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de carbó d’especial rellevància en el consum de 
carbó de producció nacional, o que es desenvolupen 
en els sistemes elèctrics insulars i extrapeninsulars, 
així com les activitats d’emmagatzemament de gas 
natural o de transport de gas natural per mitjà de 
gasoductes internacionals que tinguen com a desti-
nació o trànsit el territori espanyol.

L’autorització serà igualment requerida quan es 
pretenga l’adquisició de participacions en un per-
centatge superior a un 10% del capital social o qual-
sevol altre que concedisca influència significativa, 
realitzada per qualsevol subjecte en una societat 
que, per si o per mitjà d’altres que pertanguen al seu 
grup de societats, desenvolupe alguna de les activi-
tats mencionades en el paràgraf anterior d’este 
apartat 1. La mateixa autorització es requerirà quan 
s’adquirisquen directament els actius necessaris per 
a desenvolupar les esmentades activitats.

2. Les autoritzacions definides en els dos parà-
grafs de l’apartat 1 anterior podran ser denegades o 
sotmeses a condicions per qualsevol de les causes 
següents:

a) L’existència de riscos significatius o efectes 
negatius, directes o indirectes, sobre les activitats 
previstes en l’apartat 1 anterior.

b) Protecció de l’interés general en el sector 
energètic i, en particular, la garantia d’un adequat 
manteniment dels objectius de política sectorial, 
amb especial afecció a actius considerats estratè-
gics. Tindran la consideració d’actius estratègics per 
al subministrament energètic aquells que puguen 
afectar la garantia i la seguretat dels subministra-
ments de gas i electricitat. A este efecte, es definixen 
com a estratègics els següents actius:

Les instal·lacions incloses en la xarxa bàsica de 
gas natural, definida en l’article 59 de la present llei.

Els gasoductes internacionals que tinguen com a 
destinació o trànsit el territori espanyol.

Les instal·lacions de transport d’energia elèctrica 
definides en l’article 35 de la Llei 54/1997, de 27 de 
novembre, del Sector Elèctric.

Les instal·lacions de producció, transport i distri-
bució dels sistemes elèctrics insulars i extrapeninsu-
lars.

Les centrals tèrmiques nuclears i les centrals 
tèrmiques de carbó d’especial rellevància en el con-
sum de carbó de producció nacional.

c) La possibilitat que l’entitat que realitze les 
activitats mencionades en l’apartat 1 anterior d’esta 
funció catorze quede exposada a no poder desenvo-
lupar amb garanties com a conseqüència de quals-
sevol altres activitats exercides per l’entitat adquiri-
dora o per l’adquirida.

d) Qualsevol altra causa de seguretat pública i, 
en particular:

1r. La seguretat i la qualitat del subministra-
ment enteses com la disponibilitat física ininterrom-
puda dels productes o servicis en el mercat a preus 
raonables en el curt o llarg termini per a tots els usu-
aris, amb independència de la seua localització geo-
gràfica; així com:

2n. La seguretat enfront del risc d’una inversió 
o d’un manteniment insuficient en infraestructures 
que no permeten assegurar, de manera continuada, 
un conjunt mínim de servicis exigibles per a la 
garantia de subministrament.

3. L’autorització de la Comissió Nacional 
d’Energia haurà de ser sol·licitada abans de l’adqui-
sició, de manera que la dita adquisició només serà 
vàlida una vegada obtinguda l’autorització. En el cas 
que l’adquisició es produïsca per mitjà d’una oferta 

pública d’adquisició d’accions, l’adquirent haurà 
d’obtindre la dita autorització amb caràcter previ a 
l’autorització de l’oferta conforme a la normativa del 
mercat de valors.»

Disposició transitòria única. Operacions pendents d’exe-
cució.

El que establix el present Reial Decret Llei s’aplicarà a 
totes les operacions d’adquisició subsumibles en el supò-
sit de fet previst en l’apartat catorze de l’apartat tercer.1 de 
la disposició addicional onze de la Llei 34/1998, de 7 d’oc-
tubre, en la redacció donada per mitjà de la present 
norma, que es troben pendents d’execució a l’entrada en 
vigor d’esta, llevat que amb anterioritat ja hagen obtingut 
l’autorització de la Comissió Nacional d’Energia en l’exer-
cici de la funció catorze de la disposició addicional 
onze.tercer.1 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector 
d’hidrocarburs.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions que, del 
mateix rang o d’un rang inferior, s’oposen al que disposa 
el present Reial Decret Llei.

Disposició final primera. Caràcter del Reial Decret Llei.

El present Reial Decret Llei té caràcter bàsic, d’acord 
amb el que establix l’article 149.1.13a i 25a de la Constitu-
ció.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial Decret Llei entrarà en vigor el mateix 
dia de la seua publicació en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Madrid, 24 de febrer de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 4583 LLEI 1/2006, de 13 de març, per la qual es 
regula el Règim Especial del municipi de 
Barcelona. («BOE» 62, de 14-3-2006.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei 

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I
Barcelona, capital de Catalunya, ha sigut sempre un 

símbol de llibertat i de progrés. Ciutat de convivència, feta 
en la pluralitat i en la diversitat, ha projectat al món la 
seua capacitat d’iniciativa, la seua vocació de modernitat 
i el seu compromís solidari amb la construcció d’un món 
en pau, basat en el respecte i la tolerància. Barcelona, 
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bressol de cultures, ha sigut i vol ser un exemple en la 
defensa dels drets humans i dels pobles.

Al començament del segle XXI, Barcelona vol atorgar-
se, partint de l’experiència de molts segles d’estatut propi, 
de quasi vint-i-cinc anys d’autogovern democràtic i 
d’acord amb el mandat del Parlament de Catalunya i de 
les Lleis de l’Estat, una Carta Municipal que reforce la 
seua autonomia, al servici d’una gestió administrativa 
eficaç i pròxima a les ciutadanes i els ciutadans, d’una 
descentralització més àmplia, d’una potenciació de les 
competències municipals en el marc d’una positiva col-
laboració institucional, i d’una millora de la qualitat dels 
servicis de la ciutat que es corresponga amb les necessi-
tats i ambicions de tots els barcelonins i barcelonines.

Una Carta que responga als anhels de la ciutadania 
que, a través de la seua participació i implicació col-
lectiva, ha fet de Barcelona el que és. La Carta aprofundix 
els mecanismes de participació ciutadana, reforça la pràc-
tica democràtica i estimula la cooperació entre l’Ajunta-
ment i el moviment associatiu i els agents socials, com a 
factor de progrés i cohesió.

Barcelona és el nucli central d’un continu urbà i d’un 
territori que s’expressa en realitats municipals plurals i 
amb valor propi, però que, pel seu caràcter metropolità, 
requerix coordinació, entesa i l’aplicació de criteris 
comuns en àmbits diversos.

El Municipi de Barcelona disposa des de l’any 1960 
d’un règim especial, aprovat per Decret 1.166/1960, pel 
qual es regula el règim especial de Barcelona, en virtut del 
qual es van introduir determinades singularitats relatives 
a l’organització, administració i hisenda municipal en el 
dit Municipi. Este règim especial va ser complementat 
amb el Decret 3.276/1974, de 28 de novembre, de constitu-
ció i desenvolupament de l’Entitat Metropolitana de 
Barcelona i les sues disposicions concordants.

Posteriorment, la Llei 7/1985, reguladora de les Bases 
del Règim Local, va mantindre vigent este règim especial 
excepte en el que s’oposa, contradiu o resulta incompati-
ble amb la llei, en virtut del que disposa la disposició 
addicional sexta.

Però més enllà d’antecedents històrics, des de la 
dècada dels huitanta, l’Ajuntament de Barcelona ha plas-
mat, en diversos documents, la seua inquietud per dispo-
sar d’una normativa que solucionara les deficiències que 
els responsables municipals trobaven a l’hora de gestio-
nar una ciutat de més d’un milió i mig d’habitants, però 
amb un anell metropolità que engloba quasi tres milions, 
i oferira solucions adequades per a l’òptima gestió de la 
ciutat. La fita més rellevant d’este procés la va constituir la 
promulgació pel Parlament de Catalunya, després de la 
seua aprovació pel Ple de l’Ajuntament de Barcelona per 
unanimitat al juliol de 1997, d’un «Avantprojecte de Llei 
especial de Barcelona», de la Llei 22/1998, de 30 de 
desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, norma 
autonòmica en què es preveu un règim especial per a la 
dita ciutat pel que fa a diversos aspectes mencionats en 
els títols d’esta, com ara l’organització del Govern Munici-
pal, els districtes, la potestat normativa municipal, la par-
ticipació ciutadana i els drets dels veïns, l’organització 
municipal executiva i, essencialment, les competències 
municipals (urbanisme, infraestructures, vivenda, trans-
ports, mobilitat, telecomunicacions, medi ambient, salut 
pública, servicis socials, joventut, cultura, esports, educa-
ció, seguretat ciutadana i protecció civil, entre d’altres).

La legislació estatal postconstitucional s’ha fet ressò 
de la necessitat que les dos ciutats més poblades de la 
geografia espanyola disposen d’una sèrie d’especialitats, 
justificades precisament en les dificultats que la gestió 
dels assumptes municipals hi comporta.

Així, la disposició transitòria quarta de la recent Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Moder-
nització del Govern Local, establix que «fins que no 

s’aprove el seu règim especial, el Títol X d’esta Llei no 
serà aplicable al municipi de Barcelona».

Per la seua banda, l’article 161 del Reial Decret Legis-
latiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals disposa que 
«El municipi de Barcelona tindrà un règim financer espe-
cial, del qual serà supletori el que disposa esta llei».

Les Corts Generals, en diverses ocasions, han desta-
cat també la importància d’aprovar el règim especial que 
s’instaura en esta llei. En data 18 de març de 2003, el Con-
grés dels Diputats va adoptar la proposició no de llei 
sobre les grans ciutats, les ciutats i les seues àrees d’influ-
ència urbana, en què s’instava el Govern de la Nació per-
què, a través del diàleg amb les Entitats Locals, les Comu-
nitats Autònomes i, buscant el més ampli consens amb 
les forces polítiques presents en les Corts Generals, com-
plira la moció aprovada pel Senat en sessió de 19 de 
febrer de 2002, per la qual s’insta el Govern, en el marc de 
les conversacions existents entre este i la Comissió Mixta 
Generalitat de Catalunya-Ajuntament de Barcelona, i dels 
acords que s’hi adopten, a presentar, amb la major breve-
tat possible, un projecte de llei que atorgue a l’Ajuntament 
de Barcelona les capacitats i competències que es recu-
llen en la Carta Municipal de Barcelona.

La rellevància de Barcelona en els àmbits econòmic, 
social i cultural, així com la seua projecció europea i inter-
nacional, motiva l’existència d’unes necessitats organitza-
tives i competencials que diferixen, en alguns aspectes, 
de les existents en altres municipis espanyols. Si una de 
les crítiques més reiterades per la doctrina en relació amb 
la regulació de les entitats locals ha sigut la relativa a 
l’uniformisme en el seu tractament, en metròpolis com 
Barcelona és on resulta més acusada la necessitat d’arti-
cular alguna mesura que permeta als responsables muni-
cipals atendre de manera efectiva les demandes ciutada-
nes. A la voluntat de donar resposta a esta necessitat 
obeïx la present llei, que constituïx, junt amb la Llei del 
Parlament de Catalunya 22/1998, de la Carta Municipal de 
Barcelona, la regulació del règim especial aplicable a esta 
ciutat.

II
La Llei consta de 77 articles, distribuïts en quatre títols, 

quatre disposicions addicionals, una de derogatòria i qua-
tre de finals.

El Títol I recull les disposicions generals, aclarix el 
règim jurídic que és aplicable al municipi de Barcelona i 
consagra l’autonomia local que garantix la Constitució. 
D’esta manera, es fa ressò del principi de subsidiarietat, 
construït en el Dret comunitari i plasmat en l’article 4 de la 
Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 
d’octubre de 1985, i ratificada per Espanya per Instrument 
de 20 de gener de 1988.

Així mateix, este Títol I regula una Comissió de Col-
laboració interadministrativa, configurada com a òrgan 
de col·laboració entre les Administracions estatal, auto-
nòmica i municipal, que plasmarà els seus acords a través 
dels convenis que se subscriguen en les matèries d’inte-
rés comú.

El Títol II recull les especialitats competencials de 
l’Ajuntament de Barcelona, en una sèrie de matèries de 
directa incidència en la convivència ciutadana, com ara el 
Port de Barcelona, el litoral, les telecomunicacions, la 
mobilitat o la seguretat ciutadana.

La incidència de la planificació i de la gestió de les 
grans infraestructures del transport i de comunicacions 
en general en els interessos de la comunitat veïnal muni-
cipal s’evidencia tant des del punt de vista de la seua 
qualitat de vida com des del de la seua promoció econò-
mica. En este sentit, la participació municipal en els dits 
àmbits és una materialització del principi d’autonomia 
local.
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En tot cas, el caràcter de competència estatal no oculta 
la interrelació existent entre la planificació i la gestió de 
les infraestructures estatals i les competències estricta-
ment municipals.

La participació municipal que s’instaura en esta matè-
ria és compatible amb les disposicions normatives que 
recullen la intervenció municipal mitjançant informes pre-
vis a les diferents resolucions que s’han d’adoptar. A més 
de l’anàlisi prèvia en el moment de l’informe, es consi-
dera convenient preveure la presència de representants 
municipals que puguen col·laborar en l’adopció de decisi-
ons públiques i en la ponderació de la totalitat d’interes-
sos públics implicats. A esta finalitat respon la previsió 
continguda en l’article 6.2, en què es permet incrementar 
la representació que correspon a l’Ajuntament de 
Barcelona en el Consell d’Administració de l’Autoritat Por-
tuària del Port de Barcelona, ateses les especials caracte-
rístiques d’este, on coexistixen, junt amb la seua activitat 
portuària principal, nombroses activitats lúdiques i d’oci.

Consideracions semblats convé realitzar en relació 
amb la previsió de subscripció d’un Pla de Gestió inte-
grada del litoral, com a fórmula de col·laboració entre 
l’Estat –a través del Ministeri de Medi Ambient–, la Gene-
ralitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la 
gestió dels béns de domini públic maritimoterrestre ubi-
cats al terme municipal.

El capítol II d’este Títol introduïx algunes mesures des-
tinades a facilitar la construcció de vivendes subjectes a 
algun règim de protecció pública, tractant de possibilitar 
l’adquisició per part de l’Ajuntament d’immobles radicats 
al municipi, perquè puguen dedicar-se a la construcció 
d’esta tipologia de vivendes.

Tal com s’ha assenyalat, la Llei s’incardina en un pro-
cés d’atribució d’una major participació dels ens locals en 
competències que, a pesar de definir-se i estructurar-se 
com a competències exclusives de l’Estat, tenen reper-
cussions importants en l’àmbit local; entre estes, les tele-
comunicacions. Per esta raó, es dedica el capítol III a la 
regulació d’esta matèria, si bé seguint l’esquema de la 
recent Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Teleco-
municacions.

El capítol IV es dedica a introduir una especialitat en 
els procediments de declaració de béns d’interés cultural 
sobre immobles radicats a Barcelona, i establix un 
informe preceptiu de l’Ajuntament.

El capítol V es destina a la regulació d’un aspecte tan 
capital en les grans ciutats com és la mobilitat. En gene-
ral, els distints articles continguts en este capítol V del 
Títol II de la Llei estan motivats per la necessitat d’incre-
mentar i reforçar l’autoritat de l’alcalde i dels seus agents 
en matèria de trànsit, circulació i seguretat viària en les 
vies urbanes i travessies que discorren pel terme munici-
pal de Barcelona.

Este reforçament de l’autoritat es justifica per les 
característiques concretes que presenta el trànsit a 
Barcelona, que, al seu torn, causen problemes de mobili-
tat importants que són específics i diferents dels que es 
poden trobar en altres municipis espanyols. Entre estes 
circumstàncies és d’especial importància tindre en 
compte els problemes provocats pels efectes de la centra-
litat de Barcelona, especialment respecte als municipis de 
l’àrea metropolitana, que, atenent la gran densitat de 
població existent en la dita àrea, té com a conseqüència 
directa l’entrada i eixida constant d’una gran quantitat de 
vehicles provinents d’altres municipis.

L’enfortiment de l’autoritat de l’alcalde i dels seus 
agents constituïx un pas important per a incrementar el 
nivell d’eficàcia en la realització efectiva de les polítiques 
municipals en matèria de mobilitat. És suficient tindre en 
compte, en este sentit, que Barcelona és una ciutat en què 
s’imposen, anualment, més d’un milió sis-centes mil mul-
tes de trànsit, de les quals a penes s’arriben a poder fer 
efectives un baix percentatge d’estes. Este reduït nivell 

d’efectivitat de les sancions, que està motivat per distin-
tes causes específiques, comporta, com a conseqüència 
immediata, un declivi de l’autoritat de l’alcalde i, conse-
güentment, un augment de la indisciplina viària i una 
dificultat addicional per a aconseguir l’eficàcia desitjable 
en la implantació de les mesures i accions de mobilitat 
iniciades per l’Ajuntament.

En definitiva, només incrementant les facultats de 
l’Ajuntament, del seu alcalde i dels seus agents en matèria 
d’ordenació, vigilància i control del trànsit i les potestats 
corresponents, podrà aconseguir-se un augment del nivell 
d’efectivitat de les distintes polítiques municipals en 
matèria de mobilitat.

Finalment, el capítol VI versa sobre una altra matèria 
d’indubtable incidència i importància a les metròpolis: la 
seguretat ciutadana, que constituïx un dels aspectes que 
més preocupa els ciutadans de les grans urbs, a causa de 
l’increment de les activitats delictives en este àmbit. L’ob-
jectiu de la regulació en esta matèria perseguix, d’una 
banda, incrementar l’eficàcia de les polítiques desenvolu-
pades mitjançant un reforçament de les funcions d’autori-
tat de l’alcalde i, d’una altra, assegurar en esta matèria la 
participació ciutadana i de totes aquelles institucions amb 
competències en matèria de seguretat ciutadana en l’ela-
boració i disseny de les corresponents estratègies.

El Títol III consolida l’existència de la denominada 
«Justícia de Proximitat», un nou escaló judicial dirigit a 
resoldre els conflictes derivats de la convivència ciuta-
dana, sense els inconvenients de formalisme i lentitud 
que a vegades patix la justícia ordinària. No obstant això, 
i atés que l’article 122 de la Constitució reserva la regula-
ció d’esta matèria a la Llei Orgànica del Poder Judicial, es 
diferix la posada en marxa dels Jutjats de Proximitat a 
l’aprovació de la modificació de la dita Llei Orgànica en 
este sentit.

Finalment, el Títol IV aborda la regulació del règim 
financer especial de l’Ajuntament de Barcelona a què fa 
referència l’article 161 de la Llei Reguladora de les Hisen-
des Locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. Este règim especial recull aquelles peculia-
ritats de l’Ajuntament de Barcelona que són necessàries 
per l’elevada població del municipi, així com per les seues 
característiques singulars. Així, es regulen una sèrie de 
particularitats en relació amb els recursos tributaris, com 
ara el tractament de les bonificacions, el procediment 
d’autoliquidació, el sistema de recursos o la plasmació 
del Consell Tributari, òrgan existent actualment en l’es-
tructura orgànica de l’Ajuntament, el balanç de funciona-
ment de la qual ha sigut molt positiu, per la qual cosa es 
desitja incloure la seua regulació en la Llei, per aclarir 
d’esta manera el règim jurídic d’un organisme que intervé 
en la resolució dels recursos interposats pels ciutadans 
en matèria tributària.

D’altra banda, s’introduïxen certes especialitats en la 
regulació pròpia de cada un dels tributs –impostos, taxes 
i contribucions especials– amb la finalitat de millorar la 
gestió i el funcionament d’estos.

El capítol III d’este Títol regula la participació de l’Ajun-
tament de Barcelona en els tributs de l’Estat, que recull 
fonamentalment dos especialitats que singularitzen el 
municipi de Barcelona en relació amb uns altres de carac-
terístiques equivalents:

El finançament d’institucions amb àmplia projecció i 
rellevància del municipi de Barcelona.

L’existència «de facto» de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. No obstant això, l’eventual finançament d’esta 
es diferix a la necessitat que la mateixa Comunitat Autò-
noma, fent ús de les seues competències en matèria de 
creació de les entitats locals no necessàries, procedisca a 
la seua creació.

El capítol IV recull algunes particularitats en matèria 
de planificació econòmica, pressupost i despesa pública.
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La disposició addicional primera pretén aconseguir 
l’objectiu, assenyalat per la Unió Europea, que les perso-
nes amb discapacitat puguen estacionar a les zones reser-
vades a este efecte, amb independència del lloc de proce-
dència del discapacitat, i es podran acollir a esta mesura 
tots aquells Ajuntaments que emeten les dites targetes 
d’estacionament, d’acord amb el model establit en la 
Recomanació 98/376/CE del Consell, de 4 de juny de 1988, 
sobre la creació d’una targeta per a les persones amb dis-
capacitat.

La disposició addicional segona concreta la legislació 
aplicable en matèria de finançament de l’àrea metropoli-
tana, per al supòsit que es procedisca a la seua creació 
per part de la Comunitat Autònoma. Així mateix, es conte-
nen en esta part final altres concrecions com ara el ter-
mini de subscripció del conveni a què es referix l’arti-
cle 6.3, o la modificació de la Llei de Règim del Sòl i 
Valoracions.

TÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Règim especial de Barcelona.

1. El Municipi de Barcelona, capital de Catalunya, en 
virtut del que preveuen els articles 137 i 142 de la Consti-
tució i per a la gestió efectiva dels seus respectius interes-
sos, gaudix de les especialitats que li reconeix la present 
Llei en matèries de competència estatal.

2. El règim especial del municipi de Barcelona s’inte-
gra pel que disposa la present Llei i en la Llei del Parla-
ment de Catalunya 22/1998, de 30 de desembre, de la 
Carta Municipal de Barcelona, en aplicació del que dis-
posa la disposició addicional sexta de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de Bases del Règim Local.

3. En matèria d’organització dels municipis de gran 
població, únicament s’aplicaran al municipi de Barcelona 
les següents previsions del Títol X de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local:

a) La possibilitat de delegació de la convocatòria i de 
la presidència del Ple en un dels regidors, prevista en l’ar-
ticle 122.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del 
Règim Local.

b) La possibilitat de nomenar, com a membres de la 
Junta de Govern Local o òrgan que la substituïsca, perso-
nes que no tinguen la condició de regidors, sempre que el 
seu nombre no supere un terç dels membres, excloent-ne 
l’alcalde, així com la previsió relativa al nombre de mem-
bres electes necessaris per a la seua constitució vàlida, 
prevista en l’article 126.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases del Règim Local.

4. L’atribució de competències a l’Ajuntament de 
Barcelona efectuada en la present Llei s’entén sense per-
juí de les competències assignades amb caràcter general 
als municipis per la legislació bàsica sobre règim local, 
així com per la legislació sectorial reguladora dels dife-
rents sectors de l’acció pública.

Article 2. Garantia de l’autonomia municipal.

1. D’acord amb l’autonomia garantida constitucio-
nalment als municipis, el que preveu l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya i el que establix la Carta Europea d’Au-
tonomia Local, es reconeix a l’Ajuntament de Barcelona el 
dret i la capacitat efectiva per a ordenar i gestionar els 
assumptes públics que afecten els seus ciutadans, en el 
marc de l’ordenament jurídic, sota la seua pròpia respon-
sabilitat i en benefici dels seus habitants.

2. Per a l’efectivitat de la dita autonomia, la present 
Llei atribuïx a l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la 
seua capacitat de gestió, competències en matèria d’infra-
estructures, domini públic maritimoterrestre, telecomuni-
cacions, Patrimoni Històric, mobilitat, seguretat ciuta-
dana, justícia de proximitat i hisenda municipal. Així 
mateix, i en compliment del que preveu l’article 2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, la legislació sectorial de l’Estat atribuirà, si és el 
cas, competències en l’àmbit dels servicis i de les infraes-
tructures que siguen bàsics per al desenvolupament de la 
ciutat.

Article 3. Clàusula general de competències.

L’Ajuntament de Barcelona podrà promoure qualsevol 
classe d’activitats i prestar tots els servicis públics que 
contribuïsquen a satisfer les necessitats dels ciutadans 
que no estiguen expressament atribuïts a unes altres 
administracions públiques. Així mateix, podrà dur a terme 
activitats i servicis complementaris als desenvolupats per 
l’Administració estatal i autonòmica.

Article 4. Règim financer especial.

En aplicació del que preveu l’article 161 del text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la present 
Llei establix el règim financer especial del municipi de 
Barcelona. En allò que no regula el Títol IV de la Llei, serà 
aplicable la normativa estatal en matèria d’hisendes 
locals.

Article 5. Comissió de Col·laboració Interadministrativa.

Es crea una Comissió, integrada per representants de 
l’Estat, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona, que té com a funció realitzar els estudis per a 
la millor articulació del règim local de Barcelona, propo-
sar criteris de desenvolupament i aplicació d’esta Carta 
Municipal i avaluar els projectes de col·laboració entre les 
Administracions representades, així com la seua aplica-
ció. En compliment d’estos objectius, podrà proposar 
formes de col·laboració que durà a terme mitjançant la 
subscripció dels corresponents convenis.

TÍTOL II

Competències de l’Ajuntament de Barcelona

CAPÍTOL I

Participació en el control i la gestió de les infraestructures 
i del domini públic de l’Estat

Article 6. Participació en la gestió d’infraestructures i 
servicis i béns de domini públic maritimoterrestre.

1. L’Ajuntament de Barcelona participarà en la gestió 
dels servicis de transport i infraestructures que siguen 
competència de l’Estat i afecten directament la ciutat i, 
particularment, al port de Barcelona, en els servicis ferro-
viaris estatals que afecten el seu terme municipal, i en 
l’aeroport del Prat, d’acord amb el que s’establisca en la 
legislació sectorial corresponent.

2. En el cas del Port de Barcelona, reglamentària-
ment podrà establir-se, no obstant el que preveu amb 
caràcter general l’article 40.2 de la Llei 27/1992, de 24 de 
novembre, de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, una 
representació de l’Ajuntament de Barcelona fins al 20 per 
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cent del total dels membres del Consell d’Administració 
de l’Autoritat Portuària, sempre que no es modifique el 
percentatge de representació atribuït a l’Administració 
General de l’Estat en el dit Consell d’Administració.

3. L’Ajuntament de Barcelona participarà en la gestió 
i el control dels béns de domini públic maritimoterrestre 
del terme municipal, en el marc d’un Pla de gestió inte-
grada del litoral, que s’acordarà mitjançant conveni entre 
el Ministeri de Medi Ambient, la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Barcelona.

Article 7. Gestió d’infraestructures i competències muni-
cipals.

La participació de l’Ajuntament de Barcelona en la 
gestió d’infraestructures de titularitat de l’Administració 
General de l’Estat no impedirà que l’Ajuntament exercisca 
les seues competències pròpies en matèria de planeja-
ment, gestió i disciplina urbanístiques, seguretat i policia 
local, protecció civil i prevenció i extinció d’incendis, pro-
tecció de la salubritat pública, mobilitat i ordenació del 
trànsit de vehicles i persones, medi ambient i qualsevol 
altra que així mateix corresponga a l’Ajuntament.

CAPÍTOL II

Béns immobles

Article 8. Expropiació de terrenys per a edificació de 
vivendes.

No serà procedent la reversió dels terrenys expropiats 
si, en virtut de modificació o revisió del planejament que 
alterara l’ús que va motivar l’expropiació, el nou ús con-
sistira en la construcció de vivendes subjectes a algun 
règim de protecció pública.

Article 9. Desafectació d’immobles de l’Estat.

Quan es produïsca la desafectació d’immobles radi-
cats al municipi de Barcelona, propietat de l’Administració 
de l’Estat, destinats a la prestació de qualsevol tipus de 
servici públic, incloent-hi les xarxes d’instal·lacions i qual-
sevol altra infraestructura, podrà procedir-se mitjançant 
conveni a la seua alienació preferent a l’Ajuntament de 
Barcelona o, si és el cas, a les entitats de Dret públic que 
tinguen atribuïdes competències en matèria de vivenda, 
sempre que es destinen a usos de dotacions públics, a la 
construcció de vivendes de protecció oficial de titularitat 
pública o a l’ús com a vivenda de titularitat pública per a 
lloguer. En el conveni s’establiran les contraprestacions 
que es deriven de l’alienació, sense perjuí del que preveu 
l’article 145 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patri-
moni de les Administracions Públiques.

Article 10. Cessió de béns: reversió.

En la cessió de béns immobles entre l’Ajuntament i 
l’Administració General de l’Estat es considerarà inclosa 
la clàusula de reversió a favor de qui cedix quan es desa-
fecten l’ús o el servici que siga causa de la cessió, encara 
que no s’haguera estipulat en els actes o acords en què 
s’haguera formalitzat aquella.

Article 11. Instal·lació subterrània de les xarxes de servi-
cis públics i d’interés general.

1. Totes les instal·lacions pròpies de les xarxes dels 
servicis públics de subministraments i d’interés general 
que discórreguen pel terme municipal han de ser subter-
rànies i ajustar la seua ubicació i traçat al planejament 

urbanístic i, si és el cas, a les Ordenances d’utilització del 
domini públic municipal. Només en cas de concurrència 
d’urgència o d’impracticabilitat tècnica o econòmica 
l’Ajuntament pot autoritzar-ne la instal·lació en superfície 
o aèria.

2. Les instal·lacions ja existents a l’hora de l’entrada 
en vigor d’esta Llei han de ser soterrades quan així ho 
dispose el planejament urbanístic o la corresponent Orde-
nança d’utilització del domini públic municipal i en els 
terminis que l’un i l’altra establisquen. La imposició del 
soterrament només dóna lloc a la indemnització única-
ment per l’import del valor de les instal·lacions existents 
que no hagen de considerar-se amortitzades al temps en 
què haja d’efectuar-se el dit soterrament.

CAPÍTOL III

Telecomunicacions

Article 12. Autorització municipal per a la construcció de 
xarxes de telecomunicacions.

La construcció, ampliació, reforma o alteració de xarxes 
de telecomunicacions a què siga aplicable la Llei 32/2003, 
de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, que 
necessite la utilització del domini públic municipal reque-
rirà l’obtenció prèvia de la corresponent autorització 
municipal, encara que el nou bastiment que es realitze 
utilitze canalitzacions existents. Estes autoritzacions 
s’atorgaran de conformitat amb allò que ha establit el 
planejament urbanístic. Quan este planejament no con-
tinga les determinacions detallades oportunes, l’Ajunta-
ment podrà dictar les resolucions pertinents per a optimit-
zar les canalitzacions i els drets de pas existents a fi 
d’establir la seua utilització conjunta per part de diferents 
operadors, en el marc d’allò que la normativa estatal 
vigent ha establit en matèria de telecomunicacions.

Article 13. Participació de l’Ajuntament de Barcelona en 
l’ordenació i el desplegament de la xarxa. Instal·lació 
d’antenes.

L’Ajuntament de Barcelona participarà en l’ordenació 
del procés de desplegament de la xarxa de telecomunica-
cions al seu terme municipal, i determinarà les àrees més 
òptimes d’emplaçament, concretant els punts idonis 
d’ubicació mitjançant un estudi de detall, amb l’acord 
previ amb els operadors. La instal·lació d’antenes de 
qualsevol tipus estarà subjecta a llicència urbanística 
municipal. La concessió de les dites llicències s’ajustarà a 
allò que preveuen el planejament urbanístic i les ordenan-
ces municipals. L’establiment de xarxes civils en zones 
prèviament definides com de seguretat radioelèctrica 
requerirà autorització prèvia del Ministeri de Defensa.

Article 14. Accés pels ciutadans als servicis de telecomu-
nicacions.

L’Ajuntament de Barcelona fomentarà que els ciuta-
dans puguen disposar de servicis de telecomunicacions 
de qualitat, que permeten la prestació de servicis avan-
çats i interactius, amb capacitat d’adaptació a l’evolució 
de les tecnologies i prestats en règim de competència. 
Amb esta finalitat promourà que els cables, els equips i 
les instal·lacions que siguen necessaris per a la seua pres-
tació puguen arribar als domicilis en les condicions esta-
blides per la normativa vigent.
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Article 15. Xarxes pròpies de telecomunicacions.

1. L’Ajuntament de Barcelona, com a entitat presta-
dora de servicis públics basats en infraestructures físi-
ques de caràcter continu, podrà instal·lar xarxes pròpies 
de telecomunicacions diferents de les d’altres operadors.

2. La utilització d’estes xarxes podrà ser per a ús 
propi o de tercers, amb subjecció, en este últim cas, als 
principis de neutralitat, transparència i no discriminació i 
al compliment dels requisits exigits per la normativa esta-
tal vigent en matèria de telecomunicacions.

CAPÍTOL IV

Patrimoni Històric

Article 16. Béns del Patrimoni Historicoartístic.

En els procediments de declaració de béns d’interés 
cultural, competència de l’Administració General de l’Es-
tat, relatius als immobles radicats al municipi de 
Barcelona, serà preceptiva l’emissió d’informe per part de 
l’Ajuntament amb caràcter previ a la resolució que pose fi 
al procediment.

CAPÍTOL V

Mobilitat

Article 17. Àmbit material d’aplicació de les competèn-
cies de l’Ajuntament de Barcelona en matèria de mobi-
litat.

En els termes de la present Llei i de la legislació sobre 
trànsit, circulació i seguretat viària, l’Ajuntament de 
Barcelona exercix les competències que té atribuïdes en 
matèria de trànsit, circulació i seguretat viària sobre les 
vies urbanes i sobre les travessies, quan estes hagen 
sigut declarades vies urbanes, així com sobre qualsevol 
espai obert a la lliure circulació de persones, animals i 
vehicles, sense perjuí de les competències que per raons 
de seguretat ciutadana corresponguen a unes altres 
administracions en els mateixos àmbits territorials.

Article 18. Potestat normativa. Regulació del trànsit mit-
jançant Ordenances.

1. L’Ajuntament de Barcelona regula mitjançant les 
corresponents Ordenances Municipals els diferents usos 
de les vies a què es referix l’article 17, i establix les moda-
litats i els procediments per a l’ordenació, vigilància, con-
trol del trànsit de persones, animals i vehicles, amb la 
finalitat d’harmonitzar els distints usos, incloent-hi el de 
vianants, el de circulació, el d’estacionament, l’esportiu i 
el lúdic, per fer-los compatibles de manera equilibrada 
amb la garantia de la seguretat viària, la mobilitat i fluï-
desa del trànsit, la protecció del medi ambient i la protec-
ció de la integritat dels espais públics i privats.

2. Les ordenances que regulen el trànsit poden tipifi-
car infraccions i determinar sancions per a fer efectius els 
seus manaments, d’acord amb els criteris establits per les 
lleis.

3. En especial, les ordenances establiran els límits a 
partir dels quals es considerarà prohibida l’emissió de 
pertorbacions electromagnètiques, sorolls, gasos i altres 
contaminants, sobre les vies i espais a què fa referència 
l’article 17 d’esta Llei. Les Ordenances establiran també 
els procediments i mecanismes necessaris per a controlar 
i sancionar, si és el cas, els titulars i usuaris dels vehicles 
de motor i ciclomotors quan es faça un ús indegut dels 

senyals acústics, emeten fums o gasos contaminants o es 
produïsquen sons molestos amb els vehicles esmentats.

Quan els fets descrits siguen considerats greus i reite-
rats, sense perjuí, si és el cas, d’imposar la sanció que 
corresponga, podrà establir-se mitjançant una ordenança 
municipal la immobilització cautelar del vehicle o ciclo-
motor, i la intervenció del permís o llicència de circulació 
d’este, i es concedirà al titular del vehicle un termini de 
cinc dies perquè procedisca a esmenar les deficiències 
que motiven les pertorbacions esmentades en el paràgraf 
anterior.

Article 19. Ordenació, vigilància i control del trànsit. 
Mesures cautelars.

1. En l’àmbit de l’ordenació, vigilància i control del 
trànsit corresponen al Municipi de Barcelona, en tot cas, 
les competències pròpies següents:

a) L’ordenació i el control del trànsit en les vies urba-
nes de la seua titularitat, així com la seua vigilància per 
mitjà d’agents propis, la denúncia de les infraccions que 
es cometen en les dites vies i la sanció d’estes d’acord 
amb la legislació vigent.

b) La vigilància i el control del trànsit, trànsit de pas i 
circulació de vehicles en les vies públiques urbanes i en 
travessies que tinguen la consideració de vies urbanes, 
així com la denúncia de les infraccions i la sanció d’estes, 
sense perjuí de les competències que respecte d’això cor-
responguen a la policia autonòmica pel que fa a vies inte-
rurbanes.

c) La col·laboració amb l’Administració competent 
en la senyalització, gestió i regulació del trànsit en vies 
interurbanes, així com en travessies, mitjançant fórmules 
de cooperació o de delegació.

d) L’adopció de mesures d’estacionament limitat, a fi 
de garantir la rotació dels aparcaments, prestant especial 
atenció a les necessitats de les persones amb discapacitat 
que tenen reduïda la seua mobilitat i que utilitzen vehi-
cles, tot això a fi d’afavorir la seua integració social.

e) L’aprovació de Plans de seguretat viària i de mobi-
litat per a tot l’àmbit territorial del municipi.

f) L’autorització de proves esportives quan discórre-
guen íntegrament i exclusivament pel nucli urbà, excep-
tuades les travessies, llevat que tinguen la consideració 
de vies urbanes. Així mateix li correspondrà la vigilància i 
protecció de les que autoritze.

L’informe, que serà preceptiu, per a autoritzar proves 
esportives quan discórreguen en part del recorregut pel 
terme municipal de Barcelona.

g) L’adopció de les mesures necessàries per a la con-
cessió de la targeta d’aparcament per a persones discapa-
citades amb problemes greus de mobilitat o per a tercers 
que tinguen reconeguda esta condició i per a l’efectivitat 
dels drets que se’n deriven, tenint en compte la Recoma-
nació del Consell de la Unió Europea, de 4 de juny de 
1998, sobre creació d’una targeta d’estacionament per a 
les persones amb discapacitat.

h) Qualsevol altra competència que li atribuïsquen 
les lleis o que li siguen delegades per una altra Adminis-
tració Pública.

2. Correspondrà també a l’Ajuntament de Barcelona 
adoptar les següents mesures cautelars tendents a garan-
tir la seguretat viària i el respecte de la normativa que 
regula l’ordenació del trànsit a la ciutat:

a) La immobilització dels vehicles en vies urbanes 
quan no es troben proveïts de títol que habilite l’estacio-
nament en zones limitades en temps o excedisquen l’au-
torització concedida fins que s’aconseguisca la identifica-
ció del seu conductor. La retirada dels vehicles de les vies 
urbanes i el posterior depòsit d’aquells quan obstaculit-
zen o en dificulten la circulació o suposen un perill per a 
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esta o es troben incorrectament aparcats en les zones 
d’estacionament restringit, en les condicions previstes 
per a la immobilització en este mateix article. Igualment, 
la retirada de vehicles en les vies interurbanes i el poste-
rior depòsit d’estos, en els casos i les condicions que 
reglamentàriament s’hi determinen.

b) La realització de les proves, reglamentàriament 
establides, per a determinar el grau d’intoxicació alcohò-
lica, per estupefaents, psicotròpics o estimulants, dels 
conductors que circulen per les vies públiques en què té 
atribuïda la vigilància i el control de la seguretat de la cir-
culació viària.

c) L’establiment de limitacions i restriccions tempo-
rals o permanents a la circulació de determinats vehicles, 
així com el tancament a la circulació de vies urbanes quan 
siga necessari per a preservar la seguretat viària, el medi 
ambient o la protecció del patrimoni, en els supòsits i en 
la forma que establisca l’Ordenança Municipal.

3. La competència per a imposar sancions prevista 
en els paràgrafs a) i b) de l’apartat primer inclou, si és el 
cas, la d’acordar la intervenció cautelar del permís de cir-
culació del vehicle. En els casos en què, d’acord amb la 
legislació aplicable, les sancions fermes puguen suposar 
la suspensió del permís de conducció, l’Ajuntament les 
comunicarà a l’Administració competent als efectes cor-
responents.

Article 20. Exercici de la potestat sancionadora.

1. D’acord amb la potestat d’autoorganització muni-
cipal, l’exercici de la potestat sancionadora per infracci-
ons a normes de circulació correspondrà a l’òrgan muni-
cipal competent. La dita competència podrà ser 
desconcentrada o delegada.

2. L’òrgan competent per a l’exercici de la potestat 
sancionadora per infraccions a normes de circulació 
haurà de dictar una resolució per escrit, llevat que els 
òrgans administratius exercisquen la seua competència 
de manera verbal, i en este cas el titular de la competència 
haurà d’autoritzar una relació de les que haja dictat ver-
balment amb expressió del seu contingut, de conformitat 
amb el que preveu la legislació del procediment adminis-
tratiu comú.

Article 21. Immobilització dels vehicles.

1. A més dels altres supòsits previstos en la Llei 
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de motor i Seguretat 
Viària, els agents de l’autoritat podran immobilitzar els 
vehicles i prohibir la seua circulació en el cas que superen 
els nivells de gasos, fums i sorolls permesos per les Orde-
nances Municipals segons el tipus de vehicle, d’acord 
amb el que disposa l’article 18.3 de la present Llei, fins 
que no siguen esmenades les deficiències que originen 
les molèsties.

2. Així mateix, els vehicles podran ser immobilitzats 
en els supòsits d’incompliment de les normes sobre esta-
cionament a què es referix l’article 19 de la present Llei.

3. Els agents de l’autoritat podran immobilitzar un 
vehicle si comproven que no ha sigut sol·licitada la reno-
vació del seu permís de circulació, quan varie la titularitat 
d’aquell, dins del termini assenyalat amb esta finalitat per 
les normes reglamentàriament establides.

4. Els agents de l’autoritat podran denunciar el titu-
lar del vehicle en el cas que siga resident a Barcelona si 
incomplix l’obligació d’acreditar, junt amb la documenta-
ció preceptiva del vehicle, el document que justifique el 
pagament o l’exempció, si és el cas, de l’impost de vehi-
cles de tracció mecànica a què es referix l’article 23.2.

Article 22. Retirada dels vehicles.

1. A més dels altres supòsits previstos en la Llei 
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de motor i Seguretat 
Viària, els agents de l’autoritat procediran a la retirada 
dels vehicles de les vies urbanes i travessies a què es refe-
rix l’article 17, i el posterior depòsit d’aquells quan obsta-
culitzen o en dificulten la circulació o suposen un perill 
per a esta o es troben incorrectament aparcats a les zones 
d’estacionament restringit.

2. Els agents de l’autoritat podran ordenar la retirada 
de vehicles de forma remota mitjançant la constatació 
que concorren els supòsits previstos en la normativa apli-
cable, a través de fotografies, filmació digital o altres mit-
jans tecnològics.

3. L’Ordenança Municipal podrà recollir, d’acord amb 
la normativa vigent en la matèria, els requisits i les garan-
ties que han de reunir els aparells a través dels quals 
s’efectue la captació, transmissió d’imatges i la seua 
incorporació a l’expedient administratiu.

4. Els agents de l’autoritat podran procedir a la reti-
rada i depòsit d’un vehicle en els casos en què es com-
prove que circula sense estar proveït de la corresponent 
assegurança obligatòria de vehicles, sense perjuí de les 
competències sancionadores que s’establixen en la legis-
lació específica.

Article 23. Distintius dels vehicles.

1. A fi d’acreditar el compliment de l’obligació d’as-
segurar el vehicle, l’Ajuntament pot crear i regular, mitjan-
çant la corresponent Ordenança, un distintiu, per als que 
estiguen domiciliats al municipi de Barcelona, per a la 
seua exhibició en el vehicle, sense perjuí del que disposa 
l’article 22.4.

2. Per als vehicles el titular dels quals siga resident a 
la ciutat Barcelona es podrà imposar l’obligació d’exhibir 
un adhesiu en un lloc visible del vehicle, a fi de justificar 
el pagament o l’exempció, si és el cas, de l’impost de 
vehicles de tracció mecànica. En tot cas, si esta obligació 
no s’imposa, el titular del vehicle, quan siga requerit per a 
això pels agents de l’autoritat, haurà d’acreditar el compli-
ment de les seues obligacions fiscals en la matèria exhi-
bint el preceptiu justificant.

3. Els distintius esmentats, en el cas que siguen 
implantats, seran regulats per l’Ajuntament en les seues 
característiques i el seu ús, la seua possible substitució 
per altres mitjans, fins i tot digitals, que permeten als 
agents de l’autoritat controlar, amb immediatesa, el com-
pliment d’aquelles obligacions.

Article 24. Personal auxiliar de la guàrdia urbana.

1. L’Ajuntament podrà nomenar personal auxiliar per 
a controlar l’adequada utilització de les parades i els esta-
cionaments en la via pública i denunciar les conductes 
contràries a les normes que en regulen la utilització.

2. Les denúncies realitzades per personal auxiliar, 
sense perjuí de les formalitats i dels requisits de procedi-
ment exigits per la norma, seran utilitzades com a ele-
ment probatori per a acreditar els fets objecte de les 
denúncies. A l’expedient administratiu que puga instruir-
se, s’hi incorporarà una imatge del vehicle, ja siga en 
fotografia, filmació digital o altres mitjans tecnològics, 
que permeten acreditar els fets de la denúncia formu-
lada.

Article 25. Ordenació del trànsit.

1. Per a l’exercici de les funcions d’ordenar, senyalit-
zar i dirigir el trànsit al nucli urbà, d’acord amb el que 
establixen les normes de circulació, per acord del Consell 
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Municipal podrà crear-se un cos de funcionaris, de confor-
mitat amb l’autorització continguda en l’apartat 3 de l’arti-
cle 53 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces 
i Cossos de Seguretat, afegit per la disposició addicional 
quinze de la Llei Orgànica 19/2003, de 23 de desembre.

2. Estos funcionaris no s’integraran en les Forces i 
Cossos de Seguretat i, en l’exercici de les seues funcions, 
tindran la consideració d’agents de l’autoritat subordinats 
als membres de la Guàrdia urbana de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Article 26. Notificació de les sancions.

1. Les notificacions que s’hagen de realitzar en la 
tramitació dels procediments sancionadors en matèria de 
trànsit podran encomanar-se a personal auxiliar. En els 
casos degudament acreditats en l’expedient administratiu 
en què este personal auxiliar haja intentat la notificació i 
no haja sigut possible el lliurament, en els quals es desco-
nega el domicili de la persona interessada o este estiga 
absent del seu domicili, es considerarà complit el tràmit 
mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Provín-
cia i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

2. En tot cas, l’Ajuntament ha de fomentar que els 
ciutadans puguen rebre, a més de la notificació efectuada 
d’acord amb el que preveu la legislació reguladora del 
procediment administratiu comú, comunicacions dels 
procediments sancionadors que els afecten a través de 
mitjans tecnològics, informàtics, de telecomunicacions o 
a través de la seua exposició pública en la seu municipal 
més pròxima al domicili de la persona interessada.

Article 27. Procediments de recaptació i embargament.

1. D’acord amb la potestat d’autoorganització muni-
cipal, la competència per a la iniciació, tramitació i resolu-
ció de procediments de recaptació executiva de les sanci-
ons de circulació correspondrà als òrgans municipals 
competents.

2. La tramitació dels procediments de recaptació 
executiva es realitzarà de conformitat amb les normes 
generals d’aplicació. S’exceptua d’estes regles, l’orde a 
observar en l’embargament de béns del deutor, cas en 
què immediatament després dels diners en efectiu o en 
comptes oberts en les entitats de depòsit, es podrà proce-
dir a l’embargament del vehicle amb què s’haja comés la 
infracció objecte de la sanció, sense perjuí de seguir des-
prés l’orde establit en les normes de recaptació correspo-
nents.

Article 28. Despeses per immobilització del vehicle.

Les despeses que s’originen com a conseqüència de 
la immobilització del vehicle seran a compte del titular, 
que haurà d’abonar-les o garantir-ne el pagament com a 
requisit previ a alçar esta mesura.

Article 29. Col·laboració interadministrativa.

Les autoritats municipals competents per a imposar 
les sancions de circulació podran sol·licitar de les autori-
tats d’altres administracions del mateix nivell o de distint, 
d’acord amb el principi de col·laboració interadministra-
tiva i els oportuns convenis, l’execució de les ordes d’em-
bargament que hagen tramitat respecte d’infractors que 
hagen sigut sancionats per l’Ajuntament de Barcelona, 
sense perjuí del que establix l’article 8 del Text Refós de la 
Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març.

CAPÍTOL VI

Seguretat Ciutadana

Article 30. Competències de l’Ajuntament de Barcelona.

1. Correspon a l’Ajuntament de Barcelona col·laborar 
amb les Administracions competents en la prevenció, 
manteniment i restabliment de la seguretat ciutadana, i 
tractar de garantir-la, pel que fa a aquells actes que ocasi-
onen molèstia social o danys sobre béns i persones en la 
via pública, sense perjuí de les competències que en esta 
matèria li atribuïx la Llei de Catalunya 22/98, de 30 de 
desembre, de la Carta municipal de Barcelona i la resta de 
legislació vigent.

2. Les ordenances municipals podran considerar 
com a infracció administrativa tant la prestació de servicis 
com el subministrament de béns en l’espai públic sense 
llicència municipal com la demanda o adquisició d’estos 
servicis o béns. En garantia del compliment de les orde-
nances, els agents de l’autoritat podran decomissar els 
útils, gènere i diners, si és el cas, objecte de la infracció 
administrativa.

3. En la imposició de sancions per l’incompliment de 
deures, prohibicions o limitacions continguts en les orde-
nances per resolució motivada de l’òrgan que resolga 
l’expedient sancionador, es podrà substituir la sanció eco-
nòmica per treballs en benefici de la comunitat, l’assistèn-
cia obligatòria a cursos de formació, a sessions individu-
alitzades o qualsevol altra mesura alternativa que tinga la 
finalitat de sensibilitzar l’infractor sobre quines són les 
normes de conducta en l’espai urbà o reparar el dany 
moral de les víctimes.

Article 31. Participació de l’Estat en la Junta Local de 
Seguretat de Barcelona.

1. La Junta Local de Seguretat de Barcelona exercix 
les funcions que li atribuïx la seua normativa reguladora.

2. En les sessions de la Junta Local de Seguretat de 
Barcelona podran participar com a vocals, d’acord amb 
l’Administració de l’Estat, els comandaments de les For-
ces i Cossos de Seguretat de l’Estat que tinguen respon-
sabilitats funcionals al municipi, així com, si és el cas, un 
jutge o magistrat designat per la Sala de Govern del Tribu-
nal Superior de Justícia i un fiscal designat pel fiscal en 
cap del Tribunal Superior de Justícia.

Article 32. Participació de membres del Poder Judicial i 
del Ministeri Fiscal en els òrgans consultius i de parti-
cipació ciutadana en matèria de seguretat ciutadana 
de l’Ajuntament de Barcelona.

En cas que l’Ajuntament de Barcelona constituïsca un 
òrgan consultiu i de participació en matèria de seguretat 
ciutadana, la Sala de Govern del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya i el fiscal en cap del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, podran designar representants 
en el dit òrgan.

Article 33. Competències de l’alcalde de Barcelona en 
matèria de seguretat.

L’alcalde de Barcelona, en matèria d’execució d’acords 
de la Junta Local de Seguretat, disposa de les competèn-
cies que respecte d’això li atorga la legislació estatal i 
autonòmica. L’alcalde informarà anualment el Ple sobre el 
seguiment dels acords de la Junta Local de Seguretat.
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Article 34. La Guàrdia Urbana de Barcelona.

La Guàrdia Urbana de Barcelona, sota la dependència 
jeràrquica de l’alcalde de Barcelona, exercix com a policia 
administrativa, policia de seguretat i assistencial i policia 
judicial, en els termes de la normativa estatal i autonò-
mica aplicable.

Article 35. La Guàrdia Urbana de Barcelona com a Poli-
cia Administrativa i Policia de Seguretat.

La Guàrdia Urbana de Barcelona com a Policia Admi-
nistrativa i de Seguretat exercix totes aquelles competèn-
cies que li atribuïxen la normativa estatal i autonòmica 
aplicable.

TÍTOL III

Justícia de Proximitat

Article 36. L’administració de Justícia a la ciutat de 
Barcelona.

El Poder Judicial i el servici públic de l’administració 
de Justícia a la ciutat de Barcelona és exercit pels òrgans 
jurisdiccionals, actualment determinats en la Llei Orgà-
nica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.

Article 37. Naturalesa de la Justícia de Proximitat.

1. La Justícia de Proximitat es podrà implantar al 
terme municipal de la ciutat de Barcelona, de conformitat 
amb el que dispose la Llei Orgànica del Poder Judicial.

2. La seua naturalesa, constitució, competències, 
demarcació, funcionament i finançament es regularan 
com determinen, si és el cas, la Llei Orgànica del Poder 
Judicial i les respectives lleis sectorials.

3. La llengua catalana s’utilitzarà en la Justícia de 
Proximitat, d’acord amb el que dispose la legislació vigent 
a Catalunya, en especial la Llei Orgànica del Poder Judi-
cial.

TÍTOL IV

Règim financer especial

CAPÍTOL I

Principis generals del règim financer especial

Article 38. Principis de la Hisenda municipal de 
Barcelona.

La Hisenda municipal de Barcelona s’ajusta als princi-
pis següents:

a) Suficiència financera per a l’exercici de les funci-
ons que la llei atribuïx al Municipi de Barcelona, d’acord 
amb el que preveu l’article 142 de la Constitució.

b) Autonomia per a establir i exigir tributs i preus 
públics, de conformitat amb la Constitució i les lleis.

c) Equitat, capacitat econòmica, justícia, generalitat, 
igualtat, progressivitat i no-confiscació.

d) Solidaritat en el marc de la cooperació internacio-
nal.

Article 39. Recursos de la Hisenda municipal de 
Barcelona.

La Hisenda municipal de Barcelona estarà constituïda 
per:

a) Els ingressos procedents del seu patrimoni i altres 
de dret privat.

b) Els tributs propis, incloent-hi els de caràcter no 
fiscal que la Llei puga crear.

c) Les participacions en els ingressos de l’Estat i de 
la Generalitat de Catalunya, i, si és el cas, la cessió de tri-
buts d’estes administracions.

d) Les subvencions i transferències.
e) Els preus públics.
f) Els recàrrecs legalment previstos sobre els tributs 

de les comunitats autònomes o d’altres entitats locals.
g) Els procedents d’operacions financeres i de crè-

dit.
h) El producte de les multes i sancions.
i) Les altres prestacions de Dret públic.

CAPÍTOL II

Els recursos tributaris

SECCIÓ I. NORMES COMUNES

Article 40. Normativa aplicable.

L’aplicació de les disposicions en matèria tributària del 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
tindrà lloc al Municipi de Barcelona amb les especialitats 
recollides en el present capítol.

Article 41. Bonificacions en tributs locals.

1. L’Ajuntament de Barcelona podrà establir, mitjan-
çant Ordenança fiscal, una bonificació fins a un màxim del 
5 per cent en la quota líquida dels tributs locals amb la 
finalitat de fomentar la col·laboració en la seua recapta-
ció.

2. Igualment, l’Ajuntament de Barcelona podrà, mit-
jançant una Ordenança fiscal, establir una bonificació fins 
a un màxim del 5 per cent en la quota líquida dels tributs 
locals amb la finalitat de fomentar activitats de contingut 
social, cultural, historicoartístic o de foment de l’ocupació 
prioritzada en el Pla General d’Acció Municipal, si este així 
ho establix expressament. Esta bonificació serà acordada 
pel Consell Municipal, a sol·licitud del subjecte passiu, per 
vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

Article 42. L’autoliquidació en tributs locals.

1. El procediment d’autoliquidació podrà aplicar-se a 
tots els tributs i preus públics municipals, tant en el 
moment d’alta com en els pagaments anuals periòdics, 
en els termes que establixen les Ordenances fiscals.

2. Les Ordenances regularan també els casos i el 
procediment en què les dites autoliquidacions es puguen 
realitzar a través d’una única autoliquidació anual inte-
grada.

Article 43. Especialitats en la recaptació dels tributs 
municipals.

1. La recaptació en període voluntari dels tributs 
municipals es podrà efectuar en un sol rebut, quan així ho 
establisquen les Ordenances fiscals. Si és el cas, l’Orde-
nança fiscal podrà establir que la quota resultant del rebut 



Suplement núm. 2 Dissabte 1 d’abril 2006 225

únic s’ingresse en dotze parts en cada un dels mesos de 
l’any natural.

2. L’Ajuntament de Barcelona podrà refondre les 
taxes, les contribucions especials i els preus públics que 
recaiguen sobre el mateix subjecte passiu i tinguen bases 
imposables anàlogues. En cap cas la refosa pot implicar 
un gravamen global d’import superior al del conjunt de 
les exaccions refoses o unificades.

3. Les Ordenances reguladores de cada una de les 
taxes, les contribucions especials i els preus públics a què 
es referix l’apartat anterior es podran refondre en una 
única que comprenga els diversos tributs refosos.

Article 44. Col·laboració amb l’Administració tributària.

Els funcionaris públics, incloent-hi els professionals 
oficials, estaran obligats a col·laborar amb l’Administració 
tributària municipal subministrant qualsevol classe d’in-
formació amb transcendència tributària de què disposen, 
en els termes que establisquen les Ordenances fiscals 
municipals dins del que preveu la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària.

Article 45. Òrgan competent per a l’aplicació dels tributs 
i la resta d’ingressos de dret públic municipals.

1. La gestió, inspecció i recaptació dels tributs, preus 
públics municipals, multes i altres ingressos de dret 
públic es duran a terme per qualsevol de les formes de 
gestió directa per ens de dret públic establides en les lle-
tres a) i b) de l’apartat 3 de l’article 45 de la Llei del Parla-
ment de Catalunya 22/1998, de 30 de desembre, de Carta 
Municipal de Barcelona. Per a aplicar-los, s’establiran ser-
vicis de col·laboració amb entitats de crèdit i d’estalvi.

2. La providència de constrenyiment, així com els 
successius actes posteriors fins a la finalització del proce-
diment de recaptació, seran dictats per l’òrgan que duga a 
terme les funcions expressades en l’apartat anterior.

Article 46. Recursos contra els actes d’aplicació dels tri-
buts i ingressos de Dret públic municipals.

1. Contra els actes de l’Administració municipal d’apli-
cació dels tributs locals i altres ingressos de Dret públic que 
siguen de competència municipal es podrà interposar, en 
el termini d’un mes, recurs d’alçada davant de l’alcalde, i 
s’aplicarà el règim jurídic del recurs regulat en l’article 14 
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

2. La resolució d’este recurs d’alçada posa fi a la via 
administrativa i contra esta només es pot interposar 
recurs contenciós administratiu.

3. El recurs d’alçada a què es referix este article s’en-
tén sense perjuí dels supòsits en què la Llei preveu la 
reclamació economicoadministrativa contra actes dictats 
en via de gestió dels tributs locals.

Article 47. Consell Tributari.

1. El Consell Tributari és l’òrgan especialitzat a què 
s’encomanen, en els termes previstos en el seu Regla-
ment Orgànic, les funcions següents:

a) Dictaminar les propostes de resolució de recursos 
interposats contra els actes d’aplicació dels tributs i preus 
públics i la resta d’ingressos de dret públic.

b) Informar, amb caràcter previ a la seua aprovació 
provisional, sobre les Ordenances reguladores dels 
ingressos de dret públic.

c) Atendre les queixes i els suggeriments que pre-
senten els contribuents sobre el conjunt de l’activitat tri-
butària municipal.

d) Elaborar estudis i propostes en matèria tributària, 
quan siga sol·licitat pels òrgans municipals competents.

2. El funcionament del Consell Tributari es basarà en 
criteris d’independència tècnica, objectivitat, celeritat i 
gratuïtat. La seua composició, competències, organització 
i funcionament serà regulat, en allò que no determina 
esta Llei, pel Reglament Orgànic.

3. El Reglament Orgànic, d’acord amb la legislació 
tributària de caràcter general, podrà regular la possibilitat 
de substituir la proposta de resolució del recurs d’alçada 
per procediments de conciliació o mediació, quan es 
tracte d’impugnacions de bases imposables dels tributs 
locals.

4. El Consell Tributari estarà constituït per un mínim 
de tres membres i un màxim de nou, designats per Decret 
d’Alcaldia entre persones de reconeguda competència 
tècnica en la matèria que li és pròpia, oïts els portaveus 
dels diferents grups municipals i es retrà compte al Con-
sell Municipal.

5. El mandat dels membres del Consell Tributari serà 
de quatre anys, renovable per altres quatre. La renovació 
es farà a parts iguals cada dos anys, després de la consti-
tució del Consistori i a la mitat del període interelectoral. 
Durant el seu mandat els membres del Consell seran ina-
movibles.

6. El Consell Municipal aprovarà el Reglament Orgà-
nic del Consell Tributari, i este es podrà dotar de normes 
internes de funcionament, en el marc d’esta Llei i del 
Reglament Orgànic Municipal.

Article 48. Beneficis fiscals per raó de mecenatge.

Els beneficis fiscals establits per a les donacions, dona-
tius i aportacions per raó de mecenatge s’aplicaran a les 
que s’efectuen a favor de l’Ajuntament de Barcelona i a les 
entitats sense finalitat de lucre en què este participe, quan 
es complisquen els requisits previstos en la Llei 49/2002, 
de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense 
finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

SECCIÓ II. IMPOSTOS

Article 49. Impost sobre Béns Immobles.

1. Correspon al Municipi de Barcelona, en el seu 
àmbit territorial, la gestió tributària de l’Impost sobre els 
Béns Immobles.

En el marc de la normativa aplicable, correspon al 
municipi de Barcelona, en relació amb la gestió cadastral, 
l’exercici de les funcions següents:

a) La notificació dels valors cadastrals.
b) Informar sobre els recursos que s’interposen, 

davant de l’Administració competent, contra l’aprovació 
de les ponències de valors cadastrals.

2. La resta de les funcions cadastrals, llevat de les 
previstes en el segon paràgraf de l’article 4 del text refós 
de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, podran ser exerci-
des per l’Ajuntament de Barcelona a través de les oportu-
nes fórmules de col·laboració, incloent-hi les dels consor-
cis, que s’acorden amb l’Administració competent.

Article 50. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres.

El pagament de la quota que resulte de la liquidació 
provisional de l’impost serà condició necessària per a 
obtindre la llicència d’obres.
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Article 51. Impost sobre l’Increment del Valor dels Ter-
renys de naturalesa Urbana.

1. En els fets imposables d’este tribut el període de 
generació dels quals siga inferior a l’any, a excepció de les 
transmissions gratuïtes per causa de mort, la base impo-
sable es trobarà aplicant al valor del terreny en el moment 
de la meritació, derivat del que disposen els apartats 2 i 3 
de l’article 107 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, el percentatge d’increment que esta-
blisca l’Ordenança fiscal, sense superar el límit del 5 per 
cent anual.

2. El percentatge anual d’increment que aprove l’Or-
denança fiscal s’aplicarà segons els mesos complets 
durant els quals s’haja generat l’increment gravat.

SECCIÓ III. TAXES

Article 52. Taxes.

El Municipi de Barcelona podrà exigir taxes per la uti-
lització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic local, així com per la prestació de servicis públics o 
la realització d’activitats administratives de competència 
local que es referisquen als subjectes passius, els afecten 
o els beneficien de manera particular, en els casos que 
s’establixen en les disposicions de règim comú.

SECCIÓ IV. CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Article 53. Contribucions especials.

1. Constituïx el fet imposable de les contribucions 
especials l’obtenció pel subjecte passiu d’un benefici o 
d’un augment de valor dels seus béns, com a conseqüèn-
cia de la realització d’obres públiques o de l’establiment o 
l’ampliació dels servicis públics de caràcter local pel 
Municipi de Barcelona.

2. Quan la realització de les obres o l’establiment o 
l’ampliació dels servicis suposen la millora, renovació o 
rehabilitació d’una zona, s’haurà d’aprovar un expedient 
previ de la seua delimitació, en què s’hauran d’incloure 
tots aquells estudis, de caràcter urbanístic i econòmic, 
que acrediten la necessitat d’imposar les contribucions 
especials en l’àmbit territorial de què es tracte.

3. En el supòsit de l’apartat anterior, el subjecte pas-
siu tindrà l’opció de satisfer la quota que li corresponga 
en un sol pagament o en diversos durant el període d’exe-
cució de l’obra o la implantació del servici, o fraccionar-la 
en el termini màxim que establix l’expedient d’imposició. 
En este últim cas, l’Ajuntament exigirà el pagament dels 
interessos corresponents.

CAPÍTOL III

Participacions, subvencions i transferències

Article 54. Participació del Municipi de Barcelona en els 
tributs de l’Estat.

1. El Municipi de Barcelona participarà en els ingres-
sos de l’Estat, d’acord amb el que preveu el capítol tercer 
del Títol segon del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, i així com en el que disposa l’article 161 de 
l’esmentada Llei, que considera les reformes que la dita 
normativa puga tindre en el futur a través d’un sistema de 
cessió i/o participació en els impostos estatals.

2. El finançament d’institucions amb àmplia projec-
ció i rellevància del Municipi de Barcelona tindrà lloc en 

els termes previstos en els convenis a què es referix l’arti-
cle 5 d’esta Llei.

3. El finançament de l’àrea metropolitana de 
Barcelona es produirà d’acord amb el que establix la dis-
posició addicional segona.

Article 55. Subvencions i transferències.

L’Ajuntament podrà sol·licitar i, si és el cas, rebre sub-
vencions i transferències de programes de l’Administració 
de l’Estat, de la Generalitat o d’unes altres Administraci-
ons, incloent-hi les europees, internacionals, públiques o 
ens privats, respectant en qualsevol cas les regulacions 
vigents.

CAPÍTOL IV

Planificació econòmica, pressupost i despesa pública

SECCIÓ I. PLANIFICACIÓ ECONÒMICA

Article 56. Sistema de planificació de l’Ajuntament de 
Barcelona.

1. El sistema de planificació de l’Ajuntament de 
Barcelona comprés en el present article podrà ser desen-
volupat per mitjà del corresponent Reglament Orgànic 
Municipal, i comprendrà els instruments següents:

a) El Programa d’Actuació Municipal.
b) El Pla d’Inversions.
c) El Pla Financer.
d) Els Pressupostos Generals del Municipi.
e) El Pla de Tresoreria.

2. El Programa d’Actuació Municipal, proposat per 
l’equip de Govern i aprovat pel Ple, amb una vigència 
igual a la del mandat, comprén els objectius i les políti-
ques que preveuen dur a terme en els quatre anys del 
mandat electoral en les diferents activitats i servicis realit-
zats l’Ajuntament de Barcelona i les seues entitats i socie-
tats mercantils dependents. Durant la seua vigència el Pla 
podrà ser objecte de modificació o revisió.

El Programa d’Actuació Municipal té naturalesa de 
directriu, i com a tal ha de ser seguit per tots els òrgans de 
govern municipals en relació amb les finalitats i els objec-
tius que establisca.

3. El Pla d’Inversions, proposat per l’equip de Govern 
i aprovat pel Ple, incorpora els projectes d’inversió que es 
preveuen realitzar en els quatre anys del mandat. Este Pla 
serà objecte de revisió anual, i haurà de ser aprovat cada 
projecte d’inversió inclòs en este per l’òrgan competent 
municipal, segons la seua quantia i duració, i s’haurà d’in-
corporar en els pressupostos anuals de la Corporació.

4. El Pla Financer, aprovat per l’òrgan competent de 
l’Ajuntament, establix els objectius i les polítiques econo-
micofinanceres que es duran a terme en els quatre anys 
del mandat municipal, que integrarà les diverses accions 
previstes en el Programa d’Actuació Municipal i en el Pla 
d’Inversions i realitzarà una previsió del seu finançament. 
D’este Pla, se n’haurà de donar compte al Ple i ser objecte 
de revisió anual.

5. Els Pressupostos Generals del municipi constituï-
xen l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obli-
gacions que, com a màxim, poden reconéixer l’entitat i els 
seus organismes locals i dels drets que prevegen liquidar 
durant el corresponent exercici, així com de les previsions 
d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresa-
rials i de les societats mercantils dependents del muni-
cipi.

6. A fi de complir el principi de solidaritat que recull 
l’article 38.d) d’esta Llei, en els Pressupostos Generals del 
municipi de cada any es concretarà, a través d’un procés 
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de cooperació ciutadana, l’assignació de crèdits, d’acord 
en cada moment amb les recomanacions dels organis-
mes internacionals.

7. El Pla de Tresoreria, aprovat per l’òrgan competent 
municipal, preveu els cobraments i pagaments de l’Ajun-
tament de Barcelona en el corresponent exercici pressu-
postari, i, com a conseqüència, els excedents i el dèficit 
transitoris de Tresoreria, amb el propòsit d’administrar els 
fons, de manera que permeten satisfer puntualment les 
obligacions de pagament, i s’haurà de recollir la prioritat 
de les despeses de personal i de les obligacions contretes 
en exercicis anteriors. El Pla es revisarà mensualment 
segons l’evolució pressupostària.

Article 57. Administració dels sistemes de planificació.

L’administració dels sistemes de planificació serà 
competència de l’òrgan especialitzat que determine el 
Reglament orgànic municipal.

Article 58. Principis que informen la gestió economicofi-
nancera.

Els principis que informaran la gestió economicofi-
nancera són els següents:

a) La separació de la fiscalització de la gestió del sis-
tema comptable.

b) El sistema comptable es basarà en els principis 
comptables generalment acceptats i la seua organització 
s’ajustarà a les normes que aprove el Ministeri d’Econo-
mia i Hisenda.

c) El pressupost serà l’àmbit en què es realitzarà la 
fiscalització i el control de legalitat pressupostària.

d) El seguiment dels costos dels servicis.
e) L’establiment de l’auditoria externa dels comptes 

individuals i consolidats de l’Ajuntament i dels seus orga-
nismes autònoms locals, entitats públiques empresarials 
i societats mercantils, d’acord amb els principis compta-
bles d’acceptació general. L’auditoria estarà a disposició 
del Consell Municipal abans de l’aprovació dels Comptes 
generals.

f) L’assignació de recursos, d’acord amb els principis 
d’eficàcia i eficiència, es farà segons la definició i el com-
pliment d’objectius.

SECCIÓ II. COMPTABILITAT

Article 59. Sistema d’informació comptable: estructura.

1. El sistema d’informació comptable de l’Ajunta-
ment de Barcelona estarà integrat pels subsistemes 
següents:

a) Comptabilitat pressupostària.
b) Comptabilitat patrimonial.
c) Comptabilitat analítica.
d) Consolidació de comptes.

2. L’Ajuntament de Barcelona i els seus organismes 
autònoms locals queden sotmesos al règim de comptabi-
litat pública. Les societats mercantils en el capital de les 
quals tinga participació total o majoritària l’Ajuntament de 
Barcelona estaran sotmeses al règim de comptabilitat 
pública en els termes de l’apartat 2 de l’article 200 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, apro-
vat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Article 60. Comptabilitat Patrimonial.

La comptabilitat patrimonial s’efectuarà d’acord amb 
els principis comptables generalment acceptats i perme-
trà determinar el resultat economicopatrimonial.

Article 61. Comptabilitat analítica.

La comptabilitat analítica posarà de manifest i perme-
trà el control dels costos i rendiments de les activitats i els 
servicis municipals.

Article 62. Consolidació comptable.

La consolidació comptable integrarà els comptes de 
l’Ajuntament de Barcelona, dels seus organismes autò-
noms locals, les entitats públiques empresarials i les soci-
etats mercantils dependents.

Article 63. Sistema d’informació comptable: procedi-
ments.

1. El sistema d’informació comptable es desenvolu-
parà en suports informatitzats que incorporaran els prin-
cipals avanços tecnològics en matèria de transmissió, 
tractament de dades i gestió d’expedients.

2. L’organització i els procediments administratius i 
de control s’adaptaran a les característiques tecnològi-
ques del sistema.

Article 64. Sistema comptable, comptes anuals i Compte 
General.

L’administració del sistema comptable i la formulació 
dels comptes anuals i del Compte general seran compe-
tència de l’òrgan especialitzat sota la responsabilitat de 
l’òrgan de gestió que establisca el Reglament Orgànic 
Municipal, sense perjuí de les funcions de fiscalització del 
Compte general per part de la intervenció que els retrà 
davant de la Comissió de Comptes.

SECCIÓ III. OPERACIONS DE CRÈDIT I TRESORERIA

Article 65. Tresoreria. Gestió de la recaptació.

1. Constituïxen la Tresoreria de l’Ajuntament tots els 
recursos financers, siguen diners, valors o crèdits, tant 
per a operacions pressupostàries com no pressupostà-
ries.

2. Les disponibilitats de la tresoreria i les seues vari-
acions queden subjectes a intervenció i al règim de 
Comptabilitat Pública.

Article 66. Finançament. Crèdit públic i privat.

Per al finançament de les inversions, així com per a la 
substitució total o parcial d’operacions preexistents, 
l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autò-
noms, els seus ens dependents i les societats mercantils 
que presten servicis o produïsquen béns que no es finan-
cen majoritàriament amb ingressos comercials, podran 
acudir al crèdit públic i privat a llarg termini, en qualsevol 
de les seues formes.

Article 67. Deute Públic.

El Deute Públic de l’Ajuntament de Barcelona i els 
títols-valors de caràcter equivalent emesos per este gau-
diran dels mateixos beneficis i condicions que el deute 
públic emés per l’Estat, en els termes establits en l’article 
49 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març.
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Article 68. Informe de la Intervenció.

La concertació o modificació de qualsevol operació 
hauran d’acordar-se amb un informe previ de la Interven-
ció en què s’analitzarà, especialment, la capacitat de l’en-
titat local per a afrontar, en el temps, les obligacions que 
se’n deriven.

Article 69. Concertació d’operacions de crèdit a llarg ter-
mini.

L’alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a 
llarg termini previstes en el pressupost l’import acumulat 
del qual, dins de cada exercici econòmic, no supere el 10 
per cent dels recursos de caràcter ordinari previstos en el 
pressupost esmentat. Una vegada superat este límit, 
l’aprovació correspondrà al Ple del Consell Municipal.

Per a la concertació per l’Ajuntament de Barcelona, els 
seus organismes autònoms, entitats públiques i societats 
mercantils dependents que presten servicis o produïs-
quen béns que no es financen majoritàriament amb 
ingressos de mercat, de noves operacions de crèdit a llarg 
termini, en qualsevol de les seues modalitats, no es 
requerirà cap autorització externa sempre que es complis-
quen les condicions següents:

a) Que dels estats financers que reflectisquen la 
liquidació dels pressupostos, els resultats corrents i els 
resultats de l’activitat ordinària de l’últim exercici, es 
deduïsca un estalvi net positiu. A este efecte, s’entendrà 
per estalvi net el definit en el paràgraf 2 de l’article 53.1 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març.

b) Quan el volum total del capital viu de les operaci-
ons de crèdit vigents a curt i a llarg termini, incloent-hi el 
risc dels avals i l’import de l’operació projectada, siga 
igual o inferior al 110 per cent dels ingressos corrents 
liquidats o meritats en l’exercici immediatament anterior, 
segons les xifres deduïdes dels estats comptables conso-
lidats de l’Ajuntament de Barcelona i dels ens esmentats 
anteriorment. Amb esta finalitat, se seguiran els criteris 
de còmput previstos en l’article 53.2 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

c) Quan es complisca el principi d’estabilitat pressu-
postària establit en la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
General d’Estabilitat Pressupostària.

En el cas que no es complisca alguna de les condicions 
esmentades, l’Ajuntament de Barcelona haurà de sol-
licitar autorització als òrgans competents del Ministeri 
d’Economia i Hisenda o de la Generalitat de Catalunya, 
segons corresponga, d’acord amb el Text Refós de Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Els òrgans competents del Ministeri d’Economia i 
Hisenda i de la Generalitat de Catalunya hauran de conéi-
xer les operacions de crèdit que no requerisquen autorit-
zació, en la manera en què reglamentàriament s’esta-
blisca. En tot cas, es facilitarà la informació necessària per 
a la verificació del compliment de les condicions anterior-
ment esmentades.

L’apartat 5 de l’article 53 del Text Refós de Llei Regula-
dora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, és aplicable al Municipi 
de Barcelona.

Article 70. Reglament orgànic i funcions financeres.

El Reglament Orgànic Municipal determinarà l’òrgan 
o òrgans especialitzats als quals corresponga l’exercici de 
les funcions següents:

a) La direcció financera de la Corporació.
b) El pagament de les obligacions, quan estes siguen 

fermes.
c) La concertació d’operacions de tresoreria, d’acord 

amb les bases d’execució del Pressupost i el Pla Financer 
aprovat, amb els límits establits en l’article 51 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals apro-
vat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

d) L’administració dels excedents de Tresoreria.
e) La gestió del deute municipal i, en general, de les 

operacions financeres.

SECCIÓ IV. FISCALITZACIÓ I AUDITORIA

Article 71. Sistema de fiscalització i auditoria.

El sistema de fiscalització i auditoria de la gestió eco-
nòmica i financera de l’Ajuntament de Barcelona es des-
envoluparà en un vessant triple:

a) Funció de control de la legalitat.
b) Funció de control financer.
c) Funció de control d’eficàcia.

Article 72. Control de legalitat.

1. La funció de control de la legalitat té per objecte 
fiscalitzar els actes que donen lloc a:

a) Modificació de crèdits inicials.
b) Reconeixement de drets i obligacions de contin-

gut econòmic.
c) Cobraments i pagaments.

2. La finalitat de la fiscalització és la comprovació 
que la gestió i la comptabilització pressupostària s’ajus-
ten a les disposicions legals aplicables en cada cas.

3. L’exercici de la funció de fiscalització s’ajustarà al 
que disposa el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, i entre altres funcions, comprendrà:

a) La intervenció crítica prèvia de tot acte que impli-
que la modificació de crèdits inicials.

b) La comprovació de la legalitat pressupostària, 
mitjançant tècniques de mostratge, dels actes que donen 
lloc al reconeixement de drets i obligacions de contingut 
econòmic.

c) La nota d’intervenció en comptabilitat, que consis-
tirà en la comprovació que els sistemes d’informació 
estan elaborats de tal manera que garantisquen que:

Tota operació siga registrada en la comptabilitat pres-
supostària d’acord amb les regles predeterminades, sota 
la responsabilitat de l’òrgan competent de la comptabi-
litat.

Els controls incorporats siguen efectius i no permeten 
el registre de despeses amb crèdit insuficient, ni el paga-
ment indegut d’obligacions.

El procés d’agregació comptable permeta accedir a 
cada operació individual original.

Article 73. Funcions de la Intervenció General de l’Ajun-
tament.

1. La Intervenció General de l’Ajuntament és l’òrgan 
encarregat de la fiscalització, que comprén les funcions 
recollides en l’apartat 2 de l’article 214 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

2. La disconformitat de l’òrgan interventor en el fons 
o en la forma dels actes de fiscalització prèvia donarà lloc 
a la formulació d’objeccions per escrit abans de l’adopció 
de l’acord o de la resolució. D’estes objeccions se’n retrà 
compte a la Comissió Especial de Comptes.
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3. Les actuacions de fiscalització realitzades amb 
posterioritat i les comprovacions relatives a la nota d’in-
tervenció dels sistemes d’informació donen lloc a un 
informe escrit sobre les conclusions obtingudes i recoma-
nacions proposades que s’han de traslladar a la Comissió 
de Comptes del Ple.

Article 74. Funció de control financer.

La funció de control financer tindrà per objecte com-
provar el funcionament economicofinancer dels servicis i 
es durà a terme mitjançant auditoria externa als comptes 
anuals individuals i consolidats de l’Ajuntament, dels seus 
organismes autònoms locals, de les seues entitats públi-
ques empresarials i de les Societats Mercantils, sense 
perjuí de les funcions que corresponguen a l’Interventor.

Article 75. Control d’eficàcia.

1. La funció de control d’eficàcia tindrà com a objecte 
la comprovació periòdica dels objectius, així com l’anàlisi 
del cost de funcionament i el rendiment de les activitats i 
servicis i inversions municipals.

2. La seua execució serà competència d’òrgans 
especialitzats, encarregats del control de la gestió, que 
determine el Reglament orgànic municipal.

Article 76. Tresoreria Municipal.

1. Són competències de la Tresoreria Municipal:

a) La formalització mensual de les actes d’arqueig de 
fons depositats en caixes d’efectiu i en comptes bancaris 
i la seua conciliació amb els saldos comptables de Treso-
reria.

b) La custòdia de valors i efectes depositats en la 
Tresoreria, el seu arqueig anual i la conciliació amb els 
respectius saldos de la comptabilitat economicofinan-
cera.

c) L’autorització, junt amb l’ordenador de pagaments 
i l’Interventor, de les ordes de pagament que es giren con-
tra els comptes oberts en les entitats de depòsit.

2. Els moviments interns de fons que impliquen tras-
passos entre comptes corrents o comptes financers de 
col·locació d’excedents de tresoreria, i que s’efectuen mit-
jançant transferències o orde bancària interna, requeriran 
una sola firma entre les indicades en el punt c) anterior.

3. Els depòsits i les fiances que garantisquen el com-
pliment d’obligacions de naturalesa tributària, urbanís-
tica, expropiatòria o de servicis i contractes de titularitat 
municipal seran constituïts davant de la Tresoreria del 
mateix Ajuntament de Barcelona. Els depòsits en metàl·lic 
o valors no retirats pels seus titulars una vegada passats 
vint anys del compliment efectiu de l’obligació garantida 
seran declarats, amb l’avís previ a la persona interessada, 
en abandó, i s’aplicaran al pressupost d’ingressos de 
l’Ajuntament.

Article 77. Fiscalització del Tribunal de Comptes i de la 
Sindicatura de Comptes.

El Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de 
la Generalitat de Catalunya exerciran les seues competèn-
cies en matèria de fiscalització externa dels comptes i de 
la gestió econòmica, d’acord amb la normativa d’aplica-
ció general.

Disposició addicional primera. Targetes d’estaciona-
ment per a persones amb discapacitat.

Les targetes d’estacionament per a persones amb dis-
capacitat emeses per les autoritats municipals, d’acord 
amb el model establit en la Recomanació 98/376/CE del 
Consell, de 4 de juny de 1998, sobre la creació d’una tar-
geta d’estacionament per a persones amb discapacitat, 
tindran validesa en tot el territori estatal, amb indepen-
dència del municipi de procedència del titular.

Disposició addicional segona. Finançament de l’àrea 
metropolitana de Barcelona.

Quan per Llei de la Comunitat Autònoma siga creada 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Administració Gene-
ral de l’Estat contribuirà a finançar-la de la manera esta-
blida en el paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 153 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, apro-
vat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Disposició addicional tercera. Regulacions específiques.

La gestió i alienació dels béns immobles, les instal-
lacions, les telecomunicacions i els servicis tècnics del 
Ministeri de Defensa i els seus organismes públics, radi-
cats a la ciutat de Barcelona, es regiran per la seua legis-
lació específica.

Disposició addicional quarta. Impost sobre l’Increment 
de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

En el termini d’un any s’estudiarà la modificació de la 
base imposable de l’Impost sobre l’Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Disposició addicional quinta. Recurs d’alçada contra 
actes dels districtes.

Seran recurribles en alçada davant de l’alcalde o alcal-
dessa les resolucions i els actes de tràmit emanats dels 
òrgans de districte que decidisquen directament o indi-
rectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibi-
litat de continuar el procediment, produïsquen indefensió 
o perjuí irreparable a drets i interessos legítims.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions que del 
mateix rang o d’un rang inferior s’oposen o contradiguen 
el que disposa la present Llei i, en particular, les 
següents:

a) El Decret 1.166/1960, de 23 de maig, pel qual es 
regula el règim especial per a Barcelona.

b) El Decret llei 5/1974, de 24 d’agost, pel qual es crea 
l’entitat municipal metropolitana.

c) El Decret 3.276/1974, de 28 de novembre, d’orga-
nització i funcionament de l’entitat municipal metropoli-
tana.

d) La disposició transitòria quarta de la Llei 57/2003, 
de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del 
Govern Local.

Disposició final primera. Pla de Gestió integrada del 
Litoral.

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de 
la present Llei haurà de subscriure’s el conveni a què es 
referix l’article 6.3.
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Disposició final segona. Modificació de la Llei 6/1998, de 
13 d’abril, de Règim del Sòl i Valoracions.

S’afig un nou paràgraf c) a l’apartat segon de l’article 
40 de la Llei 6/1998, de 13 d’abril, de Règim del Sòl i Valo-
racions, que queda redactat en els termes següents:

«c) Que el nou ús consistira en la construcció 
de vivendes subjectes a algun règim de protecció 
pública.»

Disposició final tercera. Títols competencials.

1. La present Llei es dicta a l’empara dels següents 
títols competencials de l’Estat:

A l’empara de l’article 149.1.4a de la Constitució, el 
precepte següent: La disposició addicional tercera.

A l’empara de l’article 149.1.5a de la Constitució, els 
preceptes següents: Els articles 32, 36 i 37.

A l’empara de l’article 149.1.14a de la Constitució, els 
preceptes següents: Els articles 39 a 55 i 67.

A l’empara de l’article 149.1.18a de la Constitució, els 
preceptes següents: Els articles 1 a 5; 8 a 11; 38; 56 a 66; 68 
a 77; disposició addicional segona i disposició final 
segona.

A l’empara de l’article 149.1.20a, 21a i 24a de la Cons-
titució, el precepte següent: L’article 7.

A l’empara dels articles 149.1.20a i 21a de la Constitu-
ció, el precepte següent: L’article 6.1 i 2.

A l’empara de l’article 149.1.21a de la Constitució, els 
preceptes següents: Els articles 12 a 15; 17 a 29, i disposi-
ció addicional primera.

A l’empara de l’article 149.1.29a de la Constitució, els 
preceptes següents: Els articles 30, 31 i 33 a 35.

2. Els articles 6.3, 16 i disposició final primera s’apli-
quen únicament a l’Administració General de l’Estat.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

La present Llei entrarà en vigor al cap de tres mesos 
de publicar-se en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

complisquen esta Llei i que la facen complir.

Madrid, 13 de març de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 5283 LLEI 2/2006, de 23 de març, per la qual es crea 
el Consell General de Col·legis d’Òptics Opto-
metristes. («BOE» 71, de 24-3-2006.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: que les Corts Generals han aprovat la llei 

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professio-
nals, establix en l’article 4.4 que quan, en una determi-

nada professió, hi haja diverses organitzacions col·legials 
d’àmbit territorial inferior al nacional, es constituirà un 
consell general de col·legis, consell la creació del qual ha 
de tindre lloc mitjançant una llei de l’Estat, segons el que 
preveu l’article 15.3 de la Llei 12/1983, de 14 d’octubre, del 
Procés Autonòmic.

La situació abans descrita es produïx en l’actualitat en 
relació amb la professió d’òptics optometristes. El Col·legi 
Nacional d’Òptics Optometristes ha sigut l’únic que hi 
havia al territori nacional fins a l’any 2001. A partir de lla-
vors, les comunitats autònomes de Catalunya i de Caste-
lla i Lleó han constituït, en l’exercici de les seues compe-
tències, en matèria de col·legis professionals, els seus 
corresponents col·legis d’òptics optometristes. Així 
mateix, la Comunitat Valenciana i la Comunitat Autònoma 
de la Regió de Múrcia han sol·licitat la creació per segre-
gació dels seus respectius col·legis d’òptics optometris-
tes. En conseqüència, és procedent constituir per mitjà 
d’esta llei el corresponent consell general de col·legis 
d’òptics optometristes.

Article 1. Creació.

Es crea el Consell General de Col·legis d’Òptics Opto-
metristes com a corporació de dret públic, que tindrà 
personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment 
dels seus fins d’acord amb la llei.

Article 2. Relacions amb l’Administració general de l’Es-
tat.

El Consell General de Col·legis d’Òptics Optometristes 
es relacionarà amb l’Administració general de l’Estat a 
través del Ministeri de Sanitat i Consum.

Disposició transitòria primera. Comissió gestora.

1. En el termini de dos mesos des de l’entrada en 
vigor d’esta llei, es constituirà una comissió gestora com-
posta per dos representants del Col·legi Nacional d’Òptics 
Optometristes i un representant per cada un dels altres 
col·legis oficials d’òptics optometristes que hi ha al terri-
tori estatal, sempre que hagen sigut o siguen formalment 
creats per la corresponent comunitat autònoma.

2. La comissió gestora elaborarà en el termini de sis 
mesos, a comptar de l’entrada en vigor d’esta llei, uns 
estatuts provisionals reguladors dels òrgans de govern 
del Consell General de Col·legis d’Òptios Optometristes, 
en què s’hauran d’incloure les normes de constitució i 
funcionament dels dits òrgans, amb determinació 
expressa de la competència independent, encara que 
coordinada, de cada un d’estos.

3. Els estatuts provisionals es remetran al Ministeri 
de Sanitat i Consum, que verificarà l’adequació a la lega-
litat i ordenarà, si és el cas, la publicació en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Disposició transitòria segona. Constitució del Consell 
General de Col·legis d’Òptics Optometristes.

1. El Consell General de Col·legis d’Òptics Optome-
tristes quedarà formalment constituït i adquirirà persona-
litat jurídica i plena capacitat d’actuar en el moment en 
què es constituïsquen els seus òrgans de govern, d’acord 
amb el que preveun els estatuts provisionals a què es 
referix la disposició transitòria primera.

2. En el termini d’un any des de la seua constitució, 
el Consell General de Col·legis d’Òptics Optometristes 
elaborarà els estatuts previstos en l’article 6.2 de la Llei 
2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals, que 
seran sotmesos a l’aprovació del Govern a proposta del 
ministre de Sanitat i Consum.


