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28965 LLEI 39/1994, de 30 de desembre, per la qual es 
modifica l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
(«BOE» 313, de 31-12-1994.)

JUAN CARLOS I

REI d'ESpANyA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

EXpOSICIÓ dE MOTIUS

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local (LRBRL), a l’article 70.2 prescriu de manera 
expressa l'obligació de publicar les ordenances, incloses 
les normes dels plans urbanístics, en el butlletí oficial de 
la província, d'acord amb els principis constitucionals de 
publicitat de les normes i de seguretat jurídica.

Amb posterioritat a la LRBRL, la legislació sectorial de 
l'Estat i de les comunitats autònomes, en l'àmbit de les 
seves respectives competències i mitjançant normes de 
diversa naturalesa, ha aprofundit i explicitat segons la 
matèria aquest procés de reconeixement exprés tant de 
garanties dels ciutadans, com de fórmules que facilitin la 
participació ciutadana, en un esforç cada cop més gran de 
transparència en l'actuació de les administracions públi-
ques.

En aquest sentit i dins la legislació de l'Estat, hi desta-
quen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, l’article 35 de la qual consagra el dret dels 
ciutadans, d'acord amb uns requisits, a conèixer docu-
ments relatius a procediments administratius, i més espe-
cíficament, en matèria d'urbanisme, el quadre de drets 
que reconeix el text refós de la Llei sobre el règim del sòl 
i ordenació urbana (entre altres, els articles 43 i 133), i fins 
i tot a obtenir-ne còpia.

L'experiència, després de més de nou anys d'aplicació 
de la LRBRL, i l'existència d'alguns dubtes sobre el sentit 
exacte del seu article 70.2 aconsellen millorar-ne la redac-
ció ressaltant l'obligació constitucional de publicar en el 
butlletí oficial de la província les normes urbanístiques i 
ordenances que continguin els instruments de planeja-
ment.

Amb aquesta reforma de la Llei, i sense minva dels 
drets dels ciutadans, es garanteix la publicitat de les nor-
mes i se simplifica la tramitació administrativa, la regula-
ció detallada en matèria d'urbanisme de la qual troba un 
marc més apropiat en la legislació sectorial, que en l'exer-
cici de les seves competències aprovin l'Estat i les comu-
nitats autònomes.

Article únic.

Es modifica l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local, que queda redac-
tat amb el contingut següent.

Article 70.
«2. Els acords que adoptin les corporacions 

locals es publiquen o es notifiquen en la forma que 
preveu la Llei. Les ordenances, incloent-hi l'articulat 
de les normes dels plans urbanístics, així com els 
acords corresponents a aquests l’aprovació defini-
tiva dels quals sigui competència dels ens locals, es 
publiquen en el butlletí oficial de la província i no 
entren en vigor fins que no se n'hagi publicat com-
pletament el text i hagi transcorregut el termini que 
preveu l'article 65.2. La mateixa regla és aplicable 
als pressupostos, en els termes de l'article 112.3 
d'aquesta Llei. Les administracions públiques amb 
competències urbanístiques han de tenir, a disposi-
ció dels ciutadans que ho sol·licitin, còpies comple-
tes del planejament vigent en el seu àmbit territo-
rial.»

Disposició final única.

1. Aquesta Llei entra en vigor l'endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

2. S'autoritza el Govern a dictar les disposicions neces-
sàries per al desplegament i l’execució d'aquesta Llei.

per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 30 de desembre de 1994.

JUAN CARLOS R.  

  El president del Govern, 
FELIpE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


