeses. A Alemanya, l'article 110 de la Constitució alemanya disposa que 

els ingressos i despeses de l'Estat han d'estar equilibrats . L'article 115 disposa addicionalment 

que l'endeutament anual no pot excedir les despeses per inversions previst en els pressupostos 

del mateix any. L'únic cas en el qual aquesta regla no s'aplica és el de la lluita contra 

pertorbacions de l'equilibri econòmic mundial.23

A l’estat espanyol, amb la reforma de l’article 135 l’any 2011, la estabilitat pressupostària es 

configura com a paràmetre de constitucionalitat i suposa un límit a la capacitat dels poders 

públics per incórrer en dèficit i deute públic excessius. 

 

Podem destacar que el principi d’estabilitat no es recull en el precepte constitucional relatiu al 

pressupost (art. 134.c), sinó en el precepte constitucional relatiu al deute i al crèdit públic. 

L’article 135 segueix la mateixa estructura que l’article 126.2 del TFUE i recull dos criteris: 

un limitador del dèficit públic i un altre del deute públic. En l’apartat segon de l’article 135 es 

recull el criteri del dèficit, on s’especifica que l’Estat i les Comunitats Autònomes no podran 

incórrer en un dèficit estructural que superi els marges establerts, en el seu cas, per la Unió 

Europea pels seus Estats membres. En el següent apartat (art.135.3 CE, tercer paràgraf), es 

recull el criteri del deute públic establint que el volum del deute públic del conjunt de les 

Administracions Públiques en relació amb el PIB del Estat no podrà superar el valor de 

referència establert en el TFUE. 

S’estableixen posteriorment, a l’apartat quatre de l’article 135 algunes excepcions on es podrà 

superar el límit del deute públic. Finalment, remet a una llei orgànica per determinar els 

principis als que es refereix el propi article i el dèficit estructural màxim permès a l’Estat i a 

les CCAA en relació amb el seu PIB.  

                                                             
23 El 2009 es van endurir les disposicions constitucionals amb la reforma dels articles 109, 115 i 143, afegint un 
sostre al dèficit estructural del 0,35% a partir de 2014 per l'Estat central i a partir de 2020 per als laender. 
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La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 

és conseqüència d’aquesta reserva de llei orgànica que realitza l’article 135.5 de la C.E. Com 

ja hem mencionat anteriorment, aquesta llei deroga la llei orgànica 5/2001 i es configura com 

l’únic text regulador de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera en totes les 

Administracions locals. En el seu contingut destaca l’exigència de totes les AAPP de 

presentar equilibri o superàvit (art. 3.2) sense poder incórrer en dèficit estructural. A l’article 

12, incorpora la regla de despesa, segons la qual les AAPP no podran incloure en els seus 

pressupostos un increment de la despesa computable que superi la taxa de referència del 

creixement del PIB de l’economia espanyola a mitjà termini calculada  segons la metodologia 

utilitzada per la Comissió Europea en aplicació de la seva normativa. La LOEPSF estableix 

un conjunt de mecanismes preventius, correctius i coercitius per garantir l’elaboració i 

execució dels pressupostos de tal manera que s’ajustin als objectius d’estabilitat, de deute 

públic i a la regla de la despesa.  

Objectius i característiques dels avantprojectes inicials de la LRSAL: 

Es pot considerar que la tècnica jurídica utilitzada és molt excepcional i complexa. Deia 

Baltasar Gracián que allò bo, si és breu, doblement bo, però el nombre d'articles de la LRSAL 

deu ser l'excepció que confirma la regla. La Llei consta d'un preàmbul, únicament dos articles, 

disset disposicions addicionals, onze disposicions transitòries, una disposició derogatòria i set 

disposicions finals. No obstant això, el primer dels articles està format per trenta vuit apartats 

i l'article segon està format per cinc apartats. Pel que fa al seu àmbit material, el primer article 

reforma mitjançant substitució i addició diferents àmbits de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les bases de règim local, l'article segon aspectes del Text refós de la Llei 

Reguladora de les hisendes locals (d'ara endavant, LRHL), les disset disposicions addicionals 

legislen sobre matèries específiques de la regulació de l'administració Local, les disposicions 

transitòries adapten concretes previsions establertes per la LRSAL en funció de determinats 

horitzons temporals la disposició derogatòria única certifica de manera específica la derogació 

de la disposició addicional segona i la disposició transitòria setena de la Llei 7/2007, de 12 

d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. En últim lloc, la primera disposició final suposa 

la modificació de l'apartat segon de l'article noranta-set del Text Refós, aprovat pel Reial 

decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; la segona disposició final afegeix una disposició 

addicional a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i de procediment administratiu comú, sobre el règim jurídic dels consorcis; la 

tercera disposició final afegeix l'apartat 1 de l'article 36 de la Llei 2/2011, de 4 de març, 
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d'economia sostenible i la quarta disposició final incorpora un nou apartat 5 a l'article 39 del 

Reial decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de sòl. 

La descripció de la complexa estructura de la LRSAL i l’abundant legislació que afecta al 

règim local fa vàlida en aquest sector de l’ordenament jurídic l’adjectivació que el magistrat 

Mendizábal Allende atribuía al Dret Tributari “…el ciudadano común,  que no tiene el deber 

de conocer los complejos entresijos del ordenamiento jurídico, cada día más frondoso, no 

cabe exigirle el conocimiento de unos saberes con características esotéricas y desprovistas de 

exactitud”.24

Resulta especialment interessant observar els constants i radicals canvis que ha experimentat 

la LRSAL durant la seva gestació des del seu anunci, fins al text final aprovat passant pels 

diferents avantprojectes. Cadascun dels articles reformats en aquesta llei mereixeria un 

monogràfic extens i per aquest motiu focalitzarem l’anàlisi de l’evolució de l’articulat 

bàsicament en aspectes competencials.  

 

Des del primer text presentat com a avantprojecte fins a la versió definitivament aprovada al 

Congrés s’han experimentat canvis, alguns d’ells afectaven la columna vertebral de la reforma 

impulsada pel govern central i altres són purament formals i anecdòtics. 25

Els primers esborranys de la llei reafirmaven el sentit racionalitzador de la reforma entesa 

com a reducció, supressió i limitació. El desordre del procés de gestació i aprovació definitiva 

de la llei mostra el gran desconeixement de la realitat local existent entre els promotors de la 

reforma. És especialment significatiu que al document de 27 de setembre “Estrategia 

española de Política Económica: Balance y reformas estructurales para el próximo semestre” 

provinent de Moncloa, s’afirmi que la aprovació de la reforma estarà al BOE abans del 31 de 

desembre de 2012. Com veurem a continuació, en el 2012 ni tant sols s’aprovarà el projecte 

de llei en el Consell de Ministres. Tot i el seu ampli abast, es considerava que la reforma es 

podia aprovar fàcilment sota l’empara del títol competencial de l’article 149.1 de la CE. El 

Consell d’Estat va refredar aquest punt de vista amb posterioritat. 

 

Per analitzar el llarg camí d’elaboració de la llei el més operatiu és dividir el procés en tres 

períodes ben diferenciats. El primer comprèn des del instant en el que es fa públic el primer 

                                                             
24 STS, 2 de noviembre de 1987. 
 
25  Mostra del veritable desgavell en el que es va convertir la gestació d’aquesta llei podem  comptar més de vint 
esborranys de l’avantprojecte de llei. Per raons òbvies no és possible descriure l’anàlisi de tots de manera 
extensa però si analitzarem els punts claus de cada avantprojecte. 
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esborrany fins l’aprovació del projecte de llei per part del Consell de Ministres. El segon 

engloba fins a la resolució del dictamen sobre la LRSAL elaborat pel Consell d’Estat. 

Finalment exposarem la tramitació parlamentària de la llei fins a la seva publicació definitiva 

en el BOE. Fer-ho d’aquesta manera permet entendre millor els canvis que hi ha, no només en 

l’articulat, sinó també en la pròpia manera d’entendre la funció dels ens locals. A més, 

d’aquesta manera també es pot acabar entenent com d’esbiaixat és algun dels posicionaments 

crítics amb la LRSAL sovint ancorat en l’anàlisi de la primera proposta d’esborrany i que 

realment no s’ajusta amb el redactat final de la llei. 

El primer avantprojecte és de juliol de 2012 però pocs mesos després, al novembre, ja es 

presentarà un nou avantprojecte que inclourà molts canvis. Podem destacar que ha estat 

l’Instituto Nacional de Administración Pública com a organisme autònom adscrit a un 

Ministeri, el que ha elaborat aquesta iniciativa legislativa i no pas un Ministeri tal i com 

estableix l’article 22.2 de la Llei 50/1997, del Govern.  

Com a característica principal cal mencionar el reforçament de les diputacions en detriment de 

les competències a realitzar pels municipis. Es produeix un buidament de la prestació de 

determinats serveis per part dels municipis de menys de 20.000 habitants a favor d’unes 

diputacions provincials, els representants dels quals no són escollits en sufragi universal pels 

ciutadans. 26

La improvisació que ha caracteritzat la LRSAL la podem comprovar en els constants canvis 

dels esborranys de la llei. Entre altres qüestions podem destacar els canvis en l’article 25 de la 

LRBRL ja que s’hi afegeix, entre les competències que en tot cas exercirà el municipi, la 

participació en la programació de l’ensenyament i cooperació amb la Administració educativa 

en la creació, construcció i sosteniment dels centres docents públics, així com la intervenció 

 L’exposició de motius dels dos textos de juliol i setembre presenta notables 

diferències amb la LRSAL finalment aprovada. No hi apareix esmentat l’article 135 de la CE, 

com sabem, pilar sobre el qual se sustentarà segons el govern central aquesta reforma local. 

En el text inicial apareix a la disposició final primera (relativa al títol competencial) on 

s’afirma que la llei es dicta en desenvolupament de l’article 135 de la CE i sota l’empara dels 

apartats 13 i 18 de l’article 149.1 de la CE. Aquesta menció a l’article 135 desapareixerà en el 

text del mes de novembre i tampoc en la versió finalment aprovada on també se substitueix en 

la disposició final relativa al títol competencial l’article 149.1.13 pel 149.1.14 CE. 

                                                             
26  L’elecció dels òrgans de govern de les províncies és de caràcter indirecte a partir dels resultats obtinguts en 
les eleccions municipals, segons el que estableix la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny. 
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en els seus òrgans de gestió i participació en la vigilància del compliment de la escolaritat 

obligatòria. A més, en el text de novembre s’afegeix un apartat 6 inexistent anteriorment on es 

recull que si s’incompleixen els apartats 4 i 5 es podrà portar a terme un recurs davant del TC, 

per vulneració dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, d’acord amb 

allò establert a la disposició addicional 3.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril. 

Respecte a l’article 26 podem veure com l’afegitó d’unes poques paraules altera clarament 

l’articulat. En los municipios con población inferior a 20,000 habitantes, las Diputaciones 

provinciales, los Cabildos o Consejos insulares en su caso, asumirán la titularidad de las 

competencias para la prestación común y obligatoria, a nivel provincial o infraprovincial, de 

todos o algunos de los servicios previstos en este precepto, cuando la prestación en el ámbito 

municipal, ya sea en razón de la naturaleza del servicio, la población, o la sostenibilidad 

financiera no cumpla con los estándares de calidad a que se refiere el apartado anterior. S’hi 

afegeix també en el cas: que sigui ineficient en atenció a les economies d’escala. 

L’article 27 és el que experimenta més canvis, en la línea de suavitzar el gran impacte inicial 

de la LRSAL. S’afegeix a l’avantprojecte presentat al mes de novembre, que amb l’objectiu 

d’evitar duplicitats, millorar la transparència dels serveis públics a la ciutadania, i en general, 

contribuir als processos de racionalització administrativa, la AGE i les autonomies poden 

delegar als municipis de més de 20.000 habitants, entre d’altres, un llistat de fins a 46 

matèries. 

Finalment podem esmentar que en relació a l’apartat 2 de l’article 36 s’hi afegeixen les lletres 

c i d respecte a l’articulat anterior que fan referència al paper de les Diputacions per la 

realització i el manteniment d’obres i serveis municipals. 

En la nova versió del text presentada el 22 de desembre de 2012 hi podem destacar la 

incorporació de la disposició addicional novena. Afegeix la creació d’un Observatori Urbà 

amb la finalitat de conèixer i analitzar l’evolució de la qualitat de vida dels municipis. Aquest 

organisme públic de nova creació estaria incardinat al ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques. Sorprèn la seva creació en una llei que precisament pretén simplificar les 

administracions públiques. Finalment, aquest organisme acabarà no apareixent al text publicat 

en el BOE. 

El gener del 2013 és presenten diferents versions de l’avantprojecte però no mereixen un 

estudi exhaustiu ja que al mes següent hi haurà canvis de notable rellevància. Al febrer de 
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2013 s’inclou a la LRSAL la transferència de les competències municipals de serveis socials, 

salut o educació a les CCAA.27

El 15 de febrer de 2013 el Consell de Ministres va aprovar l’informe sobre l’avantprojecte 

que dóna peu a la versió de 18 de febrer de 2013. És en aquesta versió on a l’exposició de 

motius ja s’inclou la reforma de l’article 135 de la CE com a motor de la reforma local. 

Podem dir que aquest avantprojecte és troba lluny d’impulsar una reforma profunda i 

revolucionària del mapa territorial local, com el que s’ha dut a terme, per exemple, a Grècia 

amb el Pla Cal·lícrates, també sota el jou de les polítiques d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera. El programa, amb el nom complet de Nova arquitectura de les 

autonomies i de l'administració descentralitzada - Programa Cal·lícrates, és una llei que 

reforma la divisió administrativa i es regeix pel principi de fusió obligatòria dels petits 

municipis. Entre els principals objectius es vol reduir el nombre de municipis i dels seus 

representants a 2/3, substituir 57 prefectures per 13 perifèries com a divisió administrativa de 

segon ordre, establir administracions descentralitzades i variar les formes de finançament 

local. Amb la reforma es vol evitar l’existència de municipis amb menys de 25.000 habitants 

a la zona metropolitana d'

 El motiu d’aquesta decisió era evitar que l’esborrany de llei 

presentat davant del Consell de Ministres no arribés a un estalvi de 8.000 milions d’euros.  

Atenes, i de 10.000 a la resta del territori estatal amb l’excepció de 

les zones de muntanya, en què el límit es va establir en 2.000 habitants. 

En aquest període de l’elaboració de la llei hi ha un aspecte que genera gran malestar en el 

món local. La assumpció provincial dels serveis municipals dels ajuntaments de menys de 

20.000 habitants quan no compleixin amb els costos estàndard fixats pel govern, suposa un 

reforçament d’un ens local molt qüestionat durant el context de crisi econòmica. La principal 

crítica que es pot realitzar a aquest reforçament de les competències provincials és el caràcter 

representatiu indirecte dels seus membres, a diferència del que succeeix als municipis. Això 

aniria en contra de les exigències de major representativitat, proximitat i transparència que la 

ciutadania i en desacord amb la CEAL que entén l’autonomia local com la capacitat del ens 

local d’ordenar i gestionar gran part dels assumptes públics sota la seva responsabilitat. Amb 

anterioritat al Dictamen del Consell d’Estat un dels punts principals de la reforma era la forma 

de garantir la prestació dels serveis mínims obligatoris en els municipis de menys de 20.000 

habitants. La manera de fer-ho, de manera molt simplificada, es pot resumir en l’establiment 

                                                             
27  L’anàlisi d’aquest text va ser el tema central de la Asociación Española de Profesores de Derecho 
Administrativo en el seu VIII Congrés celebrat els dies 8 i 9 de febrer de 2013 a Alacant.  
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Atenes�
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mitjançant Reial Decret d’uns estàndards de qualitat dels serveis. Si després d’una avaluació 

no s’aconseguia arribar a aquest estàndard preestablerts es transferia a la Diputació Provincial 

la competència per la seva prestació. El Consell d’Estat es mostra plenament contrari a aquest 

mecanisme. Els canvis en relació al cost estàndard suposaran un dels motors de les 

modificacions que s’impulsaran amb posterioritat a l’articulat de la llei. Amb aquesta finalitat, 

es va incloure l’article 116 bis LRBRL, així com l’article 116 ter LRBRL.  

Impacte del Dictamen Consell d’Estat en la LRSAL: 

El 26 de juny de 2013, el Consell d’Estat va emetre el llargament esperat Dictamen sobre 

l’avantprojecte de la LRSAL.28

El Consell d’Estat és crític amb aspectes molt concrets de la LRSAL tal i com estava 

articulada en el moment de l’elaboració del Dictamen. S’ataca frontalment el concepte de cost 

estàndard i un dels eixos de la forma que és l’assumpció directe de la prestació de serveis 

municipals, per part de diputacions provincials o entitats equivalents a aquestes. A més, no 

considera adient la pretensió de dotar un caràcter subsidiari a la prestació de serveis 

municipals a través de consorcis o mancomunitats. Tampoc és invocable l’article 149.1.13 per 

justificar la competència estatal per dur a terme aquesta reforma. D’acord amb el Dictamen, 

les SSTC 1/1982 i 235/1991 determinen que la competència atribuïda per aquest article “no 

tiene por objeto disciplinar ningún sector concreto de la economía ni ordenar la actividad de 

los agentes que en ella intervienen, sino establecer el nuevo régimen jurídico aplicable a las 

entidades locales”.  

 En aquest recorregut que estem realitzant sobre l’evolució de 

l’avantprojecte fins al seu resultat final, la influència i el paper d’aquest Dictamen és 

important per entendre alguns dels canvis. Fins a arribar davant del Consell d’Estat, el govern 

central ha estat impermeable a qualsevol comentari i suggeriment de gran part del món local. 

Ha resultat impermeable a crítiques i esmenes a l’articulat de l’avantprojecte, en assumptes 

clarament estructurals de la pròpia llei, per part de la Federació Espanyola de Municipis i 

Províncies, les CCAA o les associacions del municipalisme català (ACM i FMC). L’objectiu 

d’aquestes línees no es realitzar un anàlisi exhaustiu dels extensos arguments jurídics que 

podem copsar en el Dictamen sinó centrar-nos en els aspectes més essencials. El Consell 

d’Estat desmunta algun dels eixos vertebrals de la reforma. Tot i això, no ens diu res contra 

l’atribució de competències d’educació, salut i serveis socials a les CCAA.  

                                                             
28 Els autors del Dictamen són: José Manuel Romay Becaria, Landelino Lavilla, Rodríguez-Piñero, Miguel 
Herrero  Rodríguez de Miñon, Fernando Ledesma, Alberto Aza, Manzanares Samaniego, Maria Teresa 
Fernández de la Vega i Alonso García Hernández Gil.  
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És molt contundent en subratllar les discrepàncies que poden existir en el text en relació amb 

el principi democràtic i el fet que s’atorgui més poder a unes províncies, els representants de 

la qual són escollits de manera indirecta d’acord amb el que estableix actualment la LOREG 

(tot i que ho són a partir dels resultats obtinguts pels diferents grups polítics a les eleccions 

municipals). Els arguments que dóna en contra són molts i resulta impossible descriure’ls amb 

exactitud amb el breu espai del que disposem. És evident que el legislador estatal no canviarà, 

a partir de la LRSAL, el sistema d’elecció dels representants als òrgans provincials i per tant 

ens trobem davant d’una previsió de difícil solució. El Dictamen considera que podem cercar 

solucions més adequades en relació a aquesta situació com la creació de mancomunitats per 

resoldre aquest buidament de competències sobre prestació de serveis municipals concrets. 

No és cap sorpresa descobrir que el legislador estatal no pot compartir aquest punt de vista, ja 

que precisament, en la filosofia de la LRSAL és palpable la voluntat de reduir els òrgans 

mancomunats. L’altre opció seria promoure directament la fusió de municipis. Aquest punt de 

vista expressat en relació al trasllat de competències en tot allò que afecta als serveis 

municipals obligatoris dels municipis de menys de 20.000 habitants i de les mancomunitats 

creades a les diputacions provincials suposa la inclusió d’una forta biga a les rodes de la 

LRSAL ja que és precisament un dels grans pilars de la reforma.  

En relació amb les mancomunitats, detectem un gran recel d’aquesta reforma local envers 

aquest fenomen associatiu municipal. Se les obliga a sotmetre’s a una avaluació dels serveis 

que presten i podem trobar la seva dissolució quan resulti inadequada la prestació del servei 

en el seu àmbit o en el cas en que no presenti els comptes (Disposició transitòria 4º). En els 

esborranys previs al Dictamen del Consell d’Estat fins i tot es prohibia la creació de 

mancomunitats o la integració en una existent en referència a la prestació d’aquells serveis 

que la Diputació Provincial havia assumit. El Consell d’Estat haurà d’acabar recordant que les 

mancomunitats són també una forma d’associació voluntària dels municipis que troba la seva 

habilitació legal en l’article 141.3 de la CE.  

Les mancomunitats acabaran sent un exemple paradigmàtic de l’evolució que experimenta 

l’articulat d’aquesta llei ja que en el text definitivament aprovat es dóna un gir absolutament 

contradictori amb els plantejaments anteriors. L’article 44 no és modifica i s’elimina 

l’avaluació dels serveis prestats per mancomunitats recollit en la disposició addicional 

onzena. També s’elimina la disposició transitòria quarta relativa a la dissolució de 

mancomunitats de municipis. Com a conclusió, podem afirmar que el règim jurídic d’aquestes 

associacions de municipis és similar al ja existent amb anterioritat i podem establir una 
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similitud entre les mancomunitats i els municipis amb una població superior a 20.000 

habitants, d’acord amb les previsions de l’article 26.2 respecte la funció de coordinació de la 

prestació de serveis per part de la Diputació Provincial.  

Un altre dels aspectes a formular de nou, segons el criteri del Dictamen, és la deficient 

articulació del sistema de competències a partir d’un concepte definit de manera deficient en 

la llei com és el de “cost estàndard”. Aquest concepte de cost dels serveis redueix, a parer del 

Consell d’Estat, en excés l’àmbit competencial que integra el nucli essencial de l’autonomia 

local constitucionalment garantida. Es qüestiona l’habilitació al govern central per determinar 

aquest cost estàndard dels serveis públic municipals ja que, a criteri del Consell d’Estat, ens 

trobem davant d’una pèrdua de competències municipals amb funció d’una “remisión amplia 

y carente de parámetros legales”. La solució a aquest possible motiu d’inconstitucionalitat 

seria introduir factors de ponderació o correcció del cost estàndard en l’articulat final de la 

llei. El Dictamen va més enllà al assegurar que en funció del incompliment d’un paràmetre 

econòmic com és el cost estàndard, la supressió de continguts fonamentals de l’autonomia 

local pot afectar de manera clarament regressiva el nucli essencial de la garantia institucional 

de l’autonomia local.  

El Consell d’Estat també qüestiona la regulació plantejada en relació amb les mancomunitats i 

les entitats locals menors que són el reflex de l’elevada importància que en molts casos té 

l’autonomia municipal en la legislació de les CCAA. Finalment, podem mencionar que el 

Dictamen fins i tot remarca la mala utilització de l’ús de lletres majúscules, així com una 

reflexió més pròpia d’àmbits escolars com és la necessitat de no separar subjecte i predicat 

mitjançant l’ús de comes.  

Com a conclusió, del propi Dictamen en podem extreure una reflexió que és profundament 

significativa de la valoració que el Consell d’Estat realitza d’aquest avantprojecte de llei el 

juny de l’any 2013: “no es una regulación precisa ni acabada y debe por ello ser revisada en 

su conjunto a fin de dotarla de claridad y coherencia”.  

Avaluat el Dictamen, les conseqüències no tardarien en arribar en forma de noves 

modificacions a l’avantprojecte. Durant el mes que transcorre entre la publicació del 

Dictamen del Consell d’Estat fins a l’aprovació del projecte de llei pel Consell de Ministres 

del 26 de juliol de 2013, es va canviar el paper que juguen les diputacions garantint la 

conformitat dels municipis perquè la prestació dels seus servis públics es dugui a terme per la 

pròpia institució provincial.  



     27 

El dictamen recorda que el paper de les diputacions provincials és el de realitzar competències 

funcionals. La versió de l’avantprojecte posterior a l’entrada en escena del Consell d’Estat 

acaba abandonant la tècnica del cost estàndard i la substitueix per la del cost efectiu del servei 

definit a l’article 116 ter i la atribució a la Diputació (o entitat equivalent) de la coordinació de 

la prestació de determinats serveis que s’enumeren en l’article 26.2. És a dir, en els municipis 

amb una població inferior a 20.000 habitants corresponia a la Diputació Provincial la 

coordinació de la prestació dels serveis i decidia unilateralment si els prestava ella mateixa o 

mitjançant consorcis o mancomunitats, que són formes de gestió compartida. Es repercutia al 

municipi el cost efectiu del servei en funció del seu ús. Només si aquest podia acreditar que 

podia prestar el servei a un cost efectiu menor podia assumir la prestació. Aquest sistema 

atenta més contra l’autonomia local que el plantejat anteriorment, ja que abans s’havia de 

demostrar mitjançant una avaluació, que el municipi no prestava el servei a un determinat cost 

i llavors era assumida la prestació per la diputació. Amb el canvi s’atribuïa directament la 

decisió de la prestació a la Diputació i únicament ho podia prestar al municipi si acreditava un 

menor cost.  

La substitució de cost estàndard per cost efectiu del servei va obligar a una revisió dels 

preceptes de la llei. L’article 116 ter ordena a les entitats calcular periòdicament el cost 

efectiu dels serveis que presten abans del 1 de novembre de cada any. El càlcul es realitzarà 

sumant els costs reals directes i els indirectes d’acord amb les dades del pressupost general 

que es va actualitzant. Reglamentàriament es desenvoluparan els criteris de càlcul mitjançant 

una Ordre de Ministeri d’Hisenda. En el preàmbul de la LRSAL aquesta mesura es considera 

un pas fonamental en la millora de la informació disponible, eliminant asimetries, i 

contribuirà de forma permanent a l’augment de la eficiència. 

Tot això, canvia des de la versió de 22 de juliol fins al nou acord del Consell de Ministres de 

26 de juliol. Amb només quatre dies, s’inclou la voluntat dels municipis afectats, el Ministeri 

d’Hisenda i Administracions Públiques i la Diputació Provincial. És manté l’atribució a la 

Diputació (quantitat equivalent de la competència per coordinar els serveis definits a l’article 

26.2 dels municipis de menys de 20.000 habitants). La Diputació proposarà amb la 

conformitat dels municipis afectats la forma de prestació al Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques i el Ministeri decidirà sobre la proposta amb la finalitat de reduir 

els costos efectius del servei, a més serà preceptiu l’informe de la CCAA si és l’administració 

que exerceix la tutela financera. D’aquesta manera, es requereix la conformitat del municipi, a 

diferencia del que succeïa amb esborranys anteriors de la LRSAL i el municipi que vulgui 
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podrà retenir les seves competències, sens perjudici de la necessitat de complir els principis 

d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera. 

En relació a les competències delegades, l’article 27.3 no acaba incloent les polítiques actives 

d’ocupació que estaven incloses en versions de la LRSAL prèvies. Pel que respecta a les 

competències anomenades impròpies hem de senyalar que la redacció definitiva de l’articulat 

elimina la disposició transitòria novena on s’establia l’obligació d’una valoració de les 

competències impròpies exercides pels municipis.  

Amb posterioritat al Dictamen també es dóna una nova redacció a l’article 13 relatiu a la fusió 

de municipis on s’inclouen mesures per incentivar aquesta iniciativa dels ens locals. La versió 

de l’avantprojecte de 22 de juliol de 2013 preveia una suspensió durant els cinc primers anys 

des de l’adopció del conveni de fusió, de les accions legals que podrien emprendre els 

creditors respecte de les obligacions pendents de pagament i també la paralització del còmput 

del termini dels interessos que corresponguin (lletra f de l’apartat 4 de l’article 13). Això pot 

ser contradictori amb les previsions de la Llei d’Enjudiciament Civil o la Llei de Contractes. 

Aquesta disposició finalment acabarà desapareixent de l’articulat aprovat. Convé senyalar que 

apareix per primera vegada aquesta modificació de l’article 13 LRBRL en la versió de 22 de 

juliol de 2013 i tenint en compte que esborranys de la llei ja estan presents en les nostres vides 

des d’un any abans, aquesta modificació posa en evidència la improvisació que impera en tot 

moment entre els promotors de la norma.   

Tramitació parlamentària de la Llei 27/2013: 

El text sorgit de les modificacions del Dictamen es remet al Congrés dels Diputats (publicant-

se en el BOCG. Congrés, sèrie A, núm. 58, de 6 de setembre de 2013). En el tràmit 

parlamentari es van presentar deu esmenes a la totalitat en la seva modalitat de devolució: 

cinc del grup mixt, una de CiU, una d’UPyD, una del PSOE, una Izquierda Plural i una del 

PNB. Les esmenes a la totalitat van ser totes refusades excepte la del Grup Basc, que va ser 

retirada perquè es va arribar a un acord sobre el reconeixement de les especialitats forals amb 

el Grup Popular (DSCD. Ple, número 148, de 17 d’octubre de 2013).  

L’encarregat de defensar el projecte de llei davant del Ple va ser el Ministre d’Hisenda i 

Administracions Públiques Sr. Cristóbal Montoro. Sorprenentment va arribar a afirmar: “las 

corporaciones locales son el único que ha liquidado sus presupuestos generales de 2012 con 

superávit que al final se ha concretado en el 0,22 del PIB, mejorando sustancialmente su 
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objetivo de estabilidad que para el año pasado fue de menos del 0,3% del PIB y logrando una 

reducción respecto del déficit de 2011, que había alcanzado el 0,39% del PIB”. Aquest 

argument sembla bastant xocant tenint presents els objectius de la reforma local. 

A l’articulat del projecte de llei es van presentar 444 esmenes de les quals només es van 

admetre 10. Pel que respecta al tràmit parlamentari en el Senat, destaca que es van presentar 

set propostes de veto de diferents senadors. Cap d’elles va prosperar. També es van presentar 

447 esmenes a l’articulat de la llei. A la Ponència de la Comissió d’Entitats Locals, es van 

introduir únicament les esmenes aportades pel Grup Parlamentari Popular. 29

El text va retornar al Congrés dels Diputats (DSCD. Ple, número 168, de 19 de desembre de 

2013) que va aprovar les esmenes del Senat, sent promulgada la Llei 27/2013 de 27 de 

desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. Finalment, la llei es va 

publicar en el BOE de 30 de desembre de 2013.  

 Aquestes 

esmenes van introduir modificacions parcials però és necessari esmentar un canvi de notable 

importància com és la introducció del consentiment o conformitat municipal per la 

coordinació per part de la diputació de la prestació dels serveis mínims dels municipis de 

menys de 20.000 habitants que es correspon amb l’article 26. També cal destacar la 

introducció quasi en temps de pròrroga d’una disposició final quarta, que preveu la 

possibilitat de destinar patrimoni municipal del sòl a reduir el deute comercial i financer de 

l’ajuntament. Durant el tràmit del projecte de llei en el Senat es va incloure l’apartat tercer de 

la disposició addicional tercera que suposa una veritable clàusula d’excepció per la comunitat 

autònoma aragonesa tal i com s’explicarà en l’apartat dedicat a les diferències territorials en 

l’aplicació de la LRSAL. 

És interessant observar com importants canvis consisteixen en evitar l’aplicabilitat de la llei 

en determinats territoris. Són precisament els grups parlamentaris nacionalistes o regionalistes 

d’aquests territoris els que també votaran a favor de la LRSAL. Podem concloure que el text 

sortit del Congrés divergeix de manera notable amb el text aprovat pel Consell de Ministres. 

 

 

                                                             
29 Números 421 a 447.  
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 Canvis en el règim local finalment aprovats per  la LRSAL:30

Els principals canvis introduïts per la LRSAL són: la redefinició de les competències locals 

per clarificar i simplificar la seva tipologia; un major pes de les diputacions o ens locals 

equivalents als que específicament s’atribueix la coordinació dels serveis mínims en els 

municipis de població inferior a 20.000 habitants, així com la participació activa en la 

avaluació i el seguiment dels plans económico-financers i la supervisió dels processos de 

fusió de municipis; la regulació d’un règim de fusió municipal basat en un sistema 

d’incentius; la reforma extensa en el marc de les entitats instrumentals que conformen el 

sector públic local (aquesta era una previsió llargament esperada i lògica degut al increment 

d’aquest tipus d’ens); la obligació de determinar de manera efectiva el cos dels serveis, així 

com la delimitació de les seves formes i els requisits de potenciació de la funció interventora 

en els termes establerts per l’Estat; el control de la retribució dels representants locals i del 

personal al servei dels ens locals (es regula amb especial dedicació els seus límits màxims i la 

modalitat de dedicació exclusiva); finalment podem mencionar la independència dels 

funcionaris amb habilitació de caràcter nacional es reforça respecte la pròpia entitat local on 

presten el seu servei (l’Estat remarca la centralització del control sobre aquests col·lectius en 

matèria de selecció, formació, habilitació i potestat sancionadora). 

  

Per tal d’arribar a assolir aquests objectius, es realitza una sèrie de modificacions dels 

preceptes de la LRBRL, de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i de la Llei 30/1992 

RJAPAC, entre d’altres.  En aquest apartat no compararem l’evolució dels diferents 

esborranys i propostes de llei sinó que ens centrarem en les modificacions de la LRBRL. No 

en totes, sinó les que són del nostre interès, és a dir, les relatives al principi d’autonomia local, 

al repartiment de competències en matèria de règim local  entre l’Estat i la Generalitat, i 

l’organització territorial de Catalunya. Per tant, serà objecte d’anàlisi l’articulat dels Títols I, 

II i III de la nova redacció de la LRBRL i certs articles i disposicions de la LRSAL. 

El principi d’autonomia local es concreta en l'article 2 de la LRBRL : “per a l’efectivitat de 

l'autonomia de les entitats locals la legislació de l'Estat i les CCAA hauran d'assegurar a les 

municipis, províncies i illes el dret a intervenir a quants assumptes intervinguin directament 

en el cercle dels seus interessos”; aquest dret a intervenir haurà d'efectuar-se d'acord amb els 

principis de màxima proximitat als ciutadans i de descentralització. La nova redacció del 

                                                             
30 La complexitat de la reforma ha obligat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha publicar la 
Nota explicativa de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de la Administració Local (6/03/2014).  
 

http://www.femp.es/files/3580-825-fichero/Nota%20explicativa%20de%20la%20reforma%20local-2.pdf�
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precepte, extreu el qualificatiu de “màxima” i introdueix nous principis: eficàcia i eficiència, i 

amb estricta subjecció a la normativa d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El 

que ens dóna clarament a entendre aquesta nova redacció és que el principi d’autonomia local 

quedaria directament subjecte a la legislació sobre estabilitat i sostenibilitat , és a dir, a una 

normativa d’àmbit estatal.  L'article 3 de la CEAL mostra una línea contraposada a aquest 

concepte. El propi article 2 diu que aquest dret a una intervenció s’ha de fer d'acord amb els 

principis de proximitat i de màxima descentralització, així com de màxima proximitat de la 

gestió administrativa als ciutadans. La modificació de la LRSAL estableix que els principis 

pels que s'haurà de guiar el municipi seran, el de descentralització, el de proximitat,eficàcia i 

eficiència, i tot això amb una estricta subjecció a la normativa d'estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera. Desapareix la menció de “màxima”, que posava èmfasi a la proximitat 

que existia entre l'administració i els ciutadans. 

Cal destacar la modificació de l’article 7 en el seu apartat tercer. Estableix l’aclariment de que 

tant l’Estat com les Comunitats Autònomes, en l’exercici de les seves competències, podran 

delegar competències a les Entitats locals. La segona part d’aquest apartat, deixa enrere la 

terminologia de competències atribuïdes pel de competències delegades. Alhora,  juntament 

amb la previsió de tècniques de direcció i control d’oportunitat, s’hi afegeix el control 

d’eficiència i la subjecció a les regles establertes a l’article 27. El canvi més significatiu en 

aquest article és la introducció d’un quart apartat:  “Les Entitats Locals tan sols 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. A aquests efectes, seran necessaris i vinculants els informes previs de 

l'Administració competent per raó de matèria, en el qual s'assenyali la inexistència de 

duplicitats, i de l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera sobre la sostenibilitat 

financera de les noves competències”. Podem comprovar novament la subordinació del 

principi d’autonomia als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i 

novament subordinació a la vigilància d’altres Administracions Públiques. Pel que fa als 

dubtes sobre el caràcter vinculant dels informes de les administracions competents, que 

exigeix el darrer incís de l’apartat 4, podem avançar que no vulnera l’autonomia local ja que, 

aquests informes constitueixen controls específics, admesos per la jurisprudència 
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constitucional 31

En referència a l'article 10 d'aquest text legal hi ha un canvi substancial en base al principi que 

s'establia en l'apartat 3 d'aquest mateix article. S'hi pot albirar la disminució d'autonomia, ja 

que es passa d’afirmar que les funcions de coordinació no  afectaran en cap cas a l'autonomia 

de les entitats legals, a afirmar amb rotunditat que les funcions de coordinació seran 

compatibles amb l'autonomia de les entitats locals. També  s'introdueix en aquesta llei un nou 

apartat que mostra la submissió al principi d’estabilitat pressupostària que “la coordinació de 

les entitats locals tindrà per objecte assegurar el compliment de la legislació d'estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera”.  

. Per tant, s’admeten els controls que estiguin previstos a la llei, que vetllin 

per la legalitat, siguin concrets i puntuals i que tinguin per objecte actes en els quals 

incideixin interessos que sobrepassin l’àmbit local. Així ho estableix també l’article 86.4 EAC 

quan afirma que els actes i els acords adoptats pels municipis no poden ser objecte de control 

d’oportunitat per cap altra administració. Traslladant aquesta doctrina al precepte analitzat, 

podem afirmar que es tracta de dos informes que tenen com a finalitat evitar que no es posi en 

risc la sostenibilitat financera i que, això, d’acord amb el primer incís del mateix apartat 4, 

s’ha de lligar de forma indissociable al compliment dels requeriments sobre estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera. Per aquesta raó, hem de concloure que es tracta d’un 

control legítim admès per la jurisprudència constitucional.  

L’article 25 LRBRL estableix, amb caràcter bàsic, l’abast de les matèries sobre les quals els 

municipis han d’exercir les competències pròpies. D’acord amb el seu contingut, la reforma 

limita significativament la llista de matèries que fins ara eren objecte d’aquestes 

competències; modifica algunes expressions amb l’objectiu de precisar més l’àmbit 

competencial que s’hi vincula i incorpora alguns àmbits materials concrets. En una primera 

aproximació a la literalitat del precepte podem comprovar com en el seu primer apartat, 

s’estableix que el municipi ja no podrà promoure tota classe d’activitats, ni prestar tants 

serveis per satisfer les necessitats de la comunitat veïnat. Amb anterioritat a la reforma podia 

exercir la competència en “seguretat en llocs públics”, ara pot exercir “policia local, 

protecció civil, i  prevenció i extinció d’incendis”. Amb aquesta major concreció  s’ha produït 

una supressió de certes matèries, o s’ha realitzat una interpretació restrictiva d’alguns 

                                                             
31 En aquest sentit, el Tribunal Constitucional ha afirmat que el principi d’autonomia local és compatible amb 
l’existència d’un control de legalitat sobre l’exercici de les competències, i que, en canvi, «[...] no se ajusta a tal 
principio la previsión de controles genéricos e indeterminados que sitúen a las entidades locales en una 
posición de subordinación o dependencia cuasi jerárquica de la Administración del Estado u otras Entidades 
territoriales» (STC 4/1981, de 2 de febrer, FJ 3) 
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conceptes ja que el legislador ha cregut que eren massa abstractes i generals, com és el cas de 

protecció del medi ambient. L’apartat tercer d’aquest article també s’ha alterat, ja que la 

determinació per llei de les competències municipals establertes en aquest article s’hauran 

d’efectuar de conformitat amb els principis del nou article 2, i no aprecia el principi de 

proximitat. Hi ha dos nous apartats (4 i 5),  que afegeixen nous condicionants a l’exercici 

d’aquestes competències justificant-ho amb l’estabilitat i la sostenibilitat, i la suficiència 

financera de les Entitats Locals. 

L’article 26 també ha estat objecte de diverses modificacions substancials. En el primer 

apartat, podem esmentar els canvis en els serveis que han de prestar els municipis no s’empra  

l’expressió “els municipis per sí mateixos o associats”, sinó només per ells mateixos, 

eliminant qualsevol rastre d’associació (per exemple: de manera mancomunada) En les 

diferents franges de població dels municipis també s’hi han realitzat modificacions com per 

exemple en els d’un nombre superior a 20.000 habitants  s’ha concretat el concepte “prestació 

de serveis socials” per “avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció 

immediata a persones en situació o risc d’exclusió social”.  

 Es suprimeix l’antic apartat 2 on s’exigia la sol·licitud a la Comunitat Autònoma de prestar 

serveis que foren de difícil compliment per part del propi ajuntament del municipi, és a dir, de 

la dispensa de l’obligació de prestar-los, i se l’hi dóna un nou redactat. En els municipis amb 

una població inferior a 20.000 habitants, serà la Diputació provincial (o una entitat 

equivalent) qui haurà de coordinar la prestació de certs serveis com la recollida i tractament 

de residus, o l’enllumenat públic, deixant enrere la realització de coordinació que realitzaven 

les Comunitats Autònomes. En aquesta nova redacció que el legislador ha promogut, el paper 

d’aquestes queda reduït a la formulació d’un informe preceptiu si, per a coordinar aquests 

serveis per la Diputació, amb prèvia proposició al Ministeri d’Hisenda, fos l’Administració 

que exerceix la tutela financera. No obstant, aquests serveis podran ser prestats pel propi  

municipi si el cost efectiu de la prestació sigui menor al de la proposta de la Diputació, per 

tant observem la importància de la paraula “coordinació”. El paràgraf tercer d’aquest mateix 

article 26.2 condiciona tornar a assumir la prestació del servei i, consegüentment, la seva 

capacitat de decidir allò que el municipi consideri més adient al fet que ha de justificar davant 

la Diputació que pot prestar el servei amb un cost efectiu més baix que el derivat de la forma 

de gestió proposada per aquesta. També destaca  la supressió de l’apartat 4 sobre la 

cooperació entre Diputacions i Comunitats Autònomes. En resum, podem observar un 
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reforçament de la Diputació en detriment del municipi i les CCAA, tot i que no tant dràstic 

com en els esborranys presentats abans del dictamen. 

L’article 27 ha sofert un canvi destacable en quasi tot el seu articulat. L'apartat primer de 

l'antic articulat establia que, sota algunes delimitacions que havien de fixar-se en l'acte de 

delegació, l'Administració de l'Estat, de les comunitats autònomes i altres entitats locals 

podien delegar en els municipis l'exercici de competències en matèries que afectessin els seus 

interessos propis, si suposa una millora de l'eficàcia de la gestió i hi ha una major participació 

ciutadana. D’acord amb el redactat actual donat per la LRSAL, la major participació 

ciutadana ja no és un objectiu. El nou anhel és l'eliminació de duplicitats administratives, 

d'acord amb el principi d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Com trobem 

recollit a l'Exposició de Motius, les limitacions a l'exercici d'aquesta delegació es sotmeten a 

un període temporal (de 5 anys). Finalment podem destacar que també s'afegeix el requisit  

addicional d'acompanyar aquesta delegació d'una memòria econòmica. 

 En el seu apartat segon, es predisposa que quan es deleguin competències a un o més 

municipis de la mateixa província, aquesta delegació s'ha de fer seguint criteris homogenis. 

L'Administració delegant podrà sol·licitar l'assistència de les diputacions provincials o entitats 

equivalents per a la coordinació i seguiment de les delegacions previstes en aquest apartat. 

S'afegeix en l’apartat tercer, un llistat exhaustiu de competències que tenen com a objecte 

“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” que de manera homogènia l'Administració de l'Estat i les 

CCAA podran delegar. Un altre canvi notablement important, és que  actualment les 

competències delegades s'exerciten d'acord amb la legislació de l'Estat o de les CCAA (per 

alguns sectors del món local privant-li als ens locals de l'autonomia pròpia), mentre que amb 

anterioritat, podien fer-ho seguint la reglamentació aprovada per l'entitat local delegant. 

Íntimament relacionat amb aquests canvis, el nou article 57 bis inclou una garantia addicional 

en relació amb el finançament de delegació de competències i subscripció de convenis de 

col·laboració. 

Convé destacar especialment els canvis en relació a l'article 28 d'aquesta llei, que afirmava 

que “els municipis poden realitzar activitats complementàries de les pròpies d'altres 

administracions públiques i, en particular, les relatives a l'educació, la cultura, la promoció 

de la dona, l'habitatge, la sanitat i la protecció del medi ambient”, ha quedat suprimit pel 
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número onze de l'article primer de la Llei 27/2013. Ara no poden exercir competències que no 

els siguin estrictament pròpies. 

L’apartat primer de l’article 36 fa referència a les competències pròpies de les Diputacions 

Provincials o entitats equivalents i ha sofert algunes variacions: en tot cas es garantirà la 

prestació dels serveis de secretaria i intervenció als municipis de menys de 1.000 habitants, 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. S’hi afegeix canvis substancials 

com els apartats E, F, G, H i I, on destaquem la prestació de serveis de gestió de la recaptació 

tributària i de serveis d’administració electrònica i de contractació en els municipis inferiors a 

20.000 habitants.  L’article 36.2, lletra a, segon paràgraf, LRBRL preveu que el pla provincial 

de cooperació adopti fórmules de prestació unificada o supramunicipal com a forma de reduir 

els costos efectius. La determinació legal que n’hi hagi prou amb el cost efectiu del servei 

prestat pel municipi sigui superior al cost dels serveis coordinats o prestats per la mateixa 

diputació per incloure la prestació del servei en l’esmentat pla provincial i de la manera que 

allà es determini, limita, injustificadament, la capacitat efectiva dels municipis per escollir la 

forma de gestionar que considerin més adequada per a la prestació dels serveis de la seva 

competència, sota la seva responsabilitat i en benefici dels seus habitants. 

La disposició addicional tretzena estableix que el personal al servei dels consorcis constituïts, 

abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei, que prestin serveis mínims als quals es refereix 

l'article 26 de la LRBRL, podrà integrar-se per els qui no siguin personal funcionari o laboral 

procedent d'una reassignació de llocs de treball de les Administracions participants en el 

consorci i la disposició addicional catorzena segueix amb el règim jurídic especial de certs 

consorcis que segueix existent, com és el cas del règim dels que no tinguin la consideració 

d’Administració Pública a efectes del Sistema Europeu de Comptes, o dels que estiguin 

participats per Entitats Locals i entitats privades. 

La disposició transitòria onzena LRSAL estableix que les mancomunitats de municipis, en el 

termini de sis mesos, han d’adaptar els seus estatuts a les previsions de l’article 44 LRBRL 

per tal de no incórrer en causa de dissolució (apt. 1). Afegeix que les competències de les 

mancomunitats han d’estar orientades, exclusivament, a la realització d’obres i a la prestació 

de serveis públics necessaris perquè els municipis puguin exercir les seves competències o 

prestar els serveis que enumeren els articles 25 i 26 LRBRL (apt. 2). Finalment, en el paràgraf 
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tercer, determina que l’expedient de 116 resolució l’inicia i el resol la comunitat autònoma i 

estableix els efectes de la dissolució. 

Diferencies territorials en l’aplicació de la LRSAL: 

Observant el redactat final de la llei sobta especialment les excepcions que preveu basades en 

la singularitat pròpia de determinades CCAA. En un procés de reformes fomentat pel Govern 

Central on podem constatar una voluntat de centralització sorprèn aquesta diferenciació en 

relació als territoris. 

Pel que respecte al règim local del País Basc es modifica la disposició addicional 2a. LRBRL, 

també modifica així mateix la disposició addicional 8a. TRLHL i s’afegeix una nova 

disposició addicional 1a. a la pròpia LRSAL. D’altre banda, la disposició addicional segona 

de la LRSAL recull totes les excepcions relatives a la Comunitat Foral de Navarra. 

Bàsicament s’atribueix a aquestes CCAA uns amplis marges en la configuració del règim 

local. Això és degut a que les funciones de tutela financera són exercides per institucions 

pròpies i en aquest sentit poden escapar d’un control de sostenibilitat financera com el que 

realitza la LRSAL. 

La disposició addicional tercera afirma que l’aplicació d’aquesta Llei a la Comunitat 

Autònoma d’Aragó s’ha de fer tenint en compte el règim especial d’organització institucional 

que preveu el seu Estatut d’autonomia en matèria de règim local, en virtut del qual la 

comunitat autònoma ha d’aplicar les competències que preveu aquesta Llei en els diferents 

nivells de l’administració amb subjecció a la Constitució, al contingut bàsic d’aquesta Llei i 

als principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i racionalització de les 

estructures administratives. Resulta xocant aquesta menció expressa a una comunitat 

autònoma i molt especialment amb contraposició al tracte que ha rebut Catalunya on cal 

recordar que l’EAC també preveu nombroses particularitats en la organització institucional 

local. Aquesta disposició addicional estableix que les disposicions de la llei són d’aplicació a 

totes les Comunitats Autònomes, sense perjudici de les seves competències exclusives en 

matèria de règim local assumides en els seus Estatuts d’Autonomia, en el  marc de la 

normativa bàsica estatal i amb estricta subjecció als principis d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera. La LRSAL no concreta, lògicament, quins són els ens 

supramunicipals que han de tenir atribuïdes a Catalunya les competències en matèria 

d’assistència i cooperació als municipis i en aquest punt, entraria en joc el paper d’unes 

futures vegueries. 
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La disposició addicional sisena té una rellevància especial ja que estableix que es respectarà 

l’organització comarcal establerta en els Estatuts d’Autonomia de les CCAA. Finalment 

podem mencionar la disposició addicional quarta de la LRSAL que regula unes concretes 

peculiaritats en relació amb les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla i en la disposició 

addicional cinquena es regula determinades especialitats de Barcelona i Madrid. 

Oposició a la LRSAL i actuacions davant del Tribunal Constitucional: 

La LRSAL, des de mesos anteriors a la seva publicació en el BOE, de 30 de desembre de 

2013 i fins als nostres dies, ha estat una llei molt contestada pel món local i pels grups 

parlamentaris. Es considera que aprofitant l’actual context de crisi econòmica l’estat vol 

recuperar competències d’una manera poc subtil vulnerant entre d’altres el principi 

d’autonomia local i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.  

El conflicte en defensa de l'autonomia local és una creació relativament recent del nostre 

ordenament jurídic.32

La legitimitat per interposar el recurs és una qüestió complexa. Poden fer-ho el municipi o la 

província que sigui destinatari únic de la llei o norma amb rang de llei però si no hi ha un 

destinatari únic el requisit és més estricte i poden promoure-ho un nombre de municipis que 

suposin almenys un setè dels existents en l'àmbit territorial d'aplicació de norma amb rang de 

llei. Aquest requisit que sovint no és fàcilment assumible s’hi afegeix que representin com a 

mínim un sisè de la població oficial de l'àmbit territorial corresponent i un nombre de 

províncies que suposin almenys la meitat de les existents en l'àmbit territorial d'aplicació de 

norma amb rang de llei i representin com a mínim la meitat de la població oficial.

 Neix de la Llei Orgànica 7/1999, de 21 d'abril, i a través del mateix 

poden les entitats locals tenen capacitat per impugnar normes amb rang de llei de l'Estat i de 

les Comunitats Autònomes que lesionin l'autonomia local constitucionalment garantida. 

33

                                                             
32 La STC 32/1981, per exemple, menciona la inexistència en aquell període d’un dret dels ens locals a exercir 
accions davant del TC contra normes amb rang de llei. Actualment això ha quedat superat amb la introducció del 
conflicte en defensa de la autonomia local, tot i que els requisits pel que fa a legitimació sovint el fan 
irrealitzable.  

 La 

 
33 Existeixen especialitats quan es tracta d'impugnar disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Canàries 
estan legitimats tres cabildos i en el cas de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dos consells insulars, tot i 
que en tots dos casos no s'aconsegueixi el percentatge de població exigit per als municipis. En relació amb les 
lleis l'àmbit de les quals d'aplicació afecti directament a la Comunitat Autònoma del País Basc estan també 
legitimades les Juntes Generals i les Diputacions Forals de cada Territori Històric. 
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complexitat d’assolir les condicions per interposar recurs és tant elevada que Fuentetaja 

Pastor ha arribat a qualificar com a draconians els requisits de la legitimació activa.34

El recurs en defensa de l’autonomia local interposat davant del TC contra la LRSAL el dia 30 

de juny de 2014 complia amb escreix aquestes previsions. D’acord amb l’article 75 ter.1 de la 

LOTC el mínim requerit eren 1.160 municipis dels 8.118 existents que representin 7.854.964 

dels 47.129.783 habitants de l’estat. A nivell territorial català, 855 municipis dels 947 

existents s’han sumat a actuar  envers la LRSAL i representen a 7.440.226 habitants. Pel que 

fa a la resta de l’estat hi ha participat 2.393 municipis que representen més de setze milions. 

Podem comprovar  com es superen amb escreix els requisits mínims exigits mostra del ampli 

rebuig a la llei. 

 

Per interposar el conflicte en defensa de l'autonomia local és preceptiu l'acord de l'òrgan 

plenari de cadascuna de les corporacions locals que ho promoguin adoptat per la majoria 

absoluta del nombre legal dels seus membres i amb posterioritat  han de complir el requisit  

de sol·licitar un dictamen al Consell d'Estat o òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma, 

segons que l'àmbit territorial al que pertanyin les corporacions locals correspongui a diverses 

o a una Comunitat Autònoma. Aquest dictamen no és en cap cas vinculant tot i que és 

preceptiu. Disposen del termini d'un mes des de la recepció del referit dictamen per plantejar 

el conflicte davant el Tribunal Constitucional i aquest pot acordar la no admissió a tràmit per 

falta de legitimació dels subjectes que ho han promogut. Si s’admet a tràmit el conflicte, el 

Tribunal Constitucional, en deu dies, ha de donar trasllat del mateix als òrgans legislatiu i 

executiu de la Comunitat Autònoma de la qual hagués emanat la llei o norma amb rang de llei 

i als òrgans legislatiu i executiu de l'Estat perquè puguin personar-se en el procediment i en un 

termini màxim de vint dies formular les al·legacions pertinents.  

La Comissió Permanent del Consell d’Estat, el dia 22 de maig de 2014, va emetre el 

Dictamen 338/2014 sobre aquesta qüestió.35

                                                             
34 FUENTETAJA, J. Manual de derecho local, Iustel, Madrid, 2010, pág. 109. 

 El dictamen determina que existeixen fonaments 

jurídics suficients per plantejar el conflicte en relació als articles 26.2 i 116 Ter, en relació a la 

prestació de serveis per les diputacions provincials o implementació de fórmules de gestió 

compartides amb els municipis que tenen una població inferior a 20.000 persones. Els motius 

d’inconstitucionalitat segons el Consell d’Estat giren entorn de qüestions molt concretes com 

35 La sol·licitud del dictamen va córrer a càrrec del doctor Xavier Trias i Vidal de Llobatera, servidor públic amb 
àmplia trajectòria  i alcalde de Barcelona en aquell mandat (2011-2015), ja que era la entitat de major població 
de les que susciten el conflicte en defensa de l’autonomia local. 
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el cost efectiu i una vulneració de l’autonomia local en un sentit bipartit ja que impedeixen 

l’exercici de competències pròpies per part del municipi i, en segon lloc, es pot condicionar i 

vetar les seves decisions en aquesta matèria. El dictamen, que com sabem es preceptiu i no 

vinculant considera que l’article 26.2, amb l’articulat donat per l’avantprojecte de la LRSAL, 

no resol el problema que pot sorgir si un municipi no presta la seva conformitat amb la 

proposta de gestió presentada per la Diputació Provincial i per aquest motiu considera que 

s’han de canviar els paràgrafs segon i tercer d’aquest article i aclarir el significat de 

l’expressió “conformidad de los municipios afectados”. També la disposició addicional 16 de 

la LRSAL, on es recull que determinats acords siguin adoptats sense votació favorable de la 

majoria simple del Ple. La Junta de govern local podria prendre decisions que correspondrien 

al Ple.  

La sentència que resolgui el conflicte haurà de declarar si existeix o no vulneració de 

l'autonomia local constitucionalment garantida i resoldre de manera efectiva el que procedeixi 

sobre les situacions de fet o de dret creades en lesió de l'autonomia local. 

El recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parlament de Catalunya contra la LRSAL és 

d’una excel·lent tècnica jurídica i presenta nombroses particularitats respecte d’altres recursos 

que el fan digne d’anàlisi. El redactor del recurs va ser el lletrat major del Parlament Antoni 

Bayona i Rocamora, i en el recurs podem destacar arguments jurídics molt particulars que no 

trobem en els altres recursos interposats contra aquesta llei. En l’actual VIII legislatura 

destaca una notable presència d’alcaldes de municipis que són parlamentaris i això suposa que 

el recurs respongui de manera molt propera a les inquietuds del municipalisme català. 

Per aconseguir que el Parlament pugui interposar un recurs d’inconstitucionalitat és preceptiu 

que els grups parlamentaris sol·licitin un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. El 

dictamen 8/2014, de 27 de febrer, sobre la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 

i sostenibilitat de l’administració local va ser aprovat per unanimitat.36

La interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei es va aprovar pel Ple del 

Parlament de 27 de març de 2014.  Va ser un ple intens i carregat d’arguments. Com és lògic, 

 En aquest dictamen es 

va concloure que múltiples preceptes de l’articulat de la llei podrien ser constitutius d’incórrer 

en inconstitucionalitat. 

                                                             
36 Amb l’assistència del president Joan Egea Fernàndez, del vicepresident Pere Jover Presa, dels consellers 
Eliseo Aja, Marc Carrillo i Jaume Vernet Llobet, del conseller secretari Àlex Bas Vilafranca , i dels consellers 
Francesc de Paula Caminal Badia, Joan Ridao Martín i Carles Jaume Fernàndez . 
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el debat va girar entorn de qüestions més aviat polítiques i no jurídiques però va ser 

essencialment útil per copsar l’esperit que es respira al municipalisme català envers aquesta 

llei i les raons d’aquestes reserves.37

Abans que el lector s’alarmi, la intenció d’aquest apartat no es realitzar un resum de tots els 

arguments jurídics que s’han emprat per qüestionar la LRSAL ja que aquesta llei tracta 

qüestions que sovint fins i tot sobrepassen el dret local i  per aquest motiu, es realitzarà un 

anàlisi de les qüestions més cabdals i d’aquelles que difícilment podem trobar en altres 

recursos com, per exemple, el que interposen el 28 de març de 2014 al registre general del 

TC, de manera conjunta,  diputats del Congrés del Partit Socialista Obrer Espanyol, d’Unió 

Progrés i Democràcia, d’Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i del Grup 

Parlamentari Mixt. 

 L’aprovació de la interposició d’un recurs contra la 

LRSAL va ser aprovat per tots els grups excepte Ciutadans, que es va abstenir, i el Partit 

Popular que hi va votar en contra. Els grups parlamentaris que votaren favorablement 

consideraven que era un recurs necessari ja que aquesta llei és una norma limitadora del 

principi d’autonomia local, la vulneració de competències es manifesta i la possibilitat que el 

TC admeti la suspensió de determinats preceptes cautelarment era vista com una qüestió 

jurídicament complexa  però no impossible atès la naturalesa de la llei.  

D’acord amb el recurs interposat pel Parlament la LRSAL utilitza de manera incorrecta 

l’article 135, per restringir el marc de l’autonomia local i recuperar per part de l’Estat 

competències legislatives, reglamentaries i executives que, d’acord amb la CE i l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya (EAC) haurien de correspondre a la Generalitat. Es posa de 

manifest en el resultat de la “clarificació”de les competències locals ja que pot suposar una 

pèrdua de la capacitat de gestió dels municipis en perjudici de la seva autonomia i del principi 

democràtic que ho legitima. A més,  és evident en l’àmbit de distribució de competències 

entre l’Estat i les CCAA intensificant la regulació bàsica en diversos àmbits i decantant la 

balança del caràcter bifront del règim local a favor de la Administració de l’Estat.38

                                                             
37 Representant al grup parlamentari de Convergència i Unió va intervenir Albert Batalla, Nuria Parlón del Partit 
Socialista de Catalunya, Sergi Cebrià d’Esquerra Republicana de Catalunya, la reusenca Alicia Alegret del Partit 
Popular, per Iniciativa per Catalunya els Verds Jaume Bosch,  per Ciutadans Carina Mejías i Quim Arrufat com 
a membre de la Candidatura d’Unitat Popular. 

 

 
38 El recurs remarca que “presenta a més el problema afegit de no haver tingut en compte, en el cas concret de 
Catalunya, les singularitats del seu Estatut, i això suposa una limitació extra de les competències de la 
Generalitat en el millor dels casos o impedir, senzillament, la possibilitat d’establir opcions pròpies, emparades 
en les previsions estatutàries, sobre el model de govern local a Catalunya”. 



     41 

Un altre dels aspectes controvertits de la LRSAL és el incompliment de la funció 

corresponent a una llei bàsica de règim local. Existeix una estreta relació entre la competència 

bàsica de l'Estat i la garantia de l'autonomia local. En aquest sentit, podem destacar que 

d'acord amb la jurisprudència establerta pel Tribunal Constitucional (STC 32/1981 i 

214/1989), en exercici de l'article 149.1.18 CE l'Estat pot legislar per garantir el contingut 

mínim de l'autonomia local. Això mereix especial atenció,  ja que s'assegura que la llei bàsica 

permet frenar al legislador autonòmic en hipotètics plantejaments  que puguin reduir o 

restringir el contingut de l'autonomia local considerat mínim i essencial. 

Es produeix un inadequat ús del mandat constitucional establert en l'article 135 CE ja que es 

fa incompatible amb el sentit de la legislació bàsica de règim local com a llei que hauria de 

complir la funció de garantir el principi d'autonomia local garantit constitucionalment. En 

conseqüència, es produeixen mesures que restringeixen eixos bàsics sobre els quals se 

sustenta el principi d'autonomia local, com per exemple: qüestions relacionades amb 

competències o el dret d'associació. Aquesta actuació legislativa, que té la seva concreció 

pràctica sobre pilars bàsics de l’autonomia local com les competències o l’organització es 

considera que hauria de ser censurada pel TC perquè el legislador no pot recolzar-se en 

aquests factors per promoure una reforma legal inspirada en principis incompatibles amb la 

garantia institucional de l’autonomia local des d’una perspectiva constitucional. 

A més de mencionar el gran impacte de la LRSAL sobre el principi d’autonomia local 

(històricament ja hem vist que difícilment hi existeix una tradició jurídica favorable) i els 

límits que el legislador hauria d’haver tingut presents i que no ha respectat, un altre dels 

motius d’inconstitucionalitat de la LRSAL és la possible vulneració de la distribució de 

competències entre l’Estat i la Generalitat. En relació a l’article 151 EAC, que defineix les 

competències de la Generalitat amb caràcter exclusiu, es considera que es buida de contingut 

per culpa de la LRSAL ja que preveu un sistema de fusió municipal. 39

                                                                                                                                                                                              
 

  Això vulnera la 

capacitat de la Generalitat en la creació, supressió i alteració dels termes municipals. La 

LRSAL tampoc ha tingut present la realitat supramunicipal catalana conformada d’acord amb 

l’Estatut per vegueries i comarques establint unes solucions uniformes per tot l’Estat i buidant 

de contingut les previsions estatutàries. Aquest fet és especialment palpable en relació als 

continguts de la LRSAL que incideixen en la cooperació supramunicipal. Pel que respecta a 

39 Nous apartats de l’article 13 LRBRL.  
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l’article 160 EAC, les competències que allà s’estableixen han de suposar un límit de la 

competència estatal i aquesta s’ha de limitar a la legislació bàsica, sent la Generalitat qui ha 

de desenvolupar aquestes competències (especialment, quan fem referència a l’article 160.1).  

La suspensió cautelar de determinats preceptes d’una llei estatal és un tema jurídicament força 

controvertit i amb poques possibilitats d’èxit segons la pròpia doctrina del constitucional. Tot 

i això, nombrosos diputats consideraven que degut a l’articulat de la pròpia llei era necessària 

aquesta sol·licitud que finalment no va ser estimada. La gran professionalitat dels serveis 

jurídics del Parlament es constata en aquest recurs ja que tot i ser conscients, com qualsevol 

jurista, de la dificultat d’argumentar una suspensió cautelar d’aquesta mena davant del TC 

degut els escassos precedents existents, alguns d’ells en qüestions encara més sensibles 

socialment que l’autonomia local, en cap cas van menystenir la proposta d’aquests diputats 

sinó que va esdevenir una qüestió jurídica de rellevància.40

Com que el TC ja ha desestimat aquesta qüestió només citarem de manera breu els arguments. 

La CE i la LOTC no prohibeixen aquesta possible suspensió de manera expressa ni tampoc 

tàcitament. La inexistència d'una previsió expressa no s’ha d’interpretar en el sentit que no cal 

acordar-la pel propi tribunal si així ho estima convenient. Admetent que la llei gaudeix de la 

presumpció de legitimitat en “el seu grau màxim”, i en què això “obliga a considerar com a 

excepcional la possibilitat de suspendre la seva vigència” com indica la pròpia doctrina 

d'aquest tribunal, no s'ha de concloure de manera definitiva que tal excepcionalitat requereix 

que la suspensió estigui expressament prevista.

 

41

                                                             
40 ATC 90/2010 denega la suspensió cautelar de diversos preceptes de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de 
salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs sol·licitada en el recurs 
d'inconstitucionalitat 4523-2010, promogut per setanta-un Diputats del Grup Parlamentari Popular del Congrés. 
Destaquen els vots particulars dels magistrats Javier Delgado Barrio, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón 
Rodríguez Arribas i Eugeni Gay Montalvo. 

 Així doncs cal interpretar l'article 30 de la 

LOTC en el sentit que no impedeix una suspensió cautelar eventual acordada en funció de les 

característiques del cas. Del precepte res fa concloure a criteri del Parlament, ni a favor ni 

tampoc en contra,  de la possibilitat per part del TC d'acordar la suspensió de disposicions 

legals estatals a instàncies de part i com a mesura cautelar ad hoc. El propi TC  reconeix que 

l'existència d'un règim de tutela cautelar és un imperatiu constitucional doncs “la tutela 

 
41 STC 66/1985. 
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judicial no és tal sense mesures cautelars adequades que assegurin l'efectiu compliment de la 

resolució definitiva que recaigui en el procés”.42

 Per a l'aplicació de la mesura cautelar consistent en la suspensió cautelar , es ve exigint per 

part del TC dos requisits concurrents: l'aparença de bon dret (fumus boni iuris), i el perill de 

mora processal (periculum in mora). Respecte al periculum in mora, el Parlament vol 

acreditar que les disposicions de la LRSAL creen un perjudici fàctica i jurídicament 

irreparable a causa de la seva irreversibilitat ja que estableix en nombrosos preceptes un 

termini d'aplicació en qüestions on existeix la clara possibilitat que la pretensió sigui estimada 

finalment de forma positiva. De la pròpia doctrina del TC es pot concloure que no analitzarà 

els raonaments relatius a l'existència de periculum in mora en cap cas si prèviament no 

s'aconsegueix desvirtuar la reiterada doctrina sobre la impossibilitat de suspendre la vigència 

dels preceptes impugnats.

 

43

Els perjudicis irreversibles que es van a produir estan directament relacionats amb un dels 

drets fonamentals (tutela judicial efectiva), l'eficàcia directa de la qual i immediata s'estableix 

en l'art. 53.1 CE sense necessitat d'esperar al seu desenvolupament pel legislador ordinari. A 

més, el dret fonamental a la tutela judicial efectiva permet precisament exercir altres drets i 

això cal posar-ho en connexió directa amb un principi constitucional bàsic com és el de 

l'autonomia local. 

  

El recurs del Parlament destaca que la STC 66/1985, “obliga a considerar com a excepcional 

la possibilitat de suspendre la seva vigència”. El recurs del parlament sosté que 

excepcionalitat de la suspensió no pot portar-nos imperativament a la conclusió que 

s'estableix una clara impossibilitat o prohibició d’acord amb circumstàncies justificades. En 

definitiva, és necessari un overrule de la regla general denegatòria de la suspensió de les lleis 

estatals. En aquest cas, l'eventual restabliment del dret constitucional vulnerat serà tardà i en 

alguns supòsits pot suposar que la restauració sigui realment efectiva. La sol·licitud de 

suspensió cautelar no afecta a tots els preceptes de la LRSAL sinó que només afecta a als 

següents preceptes concrets que a causa del seu articulat literal poden generar un perjudici 

greu i irreversible. 

                                                             
42 STC 14/1992. 
 
43 ATC 90/2010, de 14 de juliol de 2010. 
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La disposició transitòria quarta de la LRSAL fa dependre la continuïtat de les entitats locals ja 

existents a la presentació dels seus comptes abans del dia 31 de desembre de 2014, per no 

incórrer en causa de dissolució. L'apartat primer de la disposició addicional novena de la 

LRSAL estableix l'obligació d'adaptar els convenis, acords i altres instruments de cooperació 

que portin aparellada qualsevol tipus de finançament destinat a sufragar l'exercici pels 

municipis de competències delegades o competències “diferents a les enumerades en els 

articles 25 i 27”. Existeix una mesura clarament desproporcionada en establir que l'adaptació 

haurà de fer-se a 31 de desembre de 2014 i, en cas contrari, els convenis, acords o altres 

instruments “quedaran sense efecte”. Aquesta determinació “ope legis” pot crear perjudicis 

irreparables per als ens locals i els propis ciutadans, en quedar sense cobertura legal el 

finançament d'activitats o serveis. Finalment, la disposició transitòria onzena de la LRSAL 

obliga als municipis a adaptar els estatuts de les mancomunitats en les quals participen amb la 

finalitat de limitar el seu àmbit d'actuació de manera exclusiva a la realització d'obres i la 

prestació dels serveis públics que siguin necessaris perquè els municipis puguin exercir les 

seves competències o prestar els serveis enumerats en els articles 25 i 26 de la LRBRL. 

S'habilita a la CCAA perquè acordi la dissolució de la mancomunitat si aquesta adaptació no 

es produeix en el termini de sis mesos. El termini tan curt i la sanció de dissolució que la llei 

imposa poden suposar una gravíssima afectació a la prestació dels serveis mancomunats en 

clar perjudici no només dels municipis sinó dels ciutadans, en risc clar d'un dèficit de 

prestacions immediat i els efectes de la mesura serien ja irreversibles. 
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Valoració final: 

Capítol III 

La LRSAL suposa un punt d’inflexió per a les administracions locals del nostre país. El 

ciutadà mitjà no ha sentit parlar d’aquesta reforma i no és conscient de la seva envergadura, 

que pot comportar conseqüències en la seva vida diària en àmbits importants com la prestació 

de serveis socials. Des de la Constitució de Cadis, el model de règim local ha estat objecte de 

molts debats i pocs consensos. Antonio Maura ja va fracassar en intentar una reforma local 

que aconseguís acabar amb el caciquisme i descentralitzar l’administració per fer-la més 

eficaç. Actualment els problemes són múltiples però diferents. Ningú dubta que una reforma 

era necessària però la LRSAL no ha respost a les expectatives i anhels del món local.  Podem 

concloure que ens trobem davant d’una oportunitat perduda. En alguns objectius, els 

promotors d’aquesta llei no han cercat els consensos necessaris que haguessin ajudat a trobar 

una solució correcta i duradora, mentre en altres aspectes directament han errat en el 

diagnòstic del problema.  

Resulta evident senyalar que en el règim local de l’estat hi ha problemes a corregir com 

l’excés de minifundisme municipal. A Catalunya hi ha 203 municipis de menys de 250 

habitants. D’altra banda hi ha grans diferències estructurals a nivell estatal, la ciutat de 

Saragossa, per exemple,  concentra el 70% dels habitants de tot Aragó i tota la província de 

Guipúscoa es pot encabir en el municipi de Llorca. No obstant, la LRSAL no sembla que 

vulgui corregir aquests dèficits organitzatius, ja que no ha establert grans incentius a la fusió 

de municipis i centra el focus d’atenció en el principi d’estabilitat pressupostària. 

Entre els problemes que podem concloure que presenta la llei destaca el profund 

desconeixement de la problemàtica local i una escassa preocupació per la millora dels governs 

locals perquè allò que mou als impulsors de la reforma són els criteris d’eficiència, 

sostenibilitat i estabilitat tal i com es repeteix de manera constant en l’articulat. Aquesta 

direcció que emprèn el legislador estatal és realment sorprenent perquè com hem destacat en 

apartats anteriors aquests principis ja existien amb anterioritat a la reforma del article 135 CE 

i són precisament els ens locals les administracions que s’ajusten millor al principi 

d’estabilitat pressupostària. Com reflectien les pròpies paraules del ministre Montoro durant 

el debat parlamentari, la seva contribució al nivell de dèficit públic és molt menor a la de                    

l’administració central (des de on s’impulsa aquesta reforma) i a la de les CCAA. Per tant, ens 
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trobem davant d’una llei que planteja excessius controls als municipis en un context econòmic 

molt concret però que amb la desaparició de la situació de crisi es mantindrà.  

El canvi radical que ha experimentat la llei finalment aprovada respecte el seus esborranys  

inicials denota la falta de concreció en els objectius de la reforma donant la sensació que no se 

sabia exactament que es volia aconseguir. L’abundància d’esborranys i les importants 

esmenes del consell d’Estat a l’articulat del projecte de llei demostren l’escàs contacte dels 

promotors de la reforma amb la realitat local i la improvisació i desordre que impera en 

aquesta reforma. Com hem observat, les inicials versions del Projecte de Llei tenien com a 

objectiu principal i explícit racionalitzar l'estructura organitzativa de l'Administració local 

mitjançant mesures destinades a reforçar i enfortir a les Diputacions provincials, que 

assumirien part de les competències anteriorment prestades pels Municipis amb l'objectiu 

d'aconseguir economies d'escala amb uns serveis comuns centralitzats i reduir estructures 

administratives que poguessin ser considerades no eficients o sostenibles. Aquest buidament 

de competències dels ens locals es va anar suavitzant i matisant a mesura que la llei avançava 

fins a afirmar que se’ls encomana la coordinació, en els municipis amb població inferior a 

20.000 habitants, de la prestació de determinats serveis (article 1.9 que introdueix un nou 

article 26). Per molts suposa un greuge cap a l’autonomia de la pròpia Diputació (garantida 

constitucionalment) però, essencialment, obre la porta ha considerar la seva reformulació com 

a ens local d’elecció indirecta. La coordinació de serveis molt bàsics pels ciutadans la portarà 

a terme aquesta institució sovint tant qüestionada i amb aquesta clara mancança en relació al 

principi democràtic i la ciutadania acabarà exigint que qui coordina aquests serveis rendeixi 

comptes directament amb la societat mitjançant un sistema d’elecció directa. 

A més, l’oposició a la llei de quasi tots els actors polítics a excepció del Partit Popular (que en 

les eleccions municipals de 2015 ha experimentat una important davallada de votants) fa 

preveure que qualsevol canvi de color polític en el Govern Central suposarà un impuls 

legislatiu que com a mínim deixi sense efecte alguns dels seus principals objectius. Altres 

consideracions com la tècnica jurídica formalment emprada també són objecte de crítica. 

Deia Baltasar Gracián que  “aprovar-ho tot sol ser ignorància però reprovar-ho tot sol ser 

malícia”. La crítica sovint és fàcil i no ens ha de fer oblidar els notables encerts de la LRSAL, 

reconeguts pels propis tècnics de les administracions locals. En el període de creixement 

econòmic varem assistir a la creació de múltiples consorcis, entitats dependents dels 

municipis i la fugida del dret administratiu va provocar que moltes empreses de capital públic 
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actuessin com a públiques o privades segons la seva conveniència. A més, sovint existeixen 

duplicitats entre administracions i aquesta reforma pretén ordenar tot el mapa local per evitar 

aquestes situacions. Hi haurà una potenciació de la  transparència i s’intenta una major 

professionalització del personal dels ens locals.   

Molts dels motius d’oposició a la llei semblen més adreçats als esborranys anteriors a la 

tramitació parlamentària, que no pas a l’articulat finalment aprovat. La reforma local ha 

reforçat el paper de les Diputacions però no amb la magnitud inicialment plantejada i el 

desapoderament de competències dels municipis dels primers esborranys. Difícilment el TC 

estimarà moltes de les pretensions efectuades en els recursos contra la llei. Com ja hem pogut 

observar, difícilment es pot extreure de la tradició jurídica espanyola principis favorables a 

l’autonomia local i d’acord amb la jurisprudència constitucional, en cap cas podem concloure 

que és inalterable i mai susceptible de configuració legal sinó que aquesta reforma podria 

perfectament ajustar-se a aquest principi.  

Finalitzarem recordant que l’ajuntament és, sense cap dubte, l’administració més propera al 

ciutadà. En poblacions petites i mitjanes són a qui s’adrecen el seus habitants per demanar 

solucions a qualsevol problema. És precisament aquesta proximitat el que porta a molts 

municipis a realitzar múltiples noves prestacions de serveis ja que són els primers a detectar 

problemes socials. En l’actual context econòmic, els municipis haurien de jugar un paper 

fonamental, d’acord amb la seva secular vocació. El Comitè de les Regions de la UE, mitjan-

çant un dictamen adoptat el 2013, s’adreçava a les autoritats dels estats membres per recordar-

los que els governs locals, com a institucions més properes als ciutadans, coneixen millor que 

ningú les seves necessitats i estan en una posició idònia per a definir i respondre a aquestes 

necessitats en períodes de crisi. Per aquest motiu, és necessari que qualsevol reforma compti 

amb el consens del món municipal i la oposició àmplia i transversal a la LRSAL i hauria de 

fer reflexionar profundament els impulsors d’aquest canvi normatiu tant transcendental. Entre 

tots, aprofitant els encerts d’aquesta reforma i amb les esmenes que siguin pertinents, podem 

decidir el model de règim local dels nostres pobles i ciutats, que ajudi a fer el seu treball àgil, 

eficient i eficaç. Per aconseguir-ho, cal una nova legislació, que doni facilitats per dur a els 

serveis de qualitat que mereix la nostra ciutadania. 
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