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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.
Text consolidat a 16/06/2011
Títol XIV De la informació i la participació ciutadanes
Article 154 Facilitació d'informació i participació ciutadanes
154.1 Les corporacions locals han de facilitar la més àmplia informació sobre llur
activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local.
154.2 Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les
corporacions estableixen en l'exercici de llur potestat d'autoorganització no poden
en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans
representatius.
Capítol I Informació als ciutadans
Article 155 Publicitat de les actuacions locals
1 La corporació, per acord del ple, ha de determinar els mitjans necessaris per a
donar publicitat als acords adoptats per la corporació i les convocatòries dels òrgans
les sessions dels quals siguin públiques, a fi de garantir el dret dels ciutadans a la
més àmplia informació sobre les activitats de l'ens local.
155.2 Tots els ciutadans tenen dret a:
a) Obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords adoptats per les
corporacions locals i dels seus antecedents. Per a exercir aquest dret cal que el
sol·licitant acrediti la seva condició d'interessat en el procediment, d'acord amb el
que disposa la legislació sobre procediment administratiu.
b) Consultar la documentació, els arxius i els registres de la corporació. Per a
exercir aquest dret cal que la documentació tingui la condició de pública o s'acrediti
un interès directe en l'assumpte. No és necessari aquest requisit si es tracta de
documentació històrica, d'acord amb el que estableix la Llei d'arxius de Catalunya.
155.3 Els drets anteriors resten, en qualsevol cas, limitats en tot allò que afecta la
seguretat i la defensa de l'Estat, la investigació de delictes o la intimitat de les
persones.
155.4 El procediment per a exercir el dret d'informació s'ha de regular per acord del
ple. En qualsevol cas, la denegació ha d'ésser motivada i justificada d'acord amb els
supòsits establerts legalment.
155.5 Els reglaments i les ordenances locals poden ésser consultats en qualsevol
moment per tots els ciutadans.
Capítol II Participació ciutadana
Article 156 Publicitat de les sessions
156.1 Les sessions del ple de les corporacions locals són públiques. No obstant
això, poden ésser secrets el debat i la votació d'aquells assumptes que poden
afectar el dret fonamental dels ciutadans a què es refereix l'article 18.1 de la
Constitució, quan així s'acordi per majoria absoluta. No són públiques les sessions
de les comissions de govern.
156.2 Són també públiques les sessions dels òrgans de participació.
156.3 Les sessions dels altres òrgans de govern són secretes, llevat que es disposi
altrament per acord del ple.
Article 157 Dret de petició
157.1 Els ciutadans poden exercir el dret de petició davant les autoritats locals
sol·licitant l'adopció d'actes o acords en matèria de llur competència.
157.2 Les peticions s'han de formalitzar sempre per escrit.
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157.3 Els requisits i la tramitació de les peticions s'han d'ajustar al que disposa la
legislació que desplega l'article 29 de la Constitució i, si s'escau, la de procediment
administratiu.
Capítol III Associacions de veïns
Article 158 Caràcter i drets
158.1 Les associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o
sectorials dels veïns tenen la consideració d'entitats de participació ciutadana.
158.2 En relació amb el municipi, per acord del ple, les associacions tenen dret a:
a) Rebre informació directa dels assumptes que són de llur interès.
b) Elevar propostes d'actuació en l'àmbit de les matèries de competència municipal.
c) Formar part dels òrgans de participació.
d) Intervenir en les sessions del ple i de les comissions d'estudi, d'informe o de
consulta en els supòsits específics que es determinin.
158.3 Els municipis, d'acord amb llurs possibilitats econòmiques, han de determinar
els mitjans públics que poden ésser utilitzats per les associacions en l'exercici de
llurs funcions, i també els ajuts econòmics de què poden gaudir a càrrec dels
pressupostos corresponents. L'assignació de mitjans i la distribució dels ajuts s'han
d'efectuar amb criteris objectius, d'acord amb la importància i la representativitat
de les entitats.
158.4 Sens perjudici del Registre general d'associacions de la Generalitat, els
municipis han d'establir un registre propi a l'efecte del que disposa aquest article,
en el qual s'han d'inscriure les associacions en el termini de vint dies des de la
petició, transcorregut el qual sense resolució expressa, s'entenen inscrites.
158.5 A petició de l'ens local interessat i de les mateixes entitats, la Generalitat,
d'acord amb el que disposa el Reial decret 1786/1996 de 19 de juliol, ha de
sol·licitar a l'Estat la declaració d'utilitat pública de les entitats a què es refereix
aquest article.
Títol XV Dret d'informació
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
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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 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.
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