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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, va esdevenir una peça clau i
fonamental en la construcció d'un nou règim local català, d'acord amb les previsions de l'Estatut
d'autonomia de Catalunya i amb ple respecte de les bases establertes a nivell estatal, en els termes
del que preveu la Constitució de 1978.
La conjuntura viscuda durant la vigència de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, va determinar la necessitat
de procedir a modificar-la en diverses ocasions mitjançant la norma legal corresponent, i també va
implicar diferents afectacions com a conseqüència del que preveuen altres normes o a partir dels
pronunciaments judicials.
Quant a les afectacions procedents de la producció normativa estatal, té interès destacar la incidència
notable que sobre les previsions de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, han tingut les modificacions de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i també és important destacar les
afectacions procedents d'altres lleis estatals, també de caràcter bàsic, com és el cas de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.
La complexitat del món local català i la importància que en la seva regulació té la Llei 8/1987, de 15
d'abril, fan necessari comptar amb un text actualitzat, el qual incorpori totes les modificacions
produïdes i que, d'aquesta manera, pugui continuar prestant un servei adient als electes, als tècnics i
als professionals del món local i als ciutadans.
Recollint aquestes aspiracions, el Parlament de Catalunya, mitjançant la Llei 21/2002, de 5 de juliol,
de setena modificació de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, a part
de procedir a la més important modificació que ha experimentat la Llei 8/1987, de 15 d'abril, durant
tota la seva vigència, va preveure, en la disposició final segona de la Llei 21/2002, de 5 de juliol,
esmentada, el manament adreçat al Govern de la Generalitat, consistent a promulgar un decret
legislatiu per a refondre el text de la Llei 21/2002, de 5 de juliol, amb el de la Llei 8/1987, de 15 d'abril.
L'autorització per refondre també s'estén a totes les modificacions relatives al règim local de
Catalunya fetes per les normes que la disposició final esmentada assenyala i també qualsevol altra
derivada d'una modificació legislativa relativa al règim local de Catalunya o d'una declaració de
nul·litat, acordada per sentència del Tribunal Constitucional.
Així mateix, l'autorització per refondre també permet intitular-ne els articles i harmonitzar-ne el text,
l'ordenació, la numeració i les remissions internes, d'acord amb les directrius de la Norma sobre
elaboració de les normes, del Govern.
(…)
TÍTOL XV. DE L'ESTATUT DELS MEMBRES DE LES CORPORACIONS LOCALS
Article 162. Legislació aplicable
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.
(…)
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(…)
TÍTOL XX. DEL PERSONAL AL SERVEI DELS ENS LOCALS
Article 282. Classificació
1. El personal al servei de les corporacions locals és format:
a) Pels funcionaris de carrera.
b) Pel personal interí.
c) Pel personal laboral.
d) Pel personal eventual.
2. Els funcionaris de carrera poden ésser funcionaris amb habilitació nacional. Als funcionaris de
carrera es reserven les funcions determinades per la normativa bàsica de l'Estat i les altres que
estableixen les normes que la desenvolupen.
3. El personal laboral pot ésser de caràcter permanent o de caràcter no permanent.
Article 283. Plantilles i relacions de llocs de treball
1. Els ens locals han d'aprovar anualment, mitjançant llur pressupost, les plantilles, les quals han de
comprendre tots els llocs de treball reservats a cada classe de personal.
2. Els ens locals han de formar la relació de llocs de treball de llur organització, d'acord amb el que
estableix la legislació bàsica de l'Estat i de desenvolupament de la Generalitat.
3. La relació de llocs de treball pot atribuir, excepcionalment, a algun o a alguns d'aquests llocs la
condició de polivalent, d'acord amb les necessitats especials de l'ens local. En aquest cas, s'han de
determinar els períodes temporals corresponents, i les condicions generals de selecció han de
comprendre els requisits exigibles per a exercir les diferents funcions assignades al lloc de treball.
4. S'ha de trametre còpia de la plantilla i de la relació de llocs de treball al Departament de
Governació i Relacions Institucionals en el termini de trenta dies des de l'aprovació, i s'han de
publicar íntegrament al BOP i al DOGC.
Article 284. Registre de personal
1. Els ens locals han de constituir també un registre de llur personal, en el qual s'ha d'inscriure tot el
personal a llur servei i s'hi han d'anotar exclusivament els actes que afecten la vida administrativa
d'aquest. El registre ha de determinar, a més, les nòmines, a efectes de la deguda justificació de
retribucions, les quals han d'ésser coordinades amb les dels altres ens públics.
2. Cada membre del personal dels ens locals pot accedir lliurement al seu expedient individual.
3. En l'exercici de llurs funcions de cooperació i sens perjudici de les funcions que corresponen a la
Generalitat, les comarques han de cooperar en la constitució del registre de personal de llurs
municipis.
Article 285. Ofertes d'ocupació
1. Les corporacions locals han de formular públicament llurs ofertes d'ocupació, d'acord amb el que
s'estableix reglamentàriament.
2. En l'oferta pública s'ha de fer constar, si s'escau, l'aplicació del que estableix l'article 286.4.
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Article 286. Selecció del personal
1. L'accés a la condició de funcionari de carrera o de personal laboral de les corporacions locals s'ha
de fer d'acord amb l'oferta pública d'ocupació, mitjançant una convocatòria pública i els sistemes de
concurs, concurs oposició o oposició lliure, en els quals s'ha de garantir el compliment dels principis
constitucionals d'igualtat, de mèrit i de capacitat.
2. Els anuncis de convocatòries de proves d'accés a la funció pública local i de concursos per a
proveir llocs de treball s'han de publicar al BOP i al DOGC.
3. La selecció s'ha de fer d'acord amb les regles bàsiques, els programes mínims i la titulació
contingudes en la normativa bàsica de l'Estat i de desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.
El ple de la corporació n'ha d'aprovar les bases.
4. Si ho acorda el ple de la corporació local, la selecció del seu personal es pot encomanar a la
Generalitat, mitjançant l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. En aquest cas, la Generalitat
aprova les bases i fa la convocatòria i el procés de selecció, en el marc del que estableix l'apartat 3.
Article 287. Determinació de cossos, escales, places i categories
1. Correspon als ens locals determinar els cossos, les escales, les places i les categories de llurs
funcionaris, els quals s'han d'agrupar d'acord amb els grups de titulació establerts per la normativa
bàsica de l'Estat i de desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. L'exercici d'aquesta facultat
s'ha d'ajustar als criteris de coordinació i d'homologació establerts per garantir la mobilitat
funcionarial.
2. D'acord amb llurs ofertes d'ocupació pública, les entitats locals han de seleccionar el personal per
mitjà de convocatòria pública i dels sistemes de concurs, oposició i concurs oposició lliures, en els
quals han de quedar garantits els principis d'igualtat, de mèrit, de capacitat i de publicitat. En el
procés de selecció, s'ha d'acreditar el coneixement del català i, en els ens locals d'Era Val d'Aran,
també de l'aranès, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies
de les places de què es tracti.
Article 288. Oposició
La selecció per oposició consisteix a superar les proves teòriques i pràctiques exigides en la
convocatòria pública, adequades a l'exercici de la funció i també, si escau, a superar un curs selectiu
de formació a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya quan es tracta de proveir places dels
grups A i B. Per als funcionaris dels grups C, D i E, els cursos de formació de l'Escola d'Administració
Pública de Catalunya, en els casos en què s'estableixin, no tenen caràcter selectiu.
Article 289. Concurs oposició
1. La selecció per concurs oposició consisteix a superar les proves corresponents i, si s'escau, els
cursos selectius de formació, i també a posseir determinades condicions degudament valorades de
formació, de mèrits o de graus d'experiència.
2. La valoració d'aquests mèrits o nivells d'experiència no pot significar, en relació amb les proves
selectives, més de la tercera part de la puntuació màxima assumible en el conjunt del concurs
oposició. Amb la finalitat d'assegurar la deguda idoneïtat dels candidats, aquests han de superar, en
la fase d'oposició, la puntuació mínima que s'ha establert per a les proves selectives respectives.
3. Quan la fase de concurs és prèvia a l'oposició, no pot tenir caràcter eliminatori.
Article 290. Concurs
1. La selecció per concurs consisteix a valorar els mèrits, d'acord amb el barem inclòs en la
convocatòria corresponent, la qual ha d'ésser en tots els casos pública i lliure.
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2. El sistema de concurs només es pot utilitzar per a adquirir la condició de funcionari amb caràcter
excepcional quan es tracta de proveir llocs de treball corresponents a places singulars pertanyents
als grups A i B que, per raó de les característiques i de la tecnificació, han d'ésser proveïdes amb
personal de mèrits rellevants i condicions excepcionals.
3. Les dotacions per a proveir places pel sistema de concurs han de figurar degudament
especificades en un annex al pressupost.
Article 291. Personal interí i laboral
1. El personal interí i el personal laboral no permanent són seleccionats mitjançant convocatòria
pública i pel sistema de concurs, llevat dels casos de màxima urgència.
2. Als efectes de l'apartat 1, l'ens local pot convocar un únic concurs anual, on s'ha d'establir l'ordre
de preferència per a proveir les vacants que es produeixin durant l'any.
3. En el cas de màxima urgència, el nomenament del funcionari o la contractació de personal s'han
de publicar al BOP i al DOGC, i se n'ha de donar coneixement al ple en la primera sessió que tingui.
Article 292. Tribunals de selecció
1. Els membres dels tribunals o d'òrgans similars han d'ésser designats per la corporació d'acord amb
les normes següents:
a) Un terç és integrat per membres i/o funcionaris de la mateixa corporació.
b) Un altre terç és integrat per personal tècnic.
c) L'altre terç és integrat per representants de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, a
proposta de la mateixa Escola.
2. En els tribunals o òrgans similars s'ha de garantir la presència de funcionaris, però en cap cas no
han d'ésser constituïts majoritàriament per membres en actiu del mateix cos o la mateixa escala per
als quals s'ha de fer la selecció. El personal tècnic i el funcionari ha de tenir la idoneïtat necessària en
relació amb el tipus de places a proveir.
3. El president de la corporació o un membre d'aquesta en qui delegui presideix els tribunals o òrgans
similars.
4. El nomenament del tribunal o d'un òrgan similar correspon a l'òrgan de l'ens local competent per al
nomenament dels funcionaris de què es tracti.
5. Els concursos per a proveir llocs de treball han d'ésser resolts motivadament pel ple de la
corporació, a proposta del tribunal o d'un òrgan similar designat a aquests efectes.
6. La regulació de la composició i el funcionament dels tribunals o d'òrgans similars és la que
s'estableixi reglamentàriament.
7. Els actes del tribunal poden ser impugnats davant l'òrgan convocant mitjançant recurs d'alçada.
Article 293. Formació dels funcionaris
1. A més dels cursos selectius establerts pels articles 286 i 288, l'Escola d'Administració Pública de
Catalunya organitza cursos de perfeccionament, especialització i promoció per als funcionaris al
servei de les entitats locals, en els quals poden col·laborar l'Institut Nacional d'Administració Pública i
els organismes similars de caràcter públic.
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2. S'han de determinar per reglament els supòsits en què ha d'ésser obligatòria la realització de
cursos de perfeccionament i els efectes preferents, en igualtat de les altres condicions exigides, per a
la provisió de llocs de treball i la promoció interna, que s'atribueixin als cursos d'especialització i de
promoció.
Article 294. Provisió de llocs de treball
1. Els llocs de treball reservats a funcionaris s'han de proveir per concurs, mitjançant convocatòria
pública, en el qual s'han de valorar els mèrits al·legats d'acord amb les bases de la convocatòria,
entre els quals s'han de considerar preferents, d'acord amb el que s'estableix per reglament, la
valoració del treball desenvolupat en altres llocs de les administracions públiques, els cursos seguits
a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya o en altres institucions, les titulacions acadèmiques i
l'antiguitat, i el nivell de coneixement de la llengua catalana, en relació amb el lloc de treball a proveir.
2. El cessament en els càrrecs proveïts per concurs exigeix un expedient administratiu amb audiència
de l'interessat i una comunicació a la representació del personal, i requereix que es doni algun dels
supòsits següents:
a) Que s'alteri el contingut del lloc de treball mitjançant les relacions de llocs de treball i es
modifiquin els supòsits que servien de base en la convocatòria.
b) Que es produeixi un rendiment insuficient que no comporti inhibició o que es manifesti una
evident manca de capacitat per ocupar el lloc de treball que impedeixi de complir amb eficàcia
les funcions assignades.
3. Excepcionalment, es poden proveir per lliure designació els llocs que figurin amb aquesta
qualificació en la relació de llocs de treball. En aquests casos, és també preceptiva la publicació de la
convocatòria en els mateixos termes que en els supòsits de concurs.
4. Mentre no es resolgui el concurs, el lloc de treball ha d'ésser ocupat per un funcionari habilitat. El
nomenament ha d'ésser simultani a la convocatòria del concurs.
Article 295. Mobilitat i coneixement del català
1. Els funcionaris d'altres administracions públiques i de corporacions locals es poden presentar a les
convocatòries per proveir llocs de treball dels ens locals, d'acord amb el que disposa la relació
corresponent de llocs de treball.
2. Els funcionaris procedents d'altres administracions que accedeixen al servei de l'administració local
a Catalunya han de posseir un grau de coneixement suficient del català per a desenvolupar les
funcions del lloc de treball propi.
Article 296. Promoció interna
Les corporacions locals han de facilitar la promoció interna consistent en l'ascens des de cossos o
escales de grups inferiors a altres corresponents de grup superior. Es pot reservar per a aquesta
promoció fins a un 50% de les vacants de cada convocatòria d'acord amb el que disposa la normativa
bàsica de l'Estat i el desplegament per reglament de la Generalitat.
Article 297. Grau personal
1. En la carrera dels funcionaris s'han de respectar les regles contingudes a la normativa bàsica de
l'Estat i de desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, sobre el grau personal i els seus efectes
en la provisió de llocs de treball.
2. El ple de les corporacions locals pot decidir que els graus superiors s'adquireixin també mitjançant
la superació de cursos de formació a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
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Article 298. Retribucions
1. Les retribucions bàsiques dels funcionaris locals tenen la mateixa estructura i una quantia idèntica
que les establertes amb caràcter general per a tota la funció pública.
2. Les retribucions complementàries han de respectar l'estructura i el criteri de valoració objectiva de
les de la resta de funcionaris públics. La quantia global ha d'ésser fixada pel ple de la corporació dins
els límits màxims i mínims que assenyali l'Estat.
3. Les corporacions locals han de reflectir anualment en llurs pressupostos la quantia de retribucions
de llurs funcionaris en els termes establerts per la legislació bàsica sobre la funció pública.
Article 299. Jornada de treball
Les jornades de treball dels funcionaris de l'Administració local són, en el seu còmput anual, les
fixades per als funcionaris de l'Administració civil de l'Estat, i se'ls apliquen les mateixes normes sobre
equivalència i reducció de jornada.
Article 300. Règim estatutari dels funcionaris
1. El règim estatutari dels funcionaris locals pel que fa a l'adquisició i la pèrdua de la condició de
funcionari, les situacions administratives, els drets sindicals i de participació, les vacances, les
llicències i els permisos, els deures i les responsabilitats, i el règim disciplinari han d'ésser idèntics als
dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat. Tot això sens perjudici de l'aplicació per l'autoritat
local corresponent de l'esmentat règim o per l'Administració de l'Estat en el cas de destitució del
càrrec o separació del servei d'un funcionari amb habilitació nacional.
2. Els funcionaris que han de prestar serveis en organismes autònoms creats per la mateixa
corporació mantenen la situació de servei actiu, llevat que s'integrin en la funció pública pròpia dels
organismes esmentats.
Article 301. Funcionaris transferits
1. Per decret del Govern de la Generalitat es poden transferir funcionaris dels ens locals a altres
administracions locals o a l'Administració de la Generalitat, quan d'acord amb la legislació de règim
local i les lleis sectorials corresponents es produeixi una redistribució de les competències
administratives.
2. Si el traspàs comporta un canvi de localitat, el decret del Govern de la Generalitat només ha de
determinar el nombre i la qualificació dels funcionaris a traspassar. La corporació local cedent és la
que ha d'elaborar la llista de funcionaris a traspassar, respectant al màxim la voluntat dels funcionaris;
a aquests efectes, ha de convocar concurs entre els seus funcionaris. En el cas que les peticions
siguin inferiors al nombre de funcionaris a transferir, la corporació local ha de determinar els
funcionaris que es traspassin amb caràcter forçós.
3. Els funcionaris transferits a petició pròpia s'integren plenament en la funció pública de la nova
administració a què passen a prestar serveis i se'ls respecta el grup del cos o l'escala de
procedència, i també els drets econòmics inherents al grau personal que tenen reconegut.
4. Els funcionaris transferits amb caràcter forçós estan en situació de comissió de serveis fins que es
produeix una vacant de lloc de treball en l'administració d'origen corresponent al seu cos o la seva
escala i al seu grau personal, la qual, per una vegada, tenen dret preferent a ocupar. Si hi renuncien,
passen a integrar-se plenament en la funció pública de la corporació en què presten serveis i resten
en excedència voluntària en la d'origen.
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5. Els funcionaris que passen a prestar serveis en altres localitats tenen dret a les indemnitzacions
reglamentàries mentre estan en situació de comissió de serveis.
6. Quan el que estableix aquest article afecta el personal laboral, el traspàs no comporta modificació
de la relació contractual preexistent, llevat de la que es deriva directament del mateix traspàs.
Article 302. Formació dels habilitats nacionals
L'Escola d'Administració Pública de Catalunya s'ocupa de la selecció i la formació dels funcionaris
amb habilitació nacional, en els termes del conveni que acordi amb l'Institut Nacional d'Administració
Pública.
Article 303. Provisió de places d'habilitats nacionals
1. Els concursos per a proveir places reservades a funcionaris amb habilitació nacional es regulen per
la normativa bàsica de l'Estat i el desplegament per reglament de la Generalitat.
2. Els ens locals de Catalunya han d'incloure el requisit del coneixement oral i escrit del català en les
bases de la convocatòria del concurs per a proveir llocs de treball reservats a funcionaris i
funcionàries de l'Administració local amb habilitació de caràcter estatal, i de l'aranès, en el cas dels
funcionaris i funcionàries que han de prestar serveis en l'àmbit territorial d'Era Val d'Aran.
3. Els ens locals remeten anualment a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat una relació
exhaustiva de les places o dels llocs de treball reservats en llurs plantilles a funcionaris amb
habilitació nacional que estiguin vacants i, si s'escau, les bases aprovades que han de regir per als
concursos.
4. L'Administració de l'Estat rep les sol·licituds del concurs i les remet als ens locals interessats.
5. Cada corporació local, amb avaluació prèvia dels candidats per un tribunal nomenat en el si de la
corporació, d'acord amb el que estableixen les bases del concurs, formula a l'Administració de l'Estat
la proposta de nomenament corresponent, la qual ha d'incloure els noms per ordre de qualificació
obtinguda.
6. L'Administració de l'Estat nomena el candidat amb la millor qualificació, segons l'ordre de
preferència manifestat abans si ha sol·licitat més d'una plaça.
Article 304. Personal eventual
1. El nombre, les característiques i la retribució del personal eventual són determinats pel ple de cada
corporació, en començar el mandat. Aquestes determinacions només es poden modificar amb motiu
de l'aprovació dels pressupostos anuals.
2. El nomenament i la separació d'aquests funcionaris són lliures i corresponen a l'alcalde o al
president de l'ens local corresponent. Cessen automàticament quan es produeix el cessament o
l'expiració del mandat de l'autoritat per a la qual presta la funció de confiança o d'assessorament.
3. Els nomenaments dels funcionaris eventuals, el règim de llurs retribucions i llur dedicació es
publiquen al BOP, al DOGC i, si s'escau, en el propi de la corporació.
4. La prestació de serveis en qualitat de personal eventual mai no pot ésser considerada com a mèrit
per a l'accés a la condició de funcionari ni per a la promoció interna.
Article 305. Règim del personal eventual i l'interí
1. Al personal eventual i al personal interí, s'aplica per analogia el règim estatutari dels funcionaris de
carrera, d'acord amb la condició respectiva.
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2. No es pot nomenar personal interí per a llocs no inclosos en l'oferta d'ocupació pública, llevat que
es tracti de vacants produïdes posteriorment a l'aprovació de l'oferta.

Article 306. Personal directiu
1. El ple, a proposta de l'alcalde o alcaldessa o del president o presidenta, pot nomenar personal
directiu quan la complexitat dels serveis de l'ens local ho requereix. Si és més d'un, s'ha de
determinar la branca o el servei que queda sota la seva direcció.
2. Els llocs reservats al personal directiu han de figurar en la relació de llocs de treball de la
corporació. La designació ha de recaure en persones amb la titulació, l'aptitud i les condicions
específiques que s'exigeixen als funcionaris que poden ocupar aquests llocs.
3. No poden ésser nomenats com a personal directiu els membres de la corporació.
4. S'apliquen al personal directiu les causes d'incapacitat i d'incompatibilitat establertes per als
membres de la corporació i han de tenir la consideració de funcionaris eventuals.
5. El personal directiu pot assistir a les sessions dels òrgans de govern de la corporació quan és
requerit pel president o presidenta o ho demana la majoria dels membres de la corporació. El
personal directiu present a la sessió s'ha de limitar a informar i, si s'escau, a assessorar.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Els preceptes d'aquesta Llei que, per sistemàtica legislativa, incorporen aspectes de la legislació
bàsica de l'Estat, s'entén que són automàticament modificats en el moment en què es produeixi la
revisió de la legislació estatal. En el supòsit de modificació de la legislació bàsica, continuen essent
vigents els preceptes que són compatibles o permeten una interpretació harmònica amb els nous
principis de la legislació estatal, mentre no hi hagi adaptació expressa de la legislació autonòmica.
(…)
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