
 
 
 
 
DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s 'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de  Catalunya 
 
 
De l'estatut dels membres de les corporacions locals  
Article 162  
Legislació aplicable 
162.1 Es regeixen pel que disposa la legislació bàsica de l'Estat i, si s'escau, per la legislació 
específica aplicable:  
a) La situació i els drets dels funcionaris que passin a tenir la condició de membres de les 
corporacions locals. 
b) El règim i els límits de les retribucions a percebre pels membres de les corporacions locals, 
com a conseqüència de l'exercici del càrrec. 
c) El règim de responsabilitat civil i penal dels actes i les omissions comesos en l'exercici del 
càrrec. 
162.2 La determinació del nombre de membres dels ajuntaments i de les diputacions 
provincials, el procediment per a elegir-los, la durada de llur mandat i els supòsits d'inelegibilitat 
i d'incompatibilitat es regulen pel que disposa la legislació electoral. 
Capítol I  
Drets i deures  
Article 163 
Registre d'interessos 
163.1 Tots els membres de les corporacions locals estan obligats a formular, abans de prendre 
possessió del càrrec i quan es produeixin variacions en el curs del mandat i amb ocasió del 
cessament, una declaració dels béns i de les activitats privades que els proporcionen o els 
poden proporcionar ingressos econòmics o que afecten l'àmbit de les competències de les 
corporacions. Les declaracions s'han d'inscriure en un registre d'interessos que ha de constituir 
cada corporació local. 
163.2 Els membres de les corporacions locals no poden invocar o fer servir aquesta condició 
per a exercir activitats comercials, industrials o professionals. 
163.3 El registre d'interessos està sota la responsabilitat directa del president de la corporació o 
del membre en qui delegui. El registre de causes de possible incompatibilitat i d'activitats té 
caràcter públic, i els membres de la corporació tenen dret a consultar-lo, i també totes les 
persones que acreditin un interès legítim i directe. 
163.4 Els membres de les corporacions locals que considerin amenaçada la seva seguretat 
personal per raó del càrrec, podran realitzar la declaració d'interessos en els termes establerts 
a l'article 75.7 de la Llei de bases de règim local, modificat per la Llei orgànica 1/2003, de 10 de 
març, de garantia de la democràcia als ajuntaments i la seguretat dels regidors. 
Article 164 
Dret d'informació  
164.1 Tots els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de l'alcalde o 
alcaldessa o del president o presidenta, o de la comissió de govern, tots els antecedents, les 
dades o les informacions que són en poder dels serveis de la corporació i són necessaris per al 
desenvolupament de llur funció. 
164.2 Els serveis de la corporació han de facilitar directament informació als membres de les 
corporacions quan:  
a) Exerceixin funcions delegades i la informació es refereixi a assumptes propis de llur 
responsabilitat. 
b) Es tracti d'assumptes inclosos en l'ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats dels 
quals són membres. 
c) Es tracti de l'accés a informació o documentació de la corporació local que sigui de lliure 
accés als ciutadans. 
164.3 En els altres casos, la sol·licitud d'informació s'entén com a acceptada per silenci 
administratiu si no es dicta resolució denegatòria en el termini de quatre dies a comptar de la 



data de presentació de la sol·licitud. En qualsevol cas, la resolució denegatòria s'ha de motivar, 
i només es pot fonamentar en els supòsits següents:  
a) Quan el coneixement o la difusió de la informació pugui vulnerar el dret constitucional a 
l'honor, la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge. 
b) Quan es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre secrets oficials o per 
secret sumarial. 
164.4 El que disposen els apartats anteriors s'entén sens perjudici de l'obligació de facilitar a 
tots els membres de la corporació la documentació íntegra de tots els assumptes inclosos en 
l'ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats, des del mateix moment de la 
convocatòria. Quan es tracti d'un assumpte inclòs per declaració d'urgència, s'haurà de 
distribuir, com a mínim, la documentació indispensable per poder tenir coneixement dels 
aspectes essencials de la qüestió sotmesa a debat. 
164.5 Els membres de la corporació tenen dret a obtenir còpia de la documentació a la qual 
tenen accés. Aquesta còpia es pot obtenir en format paper o bé en el suport tècnic que permeti 
d'accedir a la informació requerida. 
164.6 Els membres de la corporació han de respectar la confidencialitat de la informació a què 
tenen accés per raó del càrrec si el fet de publicar-ho pot perjudicar els interessos de l'ens local 
o de tercers. 
Article 165 
Assistència a les sessions  
165.1 Els membres de les corporacions locals tenen el dret i el deure d'assistir a totes les 
sessions del ple i de les comissions de què formen part. 
165.2 Els membres de les corporacions locals tenen dret a vot en el ple i en les comissions de 
què formen part. Tenen també dret a intervenir en els debats d'acord amb les lleis i amb el 
reglament orgànic de la corporació. 
165.3 Els membres de les corporacions locals són obligats a observar la cortesia deguda i a 
respectar les normes de funcionament dels òrgans de la corporació, i també a guardar secret 
sobre els debats que tenen aquest caràcter. 
Article 166 
Retribucions i indemnitzacions 
166.1 Els membres de les corporacions locals han de percebre retribucions per l'exercici de 
llurs càrrecs quan ho fan en règim de dedicació exclusiva o parcial, i han d'ésser donats d'alta 
en el règim general de la Seguretat Social; les corporacions n'han d'assumir el pagament de les 
quotes empresarials. 
166.2 Els membres de les corporacions locals poden percebre indemnitzacions en la quantia i 
les condicions que acorda el ple de la corporació. 
166.3 Les corporacions locals han de consignar en els pressupostos les retribucions o les 
indemnitzacions a què es refereixen els apartats 1 i 2, dins els límits establerts amb caràcter 
general. 
Article 167  
Incompatibilitats 
167.1 En l'exercici del càrrec, els membres de les corporacions locals han d'observar en tot 
moment les normes sobre incompatibilitats establertes per l'ordenament vigent i s'han 
d'abstenir de participar en la deliberació, la votació, la decisió i l'execució de qualsevol 
assumpte si hi concorren algunes de les causes a què es refereix la legislació sobre 
procediment administratiu i la de contractes de les administracions públiques. 
167.2 L'actuació dels membres de les corporacions locals en què concorren les esmentades 
causes ha de comportar, si ha estat determinant, la invalidesa dels actes en què han 
intervingut. 
Capítol II  
Sancions  
Article 168  
Supòsits i instrucció d'expedient 
168.1 Els membres de les corporacions locals que sense justificació suficient no assisteixen a 
dues reunions consecutives del ple o de les comissions de què formen part, o a tres d'alternes, 
durant un període d'un any, poden ésser sancionats pel president o presidenta amb la pèrdua 
del dret a percebre la retribució o l'assignació econòmica fins a un màxim de tres mesos. 
168.2 A aquest efecte, s'instruirà un expedient sancionador d'acord amb el procediment 
legalment previst, en el qual s'ha de garantir l'audiència del membre de la corporació per tal que 
pugui formular al·legacions. 



La resolució adoptada pel president o presidenta de la corporació ha de determinar la quantia o 
la durada de la sanció, dins dels límits assenyalats per l'apartat 1. 
168.3 El president o presidenta de la corporació, amb autorització prèvia del ple i la instrucció 
de l'expedient sancionador corresponent, amb l'audiència de l'interessat, pot privar també del 
dret a percebre les retribucions o les assignacions econòmiques, en cas d'incompliment reiterat 
dels deures que corresponen als membres de les corporacions locals, segons la legislació de 
règim local i, si escau, el reglament orgànic de la corporació. 
Capítol III  
Denominació i tractaments  
Article 169  
Supòsits 
169.1 Els membres de les corporacions locals de Catalunya tenen la denominació següent:  
a) Regidors o regidores, els membres dels ajuntaments. 
b) Consellers o conselleres comarcals, els membres dels consells comarcals. 
c) Diputats o diputades provincials, els membres de les diputacions provincials. 
169.2 Les autoritats locals de Catalunya tenen el tractament següent:  
a) L'alcalde o alcaldessa de Barcelona, Excel·lentíssim Senyor o Execel·lentíssima Senyora, i 
els altres alcaldes o alcaldesses, Il·lustríssim Senyor o Il·lustríssima Senyora. 
b) Els presidents o presidentes dels consells comarcals, Il·lustríssim Senyor o Il·lustríssima 
Senyora. 
c) Els presidents o presidentes de les diputacions provincials, Il·lustríssim Senyor o 
Il·lustríssima Senyora. 
169.3 Es respecten els tractaments reconeguts tradicionalment o per disposició legal expressa. 
169.4 Les precedències i l'ordenació de les autoritats locals són les que determinin les normes 
específiques que regulen el protocol de la Generalitat. 
Capítol IV  
Mitjans de suport  
Article 170 
Dels regidors i grups municipals 
170.1 Als municipis de més de dos mil habitants, tots els grups municipals han de disposar d'un 
espai per al desenvolupament de llurs activitats, que ha d'estar situat preferentment a la seu de 
l'ajuntament mateix o en un local habilitat a aquests efectes, i també d'un espai per a tenir 
reunions en el mateix edifici de la corporació. Igualment, l'ajuntament ha de facilitar als grups 
municipals els mitjans humans i materials mínims i indispensables perquè puguin desenvolupar 
llurs funcions; se n'han de determinar els criteris i les condicions d'utilització per acord del ple. 
170.2 El ple de l'ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals 
en els òrgans d'informació i difusió municipal, com ara la televisió local, les emissores de ràdio 
municipals i les publicacions i els butlletins editats per l'ajuntament. En aquest sentit, els 
respectius plens han d'aprovar un reglament que reguli les condicions d'accés i d'ús d'aquests 
mitjans pels regidors i els grups municipals constituïts al si de la corporació. 


