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Llei 12/2010, del 19 de maig,  
del Consell de Governs Locals

Preàmbul
L’article 85 de l’Estatut d’autonomia crea el Consell 
de Governs Locals i el defineix com l’òrgan de repre-
sentació de municipis i vegueries en les institucions 
de la Generalitat. El Consell ha d’ésser escoltat en 
la tramitació parlamentària de les iniciatives legislati-
ves que afecten de manera específica les administra-
cions locals i en la tramitació de plans i normes re-
glamentàries de caràcter idèntic.

El Consell de Governs Locals es configura com una 
institució de relleu estatutari integrada dins l’organit-
zació politicoinstitucional de la Generalitat i gaudeix 
d’autonomia orgànica, funcional i pressupostària.

Aquesta llei té l’objecte de regular la composició, 
l’organització, el funcionament i les funcions del Con-
sell de Governs Locals per a acomplir el mandat es-
tatutari.

El títol I defineix l’objecte, la naturalesa i les finali-
tats del Consell i en garanteix l’autonomia orgànica 
i funcional.

El títol II estableix la composició i el funcionament 
del Consell, i defineix els seus òrgans, el procedi-
ment per a elegir-los i l’estatut dels membres del 
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Consell. Finalment, en determina les regles mínimes 
de funcionament, que han d’ésser concretades pel 
reglament d’organització i funcionament del Consell.

El títol III està dedicat a les funcions del Consell 
de Governs Locals. Determina tres àmbits en què 
el Consell intervé, d’acord amb les funcions que li 
atribueix l’Estatut d’autonomia. En primer lloc, de-
fineix les funcions de representació de l’àmbit local 
davant les institucions de la Generalitat, i també la 
possibilitat que exerceixi funcions de proposició en 
defensa dels interessos dels ens locals. En segon 
lloc, concreta les funcions de participació, per una 
banda, amb relació a la tramitació parlamentària de 
les iniciatives legislatives que afecten de manera es-
pecífica les administracions locals i, per una altra, 
amb relació a la tramitació dels plans, les normes re-
glamentàries i els avantprojectes de llei que aprova el 
Govern. Finalment, estableix les funcions del Consell 
amb relació a la defensa de l’autonomia local.

La disposició addicional determina que en el ter-
mini de sis mesos des que es constitueix, el Con-
sell ha d’aprovar el seu reglament d’organització i 
funcio nament. La disposició transitòria estableix el 
règim transitori entre les diputacions provincials i els 
consells de vegueria, de tal manera que fins que 
no es constitueixin consells de vegueria els presi-
dents de les diputacions provincials seran membres 
nats del Consell de Governs Locals. La disposició 
final determina que el Consell de Governs Locals 
s’ha de constituir en el període màxim de sis mesos 
després que hagin tingut lloc les properes eleccions 
municipals.
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TÍTOL I. Disposicions generals

Article 1. Objecte de la Llei

L’objecte d’aquesta llei és regular la composició, l’or-
ganització, el funcionament i les funcions del Consell 
de Governs Locals, d’acord amb l’article 85 de l’Es-
tatut d’autonomia.

Article 2. Naturalesa del Consell de Governs 
Locals

 1. El Consell de Governs Locals és l’òrgan en què 
són representats els municipis i les vegueries de 
Catalunya.

 2. El Consell de Governs Locals gaudeix d’autonomia 
orgànica, funcional i pressupostària i aprova el seu 
reglament d’organització i funcionament.

Article 3. Finalitats del Consell de Governs 
Locals

 1. El Consell de Governs Locals representa els mu-
nicipis i les vegueries en les institucions de la Ge-
neralitat.

 2. El Consell de Governs Locals té les finalitats se-
güents:

 a) Participar en la tramitació parlamentària de les 
iniciatives legislatives i en la tramitació de plans, 
normes reglamentàries i avantprojectes de llei que 
afecten de manera específica les administracions 
locals.

 b) Defensar l’autonomia local davant totes les institu-
cions i els òrgans l’activitat legislativa o reglamen-
tària dels quals afecti els ens locals de Catalunya.
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 c) Defensar l’autonomia local davant les diverses ins-
titucions que tenen la competència de garantir el 
respecte d’aquest principi constitucional i estatutari.

TÍTOL II. Composició, organització i funcio
nament del Consell de Governs Locals

Capítol I. Constitució i composició 
del Consell

Article 4. Constitució

 1. Les sessions constitutives del Consell de Governs 
Locals tenen lloc després de la constitució dels ajun-
taments i els consells de vegueria, dins el termini de 
sis mesos després de cada elecció municipal.

 2. La Comissió Permanent del Consell de Governs 
Locals, a què fa referència l’article 16, convoca 
les sessions constitutives del Consell i comunica 
als partits polítics, les federacions, les coalicions o 
les agrupacions d’electors el nombre de membres 
que han de designar, d’acord amb l’article 7.

 3. La sessió constitutiva del Consell de Governs Locals 
s’inicia amb la lectura que fa el secretari o secretària 
del Consell de la convocatòria de la sessió. Tot se-
guit, el secretari o secretària convida els membres 
de la Mesa d’Edat a ocupar llurs llocs.

 4. La Mesa d’Edat és constituïda pel membre del 
Consell de més edat, que presideix la sessió i és 
assistit pel membre més jove, que exerceix les fun-
cions de secretari o secretària.
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 5. El Consell de Governs Locals es dissol com a con-
seqüència d’haver tingut lloc les eleccions munici-
pals, sens perjudici de les funcions que l’article 16 
encomana a la Comissió Permanent.

Article 5. Composició

 1. El Consell de Governs Locals és integrat per al-
caldes i presidents de consells de vegueria. La 
composició del Consell ha de garantir una repre-
sentació proporcional i equilibrada de la població, 
el territori i la representació política dels municipis 
i les vegueries de Catalunya.

 2. El Consell de Governs Locals es compon de cent 
membres, entre els quals n’hi ha de nats i de de-
signats.

Article 6. Membres nats

Són membres nats del Consell de Governs Locals:
 a) Els presidents dels consells de vegueria.
 b) L’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona.
 c) Els presidents de les entitats municipalistes més 

representatives.

Article 7. Membres designats

 1. Els partits polítics, les federacions, les coalicions o 
les agrupacions d’electors que han obtingut més 
del cinc per cent dels vots en les eleccions munici-
pals a Catalunya designen, amb la consulta prèvia 
a les entitats municipalistes més representatives, 
els alcaldes que representen llurs formacions po-
lítiques perquè formin part del Consell de Governs 
Locals com a membres designats.
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 2. El nombre de membres de cada partit polític, fede-
ració, coalició o agrupació d’electors es determina, 
per a nou desenes parts dels membres designats 
del Consell, aplicant la fórmula utilitzada per a l’atri-
bució de regidors als ajuntaments, tenint en comp-
te els vots obtinguts en el conjunt de Catalunya; 
i per a la desena part restant, aplicant la mateixa 
fórmula tenint en compte el nombre d’alcaldies.

 3. Els membres del Consell de Governs Locals han 
d’ésser designats per cada partit polític, federació, 
coalició o agrupació d’electors, aplicant els criteris 
següents:

 a) La representació proporcional i equilibrada dels 
municipis, tenint en compte els diversos trams de 
població i garantint especialment la representació 
dels municipis petits.

 b) La representació proporcional i equilibrada dels 
diversos territoris.

 c) La paritat de gènere o, com a mínim, el manteni-
ment de la proporció de dones i homes resultant 
de les eleccions municipals.

 4. En el cas que un partit polític, una federació, una 
coalició o una agrupació d’electors no pugui de-
signar tots o alguns dels membres que li corres-
ponen, les vacants s’acumulen a la resta de par-
tits polítics, federacions, coalicions o agrupacions 
d’electors, per a distribuir-les d’acord amb el que 
disposa l’apartat 2.

Article 8. Incompatibilitats

La condició de membre del Consell de Governs Lo-
cals és incompatible amb:
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 a) La condició de diputat o diputada al Parlament de 
Catalunya.

 b) La condició de diputat o diputada al Congrés dels 
Diputats.

 c) La condició de senador o senadora.
 d) La condició de diputat o diputada al Parlament Europeu.

Article 9. Pèrdua de la condició de membre 
del Consell

 1. La condició de membre del Consell de Governs Lo-
cals es perd per qualsevol de les causes següents:

 a) Mort.
 b) Renúncia.
 c) Dissolució del Consell com a conseqüència d’ha-

ver tingut lloc les eleccions municipals.
 d) Pèrdua de la condició de president o presidenta del 

consell de vegueria, o de la d’alcalde o alcaldessa.
 e) Incompatibilitat sobrevinguda.
 f) Inhabilitació per a l’exercici dels drets polítics, de-

clarada per decisió judicial ferma.
 g) Incapacitat, declarada per decisió judicial ferma.
 2. En el supòsit a què fa referència la lletra c de l’apar-

tat 1, els membres de la Comissió Permanent del 
Consell de Governs Locals no perden llur condició 
fins a la constitució del nou Consell.

Article 10. Provisió de vacants

 1. Les vacants dels membres nats del Consell de Go-
verns Locals que es produeixin per causes altres 
que la dissolució del Consell han d’ésser cobertes 
per qui els substitueixi en el càrrec, per al temps 
de mandat restant.
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 2. Les vacants dels membres designats del Consell 
de Governs Locals que es produeixin per causes 
altres que la dissolució del Consell han d’ésser co-
bertes pel sistema que estableix l’article 7, per al 
temps de mandat restant.

Capítol II. Òrgans del Consell

Article 11. Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Consell de Governs Locals 
són els següents:
 a) El Ple.
 b) La presidència.
 c) Les vicepresidències.
 d) La secretaria.
 e) La Comissió Permanent.

Article 12. El Ple

 1. El Ple és l’òrgan superior del Consell de Governs 
Locals. Li corresponen les màximes facultats de 
direcció de les activitats del Consell, entre les quals 
s’inclouen les següents:

 a) Elegir el president o presidenta i els vicepresidents 
del Consell.

 b) Acordar la constitució i la composició de la Comis-
sió Permanent del Consell.

 c) Acordar el nomenament del secretari o secretària 
del Consell.

 d) Aprovar el pressupost del Consell.
 e) Aprovar el reglament d’organització i funcionament 

del Consell.
 f) Aprovar la memòria anual del Consell.
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 g) Debatre i aprovar, si escau, dictàmens i resolucions 
del Consell.

 h) Acordar la sol·licitud de dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries sobre l’adequació a l’auto-
nomia local dels projectes de llei i les proposicions 
de llei, i també dels projectes de decret legislatiu 
aprovats pel Govern.

 i) Proposar una terna de candidats d’entre la qual 
s’ha d’elegir un dels membres del Consell de Ga-
ranties Estatutàries designats pel Govern.

 j) Acordar la designació dels representants del Con-
sell als organismes de la Generalitat que determi-
nin les lleis.

 k) Qualsevol altra facultat que li atribueixi aquesta 
llei i el reglament d’organització i funcionament 
del Consell.

 2. El Ple del Consell de Governs Locals és constituït per 
tots els membres del Consell. Es reuneix almenys 
un cop l’any de manera ordinària i, de manera ex-
traordinària, a proposta del president o presiden-
ta o a petició d’un terç dels membres del Consell.

 3. Perquè la constitució del Ple del Consell de Go-
verns Locals sigui vàlida, cal la presència del pre-
sident o presidenta i del secretari o secretària o, si 
escau, de les persones que els substitueixen, i de 
la meitat dels membres del Consell. Si no hi ha el 
quòrum necessari, el Ple del Consell es constitueix 
en segona convocatòria mitja hora després de l’as-
senyalada en la convocatòria i cal que hi assisteixin, 
com a mínim, la tercera part dels seus membres.

 4. El Ple del Consell de Governs Locals pot crear co-
missions d’estudi perquè l’assessorin en les matè-



16 Llei 12/2010

ries pròpies de la seva competència. Les persones 
que formin part d’aquestes comissions d’estudi 
poden ésser membres del Consell o persones ex-
ternes al Consell. El reglament d’organització i fun-
cionament del Consell estableix la composició i el 
règim de funcionament de les comissions d’estudi, 
i la manera com les entitats municipalistes poden 
participar-hi. En la composició d’aquestes comis-
sions, s’ha d’atendre a criteris de paritat de gènere.

 5. El Ple del Consell de Governs Locals pot delegar 
a la Comissió Permanent l’exercici de les funcions 
establertes per les lletres g i j de l’apartat 1.

 6. El funcionament del Ple del Consell de Governs 
Locals és determinat pel reglament d’organització 
i funcionament del Consell.

Article 13. La presidència

 1. El president o presidenta del Consell de Governs 
Locals exerceix la representació del Consell, en 
convoca les reunions i les presideix i té la potestat 
organitzativa sobre el personal al servei del Consell.

 2. El president o presidenta del Consell de Governs 
Locals és elegit pels membres del Consell, d’en-
tre els mateixos membres, en votació secreta i per 
majoria qualificada de dues terceres parts. En el 
cas que cap candidat o candidata no obtingui la 
majoria qualificada de dues terceres parts, s’ha 
de repetir la votació entre les dues persones més 
votades, i és elegit el candidat o candidata que ob-
té més vots; si es produeix un empat, és elegit el 
membre més antic del Consell i, en cas d’igualtat 
en l’antiguitat, el de més edat.
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 3. L’elecció del president o presidenta del Consell 
de Governs Locals es fa després de l’elecció dels 
membres del Consell, en la mateixa sessió cons-
titutiva.

 4. Si el president o presidenta del Consell de Governs 
Locals perd la condició de membre del Consell, se 
n’ha d’elegir un altre, d’acord amb el procediment 
que estableix aquest article.

 5. Si el president o presidenta renuncia al càrrec sen-
se perdre la condició de membre del Consell de 
Governs Locals, s’ha d’elegir un nou president o 
presidenta per al temps de mandat restant.

Article 14. Les vicepresidències

 1. El Consell de Governs Locals pot elegir, d’entre els 
seus membres, fins a un màxim de quatre vicepre-
sidents.

 2. El president o presidenta del Consell de Governs 
Locals proposa al Ple del Consell l’elecció dels vi-
cepresidents.

 3. L’elecció dels vicepresidents del Consell de Go-
verns Locals es fa per votació secreta, per mitjà 
de paperetes. Cada membre del Consell ha d’es-
criure un nom a la papereta, i surten elegides les 
persones que, per ordre correlatiu, obtenen una 
majoria de vots. Si es produeixen vacants en les 
vicepresidències, han d’esser proveïdes per elec-
ció del Ple del Consell.

 4. L’elecció dels vicepresidents del Consell de Go-
verns Locals es fa després de l’elecció del presi-
dent o presidenta del Consell, en la mateixa sessió 
constitutiva.
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 5. Correspon als vicepresidents del Consell de Go-
verns Locals substituir el president o presidenta 
del Consell en cas d’absència, malaltia o impedi-
ment. En el cas que hi hagi més d’una vicepresi-
dència, la substitució s’ha de fer per ordre conse-
cutiu de les vicepresidències.

 6. Corresponen als vicepresidents del Consell de 
Governs Locals les funcions que els atribueix el 
reglament d’organització i funcionament del Con-
sell, i també les que els delegui expressament el 
president o presidenta del Consell.

Article 15. La secretaria

 1. El secretari o secretària del Consell de Governs Lo-
cals és el fedatari o fedatària del Consell. S’encarre-
ga de fer el seguiment de les iniciatives normatives 
que afecten de manera específica les administra-
cions locals i prepara els acords del Consell, sens 
perjudici de les funcions que li atribueix el reglament 
d’organització i funcionament del Consell.

 2. El secretari o secretària del Consell de Governs Lo-
cals assisteix a les sessions del Ple i de la Comissió 
Permanent del Consell amb veu però sense vot.

 3. El secretari o secretària del Consell de Governs 
Locals és proposat pel president o presidenta al 
Ple del Consell, per tal que aquest n’acordi el no-
menament per majoria absoluta.

Article 16. La Comissió Permanent

 1. El Ple del Consell de Governs Locals ha d’acordar la 
constitució de la Comissió Permanent del Consell, 
a la qual corresponen les funcions de seguiment i 
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preparació dels acords del Ple, les d’organització i 
funcionament ordinari del Consell i les altres que el 
reglament d’organització i funcionament estableixi. 
La Comissió Permanent, per motius d’urgència i 
per acord de la majoria absoluta dels seus mem-
bres, pot efectuar la sol·licitud de dictamen al Con-
sell de Garanties Estatutàries a què fan referència 
els articles 12.1.h i 18.2.f.

 2. Correspon a la Comissió Permanent del Consell 
de Governs Locals, per acord de la majoria ab-
soluta dels seus membres, sol·licitar el dictamen 
del Consell de Garanties Estatutàries sobre l’ade-
quació a l’autonomia local dels projectes de llei i 
les proposicions de llei, i també dels projectes de 
decret legislatiu aprovats pel Govern.

 3. La Comissió Permanent del Consell de Governs 
Locals assumeix les funcions de representació i 
gestió ordinària del Consell des que aquest es dis-
sol fins que es constitueix el nou Consell, i dóna 
compte de la seva activitat en la primera sessió 
ordinària del Ple de Consell.

 4. La Comissió Permanent del Consell de Governs 
Locals és integrada per vint membres. Els mem-
bres que representen les vegueries i els munici-
pis són escollits pel Ple del Consell, per majoria 
absoluta, mitjançant el sistema establert per l’ar-
ticle 14.3. S’ha de garantir la representació pro-
porcional i equilibrada de tots els municipis tenint 
en compte llur diversitat pel que fa a la població, 
el territori i la dimensió, i s’ha de vetllar perquè la 
Comissió Permanent sigui integrada per dones i 
homes en una proporció equilibrada.
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 5. La Comissió Permanent del Consell de Governs 
Locals és integrada pels membres següents:

 a) El president o presidenta del Consell.
 b) Els vicepresidents del Consell.
 c) L’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelo-

na, si no ocupa la presidència o la vicepresidència 
del Consell.

 d) Els presidents de les entitats municipalistes, si 
no ocupen la presidència o la vicepresidència del 
Consell.

 e) Els representants de les vegueries i els municipis 
escollits pel Ple del Consell.

 6. La composició de la Comissió Permanent del Con-
sell de Governs Locals ha de reflectir la composició 
del Ple del Consell.

 7. La Comissió Permanent del Consell de Governs 
Locals és convocada pel president o presidenta 
del Consell, que, alhora, la presideix. També pot 
ésser convocada, de manera extraordinària, a pe-
tició de dos dels seus membres.

 8. Els membres de la Comissió Permanent del Con-
sell de Governs Locals perden aquesta condició 
un cop constituït el Consell.

Capítol III. Règim de funcionament del Consell

Article 17. Reglament d’organització 
i funcionament

L’organització i el funcionament del Consell de Go-
verns Locals es regeix pel seu propi reglament, 
l’aprovació del qual correspon al Ple del Consell, en 
exercici de l’autonomia de què gaudeix.
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Article 18. Règim d’adopció d’acords

 1. Els acords del Ple del Consell de Governs Locals i 
els de la Comissió Permanent del Consell es pre-
nen per majoria simple dels membres presents, 
llevat dels supòsits que estableixen els apartats 2 
i 3. Si en les votacions es produeixen empats, són 
dirimits pel vot del president o presidenta.

 2. Es requereix el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres del Consell de Go-
verns Locals per a adoptar els acords següents:

 a) La constitució i la composició de la Comissió Per-
manent del Consell.

 b) El nomenament del secretari o secretària del Consell.
 c) L’aprovació del pressupost del Consell.
 d) L’aprovació del reglament d’organització i funcio-

nament del Consell.
 e) L’aprovació de la memòria anual del Consell.
 f) La sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-

tatutàries sobre l’adequació a l’autonomia local dels 
projectes de llei i les proposicions de llei, i també dels 
projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern.

 g) La proposta de la terna de candidats d’entre la 
qual s’ha de triar un dels membres del Consell de 
Garanties Estatutàries designats pel Govern.

 h) La designació dels representants del Consell als or-
ganismes de la Generalitat que determinin les lleis.

 i) L’elecció dels membres del Consell que han de co-
brir les vacants que hi hagi en les vicepresidències.

 3. Per a elegir el president o presidenta del Consell de 
Governs Locals en primera votació, es requereix 
el vot favorable de la majoria qualificada de dos 
terços del nombre legal dels seus membres.
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Article 19. Mitjans materials i personals

 1. El Consell de Governs Locals, per a acomplir els 
seus objectius, ha de disposar dels mitjans materi-
als i personals i dels recursos financers necessaris 
per a garantir el funcionament correcte del Consell 
i l’exercici adequat de les seves funcions.

 2. L’estatut del personal al servei del Consell de Go-
verns Locals és l’establert, amb caràcter general, 
per la normativa que regula l’estatut del personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat, amb 
les especificitats que determinen aquesta llei i el re-
glament d’organització i funcionament del Consell.

 3. Correspon al Consell de Governs Locals, en exer-
cici de l’autonomia de què gaudeix, establir l’or-
ganització del personal al seu servei, aprovar i 
modificar la plantilla i la relació de llocs de treball 
i portar a terme els processos de selecció de per-
sonal i provisió de llocs de treball, d’acord amb 
els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.

 4. El Consell de Governs Locals, per mitjà del regla-
ment d’organització i funcionament i, si escau, de 
la relació de llocs de treball, ha d’establir l’ordena-
ció del personal al seu servei, que s’ha d’ajustar 
a la normativa d’estructuració de la funció pública 
determinada, amb caràcter general, per a l’Admi-
nistració de la Generalitat.

Article 20. Pressupost

 1. El Consell de Governs Locals ha d’elaborar i apro-
var anualment el seu projecte de pressupost.

 2. L’execució del pressupost del Consell de Governs 
Locals es regeix per la normativa aplicable.
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TÍTOL III. Funcions del Consell de Governs 
Locals

Article 21. Funcions de representació 
i proposició

 1. El Consell de Governs Locals té funcions de re-
presentació dels municipis i les vegueries en les 
diverses institucions de la Generalitat i, en general, 
de representació dels interessos locals.

 2. El Consell de Governs Locals també exerceix funci-
ons de proposició, ja que pot fer propostes i instar 
les diverses institucions a fer determinades actua-
cions en benefici o en defensa de l’autonomia local 
i de l’àmbit local en general.

Article 22. Funcions de participació

 1. El Consell de Governs Locals participa en la tra-
mitació parlamentària de les iniciatives legislatives 
que afecten de manera específica les administra-
cions locals, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament.

 2. El Consell de Governs Locals participa en la tra-
mitació de plans d’àmbit general, normes regla-
mentàries i avantprojectes de llei que afecten de 
manera específica les administracions locals. La 
participació del Consell es porta a terme per mitjà 
del tràmit d’audiència o de l’emissió d’un dictamen.

 3. El Consell de Governs Locals participa en l’exer-
cici de les facultats en matèria de finances locals 
que l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat.

 4. El Reglament d’organització i funcionament del 
Consell de Governs Locals determina els meca-
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nismes de col·laboració entre el Consell i les enti-
tats associatives dels ens locals en el desenvolu-
pament de les funcions de participació.

Article 23. Funcions de defensa 
de l’autonomia local

 1. El Consell de Governs Locals té funcions de defen-
sa de l’autonomia local en les diverses institucions 
que tenen com a competència garantir el respecte 
d’aquest principi constitucional.

 2. El Consell de Governs Locals, en exercici de les fun-
cions a què fa referència l’apartat 1, pot sol·licitar 
el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
sobre l’adequació a l’autonomia local, garantida per 
l’Estatut d’autonomia, dels projectes de llei i les pro-
posicions de llei, i també dels projectes de decret 
legislatiu aprovats pel Govern, en els termes que es-
tableix la Llei del Consell de Garanties Estatutàries.

 3. El Consell de Governs Locals ha de vetllar per la de-
fensa de l’autonomia local amb relació a les directi-
ves, les lleis, els reglaments i qualsevol altra norma 
que incideixin en els ens locals de Catalunya.

Article 24. Memòria anual

 1. El Consell de Governs Locals elabora una memòria 
anual sobre la seva activitat i la situació del Govern 
i l’Administració local a Catalunya.

 2. El president o presidenta del Consell de Governs 
Locals ha de presentar la memòria anual del Con-
sell al Parlament per tal que pugui ésser debatu-
da, d’acord amb el que estableix el Reglament del 
Parlament.



Llei 12/2010 25

 3. El Consell de Governs Locals ha de fer publicitat i di-
fusió de la memòria anual del Consell d’una manera 
adequada i, com a mínim, per mitjans electrònics.

Disposició addicional. Aprovació 
del Reglament d’organització 
i funcionament del Consell
El Consell de Governs Locals aprova el seu reglament 
d’organització i funcionament en el termini de sis me-
sos a comptar de l’endemà d’haver-se constituït.

Disposició transitòria. Membres nats 
del Consell fins a la constitució dels 
consells de vegueria
Fins a la creació de les vegueries i la constitució dels 
consells de vegueria, són membres nats del Consell 
de Governs Locals els presidents de les diputacions 
provincials de Catalunya.

Disposició final. Primera sessió constitutiva 
del Consell
 1. El Consell de Governs Locals s’ha de constituir en 

el període màxim de sis mesos després que ha-
gin tingut lloc les properes eleccions municipals. 
Aquesta primera sessió constitutiva és convocada 
pel conseller o consellera del departament com-
petent en matèria d’administració local.

 2. El conseller o consellera del departament com-
petent en matèria d’administració local comunica 
als partits polítics, les federacions, les coalicions 
o les agrupacions d’electors que han obtingut el 
percentatge que determina l’article 7.1 el nombre 
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de membres que han de designar. El nombre de 
membres de cada partit polític, federació, coalició 
o agrupació d’electors es determina aplicant la fór-
mula establerta per l’article 7.2.

 3. La primera sessió constitutiva del Consell de Go-
verns Locals s’inicia amb la lectura que fa el con-
seller o consellera del departament competent en 
matèria d’administració local de la convocatòria de 
la sessió. Tot seguit, el conseller o consellera con-
vida els membres de la Mesa d’Edat a ocupar llurs 
llocs.

 4. El Govern ha de garantir que el Consell de Governs 
Locals disposi dels mitjans materials i personals 
necessaris per a iniciar les seves activitats al cap 
d’un mes de la primera sessió constitutiva, esta-
blerta per l’apartat 1.
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Col·lecció  
Textos Legislatius

 1. Llei del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
 2. Llei de pensions periòdiques
 3. Llei de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya
 4. Llei d’ordenació del transport en aigües marítimes i continentals
 5. Llei reguladora de la incineració de residus
 6. Llei de regulació dels drets d’usdefruit, d’ús i d’habitació
 7. Llei d’acolliment familiar per a persones grans
 8. Llei de l’impost sobre grans establiments comercials
 9. Llei d’equipaments comercials
 10. Llei per la qual es regula la publicitat institucional
 11. Llei d’aeroports de Catalunya
 12. Llei sobre els drets d’informació concernent la salut  

i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica
 13. Llei de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals
 14. Llei d’acolliment de persones grans
 15. Llei de creació de l’ens Infraestructures Ferroviàries  

de Catalunya
 16. Llei d’urbanisme
 17. Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament  

per a la protecció del medi nocturn
 18. Llei de cooperació al desenvolupament
 19. Llei de meteorologia
 20. Llei d’arxius i documents
 21. Llei de turisme de Catalunya
 22. Llei de protecció contra la contaminació acústica
 23. Llei d’ordenació vitivinícola
 24. Llei de prevenció i assistència en matèria de substàncies  

que poden generar dependència
 25. Llei d’orientació agrària
 26. Llei de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
 27. Llei del transport per cable
 28. Llei de confraries de pescadors
 29. Llei de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol,  

reguladora dels residus
 30. Llei de finançament de les infraestructures de tractament  

de residus i del cànon sobre la deposició de residus
 31. Llei de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana
 32. Llei de foment de la pau
 33. Llei de la mobilitat



 34. Llei de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació  
de Catalunya i del Consell General de les Cambres

 35. Llei de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats  
i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996

 36. Llei de mesures relatives a la conciliació del treball amb la vida 
familiar del personal de les administracions públiques catalanes  
i de modificació dels articles 96 i 97 del Decret legislatiu 1/1997

 37. Llei de qualitat agroalimentària
 38. Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació  

del Servei d’Ocupació de Catalunya
 39. Llei del taxi
 40. Llei de justícia juvenil
 41. Llei de modificació de la Llei 37/1991, del 30 de desembre, 

sobre mesures de protecció dels menors desemparats 
i de l’adopció, i de regulació de l’atenció especial als 
adolescents amb conductes d’alt risc social

 42. Llei de cooperatives
 43. Llei d’universitats de Catalunya
 44. Llei de creació del Col·legi Professional de l’Audiovisual  

de Catalunya
 45. Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles 

que requereixen una atenció especial
 46. Llei de contractes d’integració
 47. Llei de modificació de la Llei 9/1998, del Codi de Família, 

de la Llei 10/1998, d’unions estables de parella, i de la Llei 
40/1991, del Codi de Successions per causa de mort en 
el Dret Civil de Catalunya, en matèria d’adopció i tutela

 48. Llei de la Comissió Jurídica Assessora
 49. Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge
 50. Llei del Jurat d’Expropiació de Catalunya
 51. Llei de modificació de la Llei 8/2004, del 23 de desembre,  

d’horaris comercials
 52. Llei d’equipaments comercials
 53. Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya
 54. Llei de la iniciativa legislativa popular
 55. Llei ferroviària
 56. Llei de l’exercici de professions titulades i dels col·legis  

professionals
 57. Llei del Consell de Relacions Laborals
 58. Llei del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
 59. Llei de l’obra pública
 60. Llei del Centre d’Estudis d’Opinió
 61. Llei de l’Agència Tributària de Catalunya
 62. Llei de l’Institut Català de la Salut
 63. Llei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència  

112 Catalunya



 64. Llei de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
 65. Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 66. Llei de serveis socials
 67. Llei del Memorial Democràtic
 68. Llei de l’Institut Català Internacional per la Pau
 69. Llei de l’Agència Catalana de Turisme
 70. Llei del dret a l’habitatge
 71. Llei de contractes de conreu
 72. Llei de modificació de la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, 

de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra  
 73. Llei de l’exercici de les professions de l’esport
 74. Llei del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 

relatiu a les persones jurídiques
 75. Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista
 76. Llei del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
 77. Llei de finançament de les infraestructures de gestió dels residus 

i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus
 78. Llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol,  

reguladora dels residus (text consolidat)
 79. Llei del llibre quart del Codi civil de Catalunya,  

relatiu a les successions
 80. Llei de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre,  

de carreteres (derogada)
 81. Llei de seguretat industrial
 82. Llei de la presidència de la Generalitat i del Govern
 83. Llei de l’Oficina Antifrau de Catalunya (text consolidat)
 84. Llei de garantia i qualitat del subministrament elèctric 
 85. Llei de l’Autoritat Catalana de la Competència
 86. Llei del Consell de Garanties Estatutàries
 87. Llei de regularització i millora d’urbanitzacions 

amb dèficits urbanístics
 88. Llei de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
 89. Llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols 

o les clàusules concretes en matèria de dret català 
que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, 
mercantil o de béns mobles de Catalunya

 90. Llei d’avaluació ambiental de plans i programes
 91. Llei de política industrial 
 92. Llei sobre la localització i la identificació de les persones 

desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista, i la dignificació de les fosses comunes 

 93. Llei de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives

 94. Llei d’educació 
 95. Llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
 96. Llei d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries



Col·lecció  
Textos Legislatius

 1. Llei del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
 2. Llei de pensions periòdiques
 3. Llei de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya
 4. Llei d’ordenació del transport en aigües marítimes i continentals
 5. Llei reguladora de la incineració de residus
 6. Llei de regulació dels drets d’usdefruit, d’ús i d’habitació
 7. Llei d’acolliment familiar per a persones grans
 8. Llei de l’impost sobre grans establiments comercials
 9. Llei d’equipaments comercials
 10. Llei per la qual es regula la publicitat institucional
 11. Llei d’aeroports de Catalunya
 12. Llei sobre els drets d’informació concernent la salut  

i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica
 13. Llei de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals
 14. Llei d’acolliment de persones grans
 15. Llei de creació de l’ens Infraestructures Ferroviàries  

de Catalunya
 16. Llei d’urbanisme
 17. Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament  

per a la protecció del medi nocturn
 18. Llei de cooperació al desenvolupament
 19. Llei de meteorologia
 20. Llei d’arxius i documents
 21. Llei de turisme de Catalunya
 22. Llei de protecció contra la contaminació acústica
 23. Llei d’ordenació vitivinícola
 24. Llei de prevenció i assistència en matèria de substàncies  

que poden generar dependència
 25. Llei d’orientació agrària
 26. Llei de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
 27. Llei del transport per cable
 28. Llei de confraries de pescadors
 29. Llei de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol,  

reguladora dels residus
 30. Llei de finançament de les infraestructures de tractament  

de residus i del cànon sobre la deposició de residus
 31. Llei de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana
 32. Llei de foment de la pau
 33. Llei de la mobilitat

 97. Llei de mediació en l’àmbit del dret privat
 98. Llei dels centres de culte
 99. Llei de salut pública
 100. Llei de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades 

de gossos d’assistència
 101. Llei de prevenció i control ambiental de les activitats
 102. Llei d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals
 103. Llei del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
 104. Llei del Síndic de Greuges
 105. Llei de segona modificació de la Llei 14/1985, del 28 de juny, per 

la qual es regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
(text consolidat)

 106. Llei de pesca i acció marítimes
 107. Llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 

en establiments, activitats, infraestructures i edificis
 108. Llei de consultes populars per via de referèndum
 109. Llei de creació del municipi de la Canonja
 110. Llei de modificació de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació 

dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de 
Catalunya (text consolidat)

 111. Llei d’acollida de les persones immigrades i de les retornades 
a Catalunya

 112. Llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball
 113. Llei del Consell de Governs Locals
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