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Article 34
EctvqitcÝc"qÝekcn
Eqttgurqp"c"nÓKpuvkvwv"Ectvqit§Ýe"fg"Ecvcnwp{c"ghgevwct"nÓckzgecogpv"fg"ngu"

eqqtfgpcfgu"fg"ngu"Ývgu"k"gncdqtct"nc"ogo”tkc"fgnu"vtgdcnnu"vqrqit§Ýeu"fg"nc"n‡pkc"
fg"fgnkokvcek„"qp"jcp"fg"eqpuvct"ngu"eqqtfgpcfgu"WVO"fg"ngu"Ývgu"eqnánqecfgu"k"nc"
vtclgev”tkc"fg"nc"n‡pkc"fg"vgtog"eqortguc"gpvtg"ngu"Ývgu0"Cswguv"fqewogpv"uÓjc"fg"
vtcunncfct"uqdtg"nc"EctvqitcÝc"QÝekcn"fg"Ecvcnwp{c"c"guecnc"3<70222"."k"uÓjc"fÓgncdqtct"
una versió en suport digital.

Article 35
Mesurament

El mesurament del terme municipal consisteix en el càlcul de la seva superfície 
c"rctvkt"fgn"ocrc"owpkekrcn"qÝekcn0"Cswguvc"vcuec"nÓjc"fg"fwt"c"vgtog"nÓKpuvkvwv"
Ectvqit§Ýe"fg"Ecvcnwp{c0

Article 36
Kpuetkrek„"gp"gnu"tgikuvtgu"qÝekcnu
5803" Nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fÓCfokpkuvtcek„"Nqecn"jc"fÓkpuetkwtg."fÓqÝek."gp"gn"

Registre d’ens locals de Catalunya les delimitacions territorials aprovades.
5804" C"ofiu."nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fÓCfokpkuvtcek„"Nqecn"jc"fg"rquct"gp"eq-

neixement de l’Administració de l’Estat les delimitacions aprovades, a l’efecte 
d’inscriure-les al Registre d’entitats locals de l’Estat.

Article 37
Mapa Municipal de Catalunya

37.1 La delimitació completa d’un municipi comporta l’elaboració del docu-
ogpv"qÝekcn"fgn"ugw"ocrc"owpkekrcn."gn"swcn"fiu"tgcnkv¦cv"rgt"nÓKpuvkvwv"Ectvqit§Ýe"fg"
Ecvcnwp{c"k"rgt"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fÓCfokpkuvtcek„"Nqecn"k"uqvoflu"c"nc"eqpukfgtcek„"
fg"nc"Eqokuuk„"fg"Fgnkokvcek„"Vgttkvqtkcn0"Nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fÓCfokpkuvtcek„"
Local ha d’incorporar aquest document al Registre d’ens locals de Catalunya i n’ha 
fg"fqpct"vtcunncv"c"nÓKpuvkvwv"Ectvqit§Ýe"fg"Ecvcnwp{c."rgt"kpuetkwtgÓn"cn"Tgikuvtg"
Ectvqit§Ýe"fg"Ecvcnwp{c."k"c"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nÓGuvcv."rgt"kpuetkwtgÓn"cn"Tgikuvtg"
Egpvtcn"fg"EctvqitcÝc"fgn"Eqpugnn"Uwrgtkqt"Igqit§Ýe0"Gn"Ocrc"Owpkekrcn"uÓjc"fg"
fer en format digital i a escala 1:5.000.
5904" Kiwcnogpv."ugÓp"fqpct§"vtcunncv"cnu"clwpvcogpv"chgevcvu."c"nc"Igtflpekc"

Vgttkvqtkcn"fgn"Ecfcuvtg"k"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fÓWtdcpkuog"fgn"Fgrctvcogpv"fg"
Política Territorial i Obres Públiques.

Article 38
Eqpugtxcek„"fg"ngu"Ývgu
Gnu"clwpvcogpvu"vgpgp"nÓqdnkicek„"fg"xgvnnct"rgn"ocpvgpkogpv"fg"ngu"Ývgu"eqn/

locades.

TÍTOL II
Entitats municipals descentralitzades

Article 39
Constitució

39.1 Es poden constituir entitats municipals descentralitzades quan concorren 
les condicions que estableixen els articles 79.1 i 80.2 del Text refós de la Llei mu-
nicipal i de règim local de Catalunya.

39.2 La iniciativa per a la constitució de les entitats municipals descentralit-
zades correspon:

a) Als veïns residents en el territori de l’entitat, en una majoria del cinquanta per 
cent, com a mínim, del darrer cens electoral de la part del municipi corresponent. 
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Els veïns han de constituir una comissió promotora formada com a mínim per un 
president i dos vocals.

b) A l’ajuntament corresponent.
5;05" Gn"Iqxgtp"vcodfi"rqv"eqpuvkvwkt"gpvkvcvu"owpkekrcnu"fguegpvtcnkv¦cfgu."

d’acord amb el que estableix l’article 22.4.b) del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.

Article 40
Iniciativa veïnal

40.1 Quan la iniciativa la tinguin els veïns, han de presentar una petició en el 
registre del municipi corresponent, juntament amb una memòria en la qual es jus-
vkÝswk."eqo"c"o‡pko."nc"eqpewttflpekc"fg"ngu"eqpfkekqpu"swg"guvcdngkzgp"gnu"ctvkengu"
79.1 i 80.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

40.2 A la petició s’han d’adjuntar les signatures dels veïns formalitzades davant 
del secretari de l’ajuntament o davant de notari, i indicar també les persones que 
componen la comissió promotora a què es refereix l’article 39.2.a).

40.3 L’ajuntament ha d’adoptar l’acord en el termini de dos mesos, a comptar 
de la presentació de la petició al registre municipal.

Article 41
Procediment

41.1 L’acord municipal sobre constitució de l’entitat municipal descentralitzada 
ha de determinar les competències que, d’acord amb l’article 82 del Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, ha d’assumir l’entitat, i el sistema 
de participació en els ingressos de l’ajuntament.

41.2 Aquest acord s’ha de sotmetre a informació pública per un termini no infe-
tkqt"c"82"fkgu."okvlcp›cpv"nÓgzrqukek„"cn"vcwngt"fÓcpwpeku"eqttgurqpgpv"k"nc"rwdnkecek„"
al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.

41.3 Un cop complert el tràmit anterior, l’ajuntament ha de trametre l’expedi-
gpv"cn"Fgrctvcogpv"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu."lwpvcogpv"cod"
la resolució de les reclamacions o al·legacions presentades. També s’ha de fer la 
tramesa quan l’expedient s’ha iniciat a instància dels veïns, encara que l’acord 
municipal no sigui favorable.

Article 42
Informes
6403" Nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fÓCfokpkuvtcek„"Nqecn"jc"fÓgncdqtct"wp"kphqtog"

sobre la procedència de la constitució de l’entitat municipal descentralitzada, en el 
termini de dos mesos.
6404" Rquvgtkqtogpv"gn"Fgrctvcogpv"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu"

ha de trametre l’expedient successivament a la Comissió de Delimitació Territorial 
i a la Comissió Jurídica Assessora perquè elaborin els informes corresponents, en 
el termini dos mesos.

Article 43
Resolució
6503" Eqttgurqp"cn"Iqxgtp"fg"nc"Igpgtcnkvcv"crtqxct"nc"eqpuvkvwek„"fg"nÓgpvkvcv"

municipal descentralitzada, en el termini de sis mesos a comptar de la recepció 
de l’expedient, quan l’acord de l’ajuntament i els informes de les comissions 
són favorables. La manca de resolució expressa en el termini esmentat pro-
dueix efectes estimatoris de la sol·licitud, llevat que l’acord de l’ajuntament 
o alguns dels informes siguin desfavorables, cas en el qual es deriven efectes 
desestimatoris.

43.2 En el decret d’aprovació s’ha de determinar el nom de l’entitat, la seva de-
limitació, el sistema de participació en els ingressos de l’ajuntament i la segregació 
de patrimoni corresponent.
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Article 44
Fitació i mapa
6603" Rgt"c"nc"Ývcek„"fgn"vgttkvqtk"fg"nÓgpvkvcv"owpkekrcn"fguegpvtcnkv¦cfc"fiu"fÓcrnkec-

ek„"gn"swg"rtgxgw"cswguv"Fgetgv"gp"tgncek„"cod"nc"Ývcek„"fgnu"vgtogu"owpkekrcnu0
44.2 El territori de les entitats municipals descentralitzades forma part del 

mapa municipal corresponent.

Article 45
OqfkÝecek„"k"uwrtguuk„
6703" Gu"rqv"ghgevwct"nc"oqfkÝecek„"q"nc"uwrtguuk„"fg"ngu"gpvkvcvu"owpkekrcnu"

descentralitzades:
a) A petició de l’entitat, amb audiència prèvia de l’ajuntament.
b) A petició de l’ajuntament, amb audiència prèvia de l’entitat.
e+" Rgt"ceqtf"fgn"Iqxgtp"fg"nc"Igpgtcnkvcv."swcp"oqvkwu"fÓqtftg"geqp”oke"q"cf-

ministratiu ho facin aconsellable, amb consulta prèvia a l’entitat i a l’ajuntament.
45.2 En els casos assenyalats a les lletres a) i b) de l’apartat anterior, la petició 

de l’entitat local corresponent s’ha de concretar en un acord que s’ha de trametre 
cn"Fgrctvcogpv"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu."lwpvcogpv"cod"wpc"
ogo”tkc"swg"gp"lwuvkÝswk"nc"oqfkÝecek„"q"uwrtguuk„0
6705" Nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fÓCfokpkuvtcek„"Nqecn"jc"fÓgncdqtct"wp"kphqtog"

uqdtg"nc"oqfkÝecek„"q"uwrtguuk„"fg"ngu"gpvkvcvu"owpkekrcnu"fguegpvtcnkv¦cfgu."gp"gn"
termini de dos mesos.
6706" Gn"Fgrctvcogpv"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu"jc"fg"vtcogvtg"

l’expedient successivament a la Comissió de Delimitació Territorial i a la Comissió 
Jurídica Assessora per tal que elaborin els informes corresponents, en el termini 
de dos mesos.
6707" Ecn"swg"gn"Iqxgtp"fg"nc"Igpgtcnkvcv"crtqxk"nc"oqfkÝecek„"q"uwrtguuk„"fg"

l’entitat municipal descentralitzada, en el termini de sis mesos a comptar de la re-
cepció de l’expedient. La manca de resolució expressa en el termini abans esmentat 
produeix efectes de caducitat del procediment quan el procediment s’hagi instat per 
ceqtf"fgn"Iqxgtp"fÓceqtf"cod"gn"swg"guvcdngkz"nÓctvkeng"67030e+"k"fÓguvkocek„"swcp"
el procediment s’hagi instat a petició de l’entitat municipal descentralitzada o per 
l’ajuntament, segons el que disposen els articles 45.1.a) i 45.1.b).

Article 46
Quòrum

Tots els acords i les resolucions que regula aquest títol s’han d’adoptar amb el 
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de l’ens local.

Article 47
Inscripció i publicació
Nc"eqpuvkvwek„."nc"oqfkÝecek„"k"nc"uwrtguuk„"fg"ngu"gpvkvcvu"owpkekrcnu"fguegpvtc-

litzades s’han d’inscriure al Registre d’ens locals de Catalunya i publicar al Diari 
QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c i al BOE.

TÍTOL III
Mancomunitats de municipis

Article 48
Constitució

48.1 Els municipis tenen dret a associar-se en mancomunitats en els supòsits i 
amb els requisits que estableix l’article 115 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.

48.2 Els estatuts de la mancomunitat han de preveure, a més del que estableix 
l’article 116.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya:




