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MW, que a l’entrada en vigor de la Llei 54/1997, de 27 de 
novembre, estiguen acollides al règim previst en el Reial 
Decret 2.366/1994, de 9 de desembre, sobre producció 
d’energia elèctrica per instal·lacions hidràuliques, de 
cogeneració i altres abastides per recursos o fonts d’ener-
gia renovables, així com aquelles a què es referix la dispo-
sició addicional segona del mencionat Reial Decret, man-
tindran el dit règim.

2. La revisió de la tarifa mitjana que efectue el 
Govern no s’aplicarà als preus, primes, incentius i tarifes 
que formen part de la retribució de l’activitat de producció 
d’energia elèctrica en règim especial.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Es deroguen totes les disposicions que del mateix 
rang o d’un rang inferior s’oposen al que establix el pre-
sent Reial Decret Llei.

Disposició final primera. Títols competencials.

El presente Reial Decret Llei es dicta a l’empara del 
que preveu l’article 149.1.13a i 25a de la Constitució, que 
atribuïx a l’Estat competència exclusiva sobre bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econò-
mica i bases de règim energètic.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

S’habilita el Govern per a desplegar reglamentària-
ment el que disposa el present Reial Decret Llei. En tot 
cas, haurà de desplegar en el termini de sis mesos des de 
la publicació d’este Reial Decret Llei el règim retributiu de 
les instal·lacions de règim especial per a l’aplicació del 
que disposen els apartats u a dotze de l’article 1.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial Decret Llei entrarà en vigor l’endemà 
de la publicació en el «Boletín Oficial del Estado», excepte 
el que disposen els apartats u a dotze i dèsset de l’article 1, 
que entraran en vigor quan es produïsca la revisió del 
règim retributiu de les instal·lacions de règim especial, de 
conformitat amb el que establix la disposició final segona 
d’este Reial Decret Llei.

Madrid, 23 de juny de 2006.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 12057 LLEI 22/2006, de 4 de juliol, de Capitalitat i 
de Règim Especial de Madrid. («BOE» 159, 
de 5-7-2006, i «BOE» 177, de 26-7-2006.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei 

següent i jo la sancione.

PREÀMBUL

I

Madrid és la capital de l’Estat segons l’article 5 de la 
Constitució. I és, en termes demogràfics, la ciutat més 
poblada d’Espanya, centre d’una extensa àrea metropoli-
tana: hi residixen més de tres milions de persones, sense 

comptar els altres centenars de milers que transiten diàri-
ament per la ciutat. Estes singularitats, tant institucionals 
com socials, es troben estretament entrellaçades: la reali-
tat de Madrid com a gran ciutat és indissociable de la seua 
condició de capital de l’Estat.

Les singularitats de Madrid reclamen un tractament 
legal especial que faça possible un govern municipal efi-
caç. Eixe és l’objecte de la present Llei. Amb eixe fi 
s’aborda un tractament integrat dels distints factors que 
singularitzen Madrid, tant dels que deriven de la seua 
condició capitalina com dels que provenen de la seua 
condició de gran ciutat. D’esta manera, la present Llei 
desenvolupa les previsions establides respecte d’això tant 
pel text constitucional, com pel propi Estatut d’Autonomia 
de la Comunitat de Madrid.

En efecte, l’article 6 de l’Estatut de la Comunitat de 
Madrid preveu que, per la seua doble condició de capital 
de l’Estat i seu de les institucions generals, la Vila de Madrid 
tindrà un règim especial, regulat per Llei votada en Corts, 
que determinarà les relacions entre les institucions esta-
tals, autonòmiques i municipals en l’exercici de les seues 
respectives competències. Però més enllà, la Llei inclou 
altres normes especials encaminades a fer possible el 
govern eficaç d’una urbs de les dimensions i problemes 
propis de Madrid, sense igual en la resta d’Espanya.

La regulació especial de la ciutat de Madrid no és, 
amb tot, una novetat jurídica. En 1963 es va aprovar, per 
primera vegada, un règim especial per a Madrid amb el 
qual es va tractar de donar resposta, com assenyala l’ex-
posició de motius del Decret 1674/1963, d’11 de juliol, als 
delicats aspectes que oferix l’administració municipal 
madrilenya, com a conseqüència de ser, a més del muni-
cipi més populós de la nació, la capital de l’Estat i seu del 
Govern nacional.

La singularitat de Madrid tampoc va passar inadver-
tida a la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim 
Local. En la disposició addicional sexta d’esta Llei ja es 
preveu la substitució del règim especial aprovat en 1963 
per un altre d‘actualitzat. A través d’esta Llei es complixen 
les previsions legals anteriorment mencionades.

És obvi que la present Llei no recull tot el règim jurídic de 
la ciutat de Madrid. Conté únicament normes especials que 
s’aplicaran preferentment respecte de les previstes en la 
legislació general. D’altra banda, les normes especials de la 
present Llei no qüestionen l’exercici de les competències 
legislatives sobre règim local de la Comunitat de Madrid.

La present Llei s’estructura en quatre títols, precedits 
d’un títol preliminar, en els quals es regulen el règim de 
capitalitat, l’organització política i administrativa de 
l’Ajuntament de Madrid, les competències de titularitat de 
l’Estat que es transferixen i les especialitats del règim jurí-
dic aplicable a la ciutat.

II
El títol I complix pròpiament el règim derivat de la 

condició de Madrid com a capital de l’Estat, creant la 
denominada «Comissió Interadministrativa de Capitali-
tat», com a òrgan de cooperació entre l’Estat, la Comuni-
tat de Madrid i la Ciutat de Madrid en matèries directa-
ment relacionades amb el fet de la capitalitat, com ara la 
seguretat ciutadana o la celebració d’actes oficials.

D’esta manera, la Llei delimita les matèries de compe-
tència de la dita Comissió, si bé deixa oberta la possibilitat 
que les tres institucions que la integren puguen ampliar 
en el futur el seu àmbit de col·laboració i de consens en 
aspectes relacionats amb la capitalitat. S’establix així un 
model obert de cooperació que permetrà adaptar la fun-
ció de la Comissió a les noves demandes i facilitarà 
l’adopció de respostes adequades a les complexes neces-
sitats de la ciutat.

El valor d’este destacat instrument de cooperació con-
sistix a definir un marc legal de cooperació entre les tres 
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Administracions que permeta assegurar el benestar i la 
qualitat de vida dels madrilenys.

Així mateix, la present norma recull la previsió consti-
tucional que Madrid és la capital de l’Estat, reconeixent 
expressament eixa realitat històrica, i assignant-li les fun-
cions pròpies de la dita condició.

III
El títol II aborda els aspectes essencials de l’organitza-

ció de l’Ajuntament de Madrid com a part imprescindible 
de l’estatut de la ciutat-capital de l’Estat.

El model de l’organització política i administrativa de 
l’Ajuntament de Madrid contingut en este títol desplega 
l’establit en el títol X de la Llei Reguladora de les Bases del 
Règim Local, és a dir, no s’opta per un model diferent del 
vigent, sinó que es partix d’este, però es perfilen alguns 
aspectes i s’introduïxen algunes singularitats.

Esta regulació es fonamenta en dos principis. D’una 
banda, es reforça l’esquema de tipus parlamentari del 
govern local, que es concreta, entre altres, en una més 
clara separació entre el Ple i l’executiu local, en el reforça-
ment de les funcions de l’executiu i en el reconeixement 
de la deguda separació entre el govern i l’administració 
municipal. D’altra banda, s’amplia l’àmbit de matèries 
que poden ser objecte de les potestats normatives i d’au-
toorganització municipal –elements fonamentals de l’au-
tonomia local-, a l’eludir deliberadament la regulació dels 
aspectes secundaris de l’organització administrativa, ja 
que es tracta d’una matèria que ha de quedar reservada a 
la lliure disposició de l’Ajuntament.

Respecte de l’organització política, formada principal-
ment pel Ple, l’alcalde i la Junta de Govern, s’introduïxen 
algunes especialitats que no alteren la naturalesa o la 
posició que cada un d’eixos òrgans deté en el govern 
municipal, ni tampoc les seues funcions principals, i amb 
les quals es pretén perfilar el règim d’estos òrgans en la 
línia pròpia d’un sistema de tall parlamentari.

Destaca la facultat que s’atorga a l’alcalde per a pro-
posar al Ple la designació, entre els regidors, del seu pre-
sident i vicepresident. Així mateix, s’ordenen les compe-
tències del Ple a fi de reforçar les referents al debat de les 
grans decisions estratègiques, el control polític i la potes-
tat normativa, i es trasllada a la Junta de Govern les fun-
cions de caràcter executiu que per raons d’eficàcia i cohe-
rència amb el sistema de govern parlamentari han d’estar 
atribuïdes a eixe òrgan. El Ple manté totes les competèn-
cies rellevants que ha exercit tradicionalment: aprovació 
dels pressupostos generals i de les seues modificacions 
substancials, del planejament urbanístic, de la normativa 
municipal; les competències referents a la delimitació i 
alteració del terme municipal, la participació en organitza-
cions supramunicipals, l’acceptació de les delegacions de 
competències d’altres Administracions públiques; i final-
ment les competències de control polític que s’estenen a 
tot l’àmbit de l’actuació municipal, atribuint-se al Ple la 
concreció de les modalitats de control per part dels Regi-
dors i dels grups polítics, així com l’accés a la informació 
administrativa que necessiten per al desenvolupament de 
la seua funció representativa.

La reordenació de les competències del Ple i els prin-
cipis que la fonamenten expliquen també els canvis en les 
competències de l’alcalde. En general, a l’alcalde corres-
pon, com a competències principals, l’impuls de la polí-
tica municipal, la direcció dels altres òrgans executius i la 
superior direcció de l’administració executiva municipal i, 
per descomptat, respon de la seua gestió en el Ple.

La necessitat que les grans ciutats compten amb un 
executiu fort, dotat de capacitat gerencial, exigix que la 
Junta de Govern es configure com el màxim òrgan col-
legiat de la funció executiva i de la gestió administrativa. 
Per això les competències d’esta naturalesa atribuïdes per 

la legislació vigent al Ple i a l’alcalde es traslladen a la 
Junta de Govern.

Finalment, el títol II establix una clara diferenciació 
entre els òrgans superiors de l’Ajuntament: alcalde, Junta 
de Govern i regidors membres d’esta, als quals correspo-
nen les funcions de direcció política i de la gestió de les 
quals responen davant del Ple, i l’Administració municipal 
a la qual correspon servir amb objectivitat a l’interés 
general –article 103 de la Constitució– sota la direcció dels 
òrgans polítics i el necessari control del Ple.

IV
El títol III aborda la regulació general de les distintes 

formes d’atribució de les competències a la ciutat, i dife-
rencia entre competències pròpies, delegades i les atribu-
ïdes per mitjà de la tècnica de la comanda de gestió. Així 
mateix, es determinen les competències de titularitat 
estatal que s’assignen a la ciutat a través d’esta Llei.

De conformitat amb el que preveuen la Carta Europea 
d’Autonomia Local i la normativa bàsica estatal, les com-
petències pròpies s’exercixen en règim d’autonomia i 
sota la pròpia responsabilitat, atenent sempre la deguda 
coordinació en la seua programació i execució amb les 
altres Administracions públiques.

La ciutat de Madrid podrà exercir per delegació com-
petències de l’Administració General de l’Estat i de la 
Comunitat de Madrid, d’acord amb la normativa que siga 
aplicable en cada cas.

La Llei es referix també a la possibilitat d’encomanar a 
la ciutat de Madrid la realització de tasques jurídiques, tèc-
niques o materials, per part de l’Estat o de la Comunitat de 
Madrid, d’acord amb la legislació aplicable en cada cas.

D’altra banda, s’atribuïxen a la ciutat de Madrid determi-
nades competències de titularitat estatal en matèria de 
mobilitat, seguretat ciutadana i infraestructures, ja que es 
tracta d’àmbits rellevants de la seua gestió i del seu govern.

Així, en matèria d’infraestructures, es reconeix la par-
ticipació de l’Ajuntament de Madrid en aquelles la titulari-
tat de les quals corresponga a l’Administració General de 
l’Estat i estiguen ubicades al seu terme municipal.

En este procés d’ampliació de les competències muni-
cipals en sectors amb elevada incidència en la qualitat de 
vida dels ciutadans ocupa una posició central les mesures 
previstes en matèria de seguretat vial, dirigides a incre-
mentar les potestats de l’Ajuntament per a afrontar proble-
mes com l’emissió de sorolls i contaminants pels vehicles 
de motor, l’estacionament, la conducció sota els efectes de 
l’alcohol o estupefaents o substàncies psicotròpiques, la 
millora de les condicions de vida de les persones amb 
mobilitat reduïda, etc. Per a l’efectivitat de les mesures, es 
permet a l’Ajuntament adoptar una sèrie de mesures caute-
lars, que incrementaran el seu poder d’autoritat per al com-
pliment de les normes sobre seguretat vial.

V
El títol IV aborda la regulació de les especialitats del 

règim jurídic de la ciutat de Madrid, que es justifiquen per 
la dimensió de l’activitat administrativa que genera l’Ajun-
tament de Madrid.

Madrid és la ciutat de major població d’Espanya i açò 
fa que el volum de la seua activitat administrativa no siga 
equiparable a la de cap altre municipi. Partint d’esta dada 
objectiva, el que es pretén amb estes especialitats és 
introduir rapidesa i agilitat en la gestió, reforçant l’eficàcia 
de l’actuació administrativa.

En matèria de procediments administratius es defini-
xen els tràmits principals del procediment per a l’aprova-
ció de les normes municipals pel Ple, amb l’objectiu d’agi-
litzar-lo respecte a la regulació actual, que conté una 
doble aprovació pel Ple municipal. En particular, en este 
nou procediment es diferencia la tramitació del projecte 
normatiu per l’executiu municipal de la tramitació en el si 
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del Ple. En la primera es realitzarà un tràmit d’audiència 
als ciutadans quan el projecte afecte els seus drets o inte-
ressos legítims, i finalitza amb la seua aprovació per la 
Junta de Govern. La tramitació del projecte en el Ple s’ini-
cia amb la remissió d’este i els antecedents a la Comissió 
competent, que el dictaminarà i elevarà al Ple per a la 
seua aprovació en un acte únic.

Finalment, la part final de la norma té com a objecte 
assegurar la posada en funcionament de la Comissió Inte-
radministrativa de Capitalitat, regular les targetes d’esta-
cionament per a persones amb discapacitat o establir el 
règim transitori en matèria d’incompatibilitats.

TÍTOL PRELIMINAR

Disposicions generals

Article 1. Objecte de la Llei.

1. La present Llei regula el règim especial de la Vila 
de Madrid així com les peculiaritats d’este com a capital 
de l’Estat i seu de les institucions generals, sense perjuí 
de les competències de la Comunitat de Madrid.

2. En les matèries no regulades en la present Llei, 
s’aplicarà a la ciutat de Madrid:

a) El que disposa la legislació estatal bàsica en matè-
ria de govern i administració local i, si és el cas, en la 
legislació autonòmica de desplegament.

b) La restant legislació de l’Estat i de la Comunitat de 
Madrid, en funció de la distribució constitucional i estatu-
tària de competències.

Article 2. Autonomia municipal.

1. La Ciutat de Madrid gaudix d’autonomia per a la 
gestió dels seus interessos, amb mitjans economicofinan-
cers suficients conforme a la Constitució, l’Estatut d’Auto-
nomia de la Comunitat de Madrid i la resta de l’ordena-
ment jurídic. La gestió municipal autònoma es 
desenvolupa amb lleialtat institucional i en col·laboració, 
cooperació i coordinació amb l’Administració General de 
l’Estat i de la Comunitat de Madrid.

2. El Govern i l’Administració de la ciutat de Madrid 
comprén les funcions d’ordenació i execució en els 
assumptes de la competència municipal. Estes funcions 
s’exercixen per l’Ajuntament, sota la seua pròpia respon-
sabilitat i en el marc de les lleis, per mitjà d’òrgans dife-
renciats per a les d’ordenació i les d’execució i gestió.

3. Per a l’efectivitat de l’autonomia prevista en 
l’apartat 1, la present Llei atribuïx a l’Ajuntament de la 
Ciutat de Madrid competències en matèria d’infraestruc-
tures, mobilitat, seguretat ciutadana i règim jurídic i pro-
cediment. De la mateixa manera, i segons el que establix 
l’article 2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local, la legislació sectorial de l’Estat 
atribuirà, si és el cas, competències en l’àmbit dels servi-
cis i infraestructures que siguen bàsics per al desenvolu-
pament de la Ciutat.

TÍTOL I

Règim de capitalitat

Article 3. Relacions entre les institucions estatals, auto-
nòmiques i locals en la ciutat de Madrid.

1. D’acord amb l’article 5 de la Constitució Espa-
nyola, que establix que la capital de l’Estat és la Vila de 
Madrid, i en compliment del que preveu l’article 6 de l’Es-

tatut d’Autonomia de la Comunitat de Madrid, aprovat per 
la Llei Orgànica 3/1983, de 25 de febrer, el present títol 
regula l’articulació de les relacions entre les Institucions 
estatals, autonòmiques i locals en l’àmbit territorial de la 
ciutat de Madrid, en aquells aspectes vinculats amb la 
capitalitat.

2. En el que no es preveu en este títol, les relacions 
interadministratives en l’àmbit territorial de la ciutat de 
Madrid es desenvoluparan d’acord amb els principis esta-
blits en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedi-
ment Administratiu Comú, en la legislació bàsica sobre el 
govern i l’administració local, així com en la restant legis-
lació estatal o autonòmica d’aplicació.

Article 4. Règim de capitalitat de la Vila de Madrid.

El règim de capitalitat de la Vila de Madrid que es refe-
rix el present títol tindrà com a objecte les matèries 
següents:

a) Seguretat ciutadana sempre que estiga immedia-
tament relacionada amb la protecció de persones i béns 
en esdeveniments internacionals o nacionals que se cele-
bren a Madrid en la seua condició de capital de l’Estat.

b) La coordinació en l’organització i celebració d’ac-
tes oficials de caràcter estatal.

c) La protecció de persones i béns com a conseqüèn-
cia de l’exercici pels ciutadans del dret de reunió i de 
manifestació quan l’àmbit de la convocatòria presente 
dimensió estatal.

d) Règim protocol·lari de la Vila de Madrid i dels seus 
representants polítics.

e) Qualsevol altra matèria que poguera afectar relle-
vantment les tres Administracions, segons el parer d’es-
tes, com a conseqüència de la capitalitat de Madrid.

Article 5. Comissió Interadministrativa de Capitalitat.

1. Respectant els àmbits competencials de les distin-
tes administracions participants, es crea la Comissió Inte-
radministrativa de Capitalitat, com a òrgan de cooperació 
per a la millor articulació del règim de capitalitat previst 
en esta Llei.

2. La Comissió Interadministrativa de Capitalitat 
estarà formada per igual nombre de membres de les tres 
administracions.

Article 6. Presidència de la Comissió Interadministrativa 
de Capitalitat.

1. La presidència de la Comissió Interadministrativa 
de Capitalitat correspon a l’Estat.

2. La seua composició i funcionament es determi-
narà en el seu Reglament, que s’aprovarà per unanimitat 
dels seus membres.

TÍTOL II

Govern i Administració municipal

CAPÍTOL I

Govern municipal

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS

Article 7. Organització.

Són òrgans de govern municipal:
a) Deliberant de representació política: el Ple.
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b) Executius de direcció política i administrativa: l’al-
calde, la Junta de Govern, els tinents d’alcalde, els regi-
dors amb responsabilitats de govern, els membres no 
electes de la Junta de Govern i els que es determinen en 
el corresponent Reglament orgànic.

Article 8. Fur.

La responsabilitat penal de l’alcalde, els tinents d’al-
calde i restants regidors de l’Ajuntament de Madrid, així 
com la civil en què pogueren haver incorregut estos en 
ocasió de l’exercici dels seus càrrecs, serà exigible con-
forme al que dispose la Llei Orgànica del Poder Judicial.

SECCIÓ SEGONA. EL PLE

Article 9. El Ple.

1. El Ple és l’òrgan de màxima representació política 
dels ciutadans en el govern municipal, exercix les atribu-
cions que li estan assignades expressament i està format 
per l’alcalde i els regidors, sense perjuí de l’assistència a 
les seues sessions i la intervenció en les seues deliberaci-
ons dels membres no electes de la Junta de Govern.

2. Les sessions del Ple són públiques. No obstant 
això, podran ser secrets el debat i la votació d’aquells 
assumptes que puguen afectar el dret fonamental dels 
ciutadans a què es referix l’article 18.1 de la Constitució, 
quan així s’acorde per majoria absoluta.

El Ple pot funcionar en comissions, que estaran for-
mades pels regidors que designen els grups polítics en 
proporció a la seua representació en el Ple.

3. En tot el que no preveu esta Llei pel que fa a la 
seua convocatòria, constitució, funcionament i adopció 
d’acords, el Ple es regix, en el marc del que disposa la 
legislació estatal bàsica en matèria de govern i adminis-
tració local, pel seu Reglament Orgànic i les Resolucions 
dictades pel seu president en interpretació d’este.

Article 10. President del Ple.

1. L’Alcalde convoca i presidix les sessions del Ple. 
No obstant això, podrà promoure la designació pel Ple 
d’un president i un vicepresident d’acord amb el que es 
disposa en l’apartat següent.

2. A iniciativa de l’alcalde el Ple podrà elegir entre els 
regidors al seu president i vicepresident. La dita designa-
ció es produirà a l’inici del mandat, i en este cas corres-
pondrà al president elegit l’exercici de les funcions recolli-
des en el present article. En l’elecció del president, cada 
regidor escriurà un sol nom en la papereta corresponent. 
Resultarà elegit el que obtinga el vot de la majoria abso-
luta dels membres del Ple. Si cap l’obté en primera vota-
ció, es repetirà l’elecció entre els dos regidors que hagen 
aconseguit el més gran nombre de vots en la votació pre-
cedent, i resultarà elegit el que obtinga més vots en la 
nova votació. En cas d’empat resultarà elegit el candidat 
de la llista que haja obtingut el més gran nombre de vots 
en les eleccions municipals.

Elegit el president, es procedirà a l’elecció del vicepre-
sident pel mateix sistema.

Les vacants que es produïsquen seran cobertes per 
elecció del Ple en la forma establida en el paràgraf primer 
d’este apartat.

Estos càrrecs es mantindran fins a la finalització del 
mandat.

3. El president del Ple assegura la bona marxa dels 
seus treballs, interpreta les seues normes de funciona-
ment, convoca i presidix les sessions i dirigix i manté 
l’orde dels debats.

Article 11. Atribucions del Ple.

1. Correspon al Ple:
a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
b) La votació de la moció de censura a l’alcalde i de 

la qüestió de confiança plantejada per este, que serà 
pública i es realitzarà per mitjà de crida nominal en tot cas 
i es regirà en tots els seus aspectes pel que disposa la 
legislació electoral general.

c) L’aprovació i modificació dels reglaments de natu-
ralesa orgànica. Tindran en tot cas naturalesa orgànica:

La regulació del Ple.
La regulació, si és el cas, de l’òrgan per a la defensa 

dels drets dels veïns.
La regulació dels òrgans i procediments de participa-

ció ciutadana.
La divisió de la ciutat en districtes i la determinació i 

regulació dels seus òrgans, sense perjuí de les atribucions 
de la Junta de govern per a establir l’organització i estruc-
tura de l’Administració municipal executiva.

La regulació de l’organització política i administrativa 
de l’Ajuntament.

La regulació del Tribunal Economicoadministratiu 
Municipal de Madrid.

d) L’aprovació i modificació de les ordenances i 
reglaments municipals.

e) Els acords relatius a la delimitació i alteració del 
terme municipal i l’adopció o modificació de la seua ban-
dera, ensenya o escut.

f) Els acords relatius a la participació en organitzaci-
ons supramunicipals.

g) La determinació dels recursos propis de caràcter 
tributari.

h) L’aprovació dels pressupostos i l’autorització de 
gastos en les matèries de la seua competència. Així 
mateix, aprovarà el compte general de l’exercici correspo-
nent.

i) L’atorgament d’avals i garanties per l’Ajuntament, 
que s’ajustara al que disposa el Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

j) L’aprovació que pose fi a la tramitació municipal 
dels instruments de planejament previstos en la legislació 
urbanística i l’aprovació dels Avanços de Planejament.

k) La transferència de funcions o activitats a altres Admi-
nistracions públiques, així com l’acceptació de les delega-
cions o encàrrecs de gestió realitzades per altres Administra-
cions, llevat que per llei s’imposen obligatòriament.

l) La determinació de les formes de gestió dels servi-
cis, així com l’acord de creació d’organismes autònoms, 
d’entitats públiques empresarials i de societats mercantils 
per a la gestió dels servicis de competència municipal, i 
l’aprovació dels seus corresponents estatuts i dels expe-
dients de municipalització. Així mateix, li correspondrà 
l’aprovació dels estatuts de les fundacions.

m) Les facultats de revisió d’ofici dels seus propis 
actes i disposicions de caràcter general, i la declaració de 
lesivitat dels seus actes.

n) L’exercici d’accions judicials i administratives en 
les matèries de la seua competència.

ñ) Establir el règim retributiu dels membres del Ple, 
del seu secretari general, de l’alcalde, dels membres de la 
Junta de Govern i dels òrgans directius municipals.

o) El plantejament de conflictes de competència a 
altres entitats locals i a altres Administracions públiques.

p) La creació d’escales, subescales i classes de funciona-
ris, així com l’atribució a estos de la condició d’agent de l’auto-
ritat en atenció a les funcions que els corresponguen exercir.

q) Les restants atribucions que li assignen les lleis, 
sense perjuí del que disposa la disposició addicional 
segona d’esta Llei.
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2. Es requerirà el vot favorable de la majoria abso-
luta del nombre legal de membres del Ple, per a l’adopció 
dels acords referits en els paràgrafs c), e), f) i k) i per als 
acords que corresponga adoptar al Ple en la tramitació 
dels instruments de planejament general previstos en la 
legislació urbanística.

Els altres acords s’adoptaran per majoria simple de 
vots.

3. No podran delegar-se les competències del Ple 
especificades en els paràgrafs a), b), c), e), f), g), h), j), k), 
m), ñ) i p).

Les delegacions del Ple només podran realitzar-se en 
les seues Comissions.

Article 12. Atribucions de les Comissions.

Correspondran a les Comissions les funcions 
següents:

a) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que 
hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple.

b) El dictamen de les normes municipals amb caràc-
ter previ a la seua aprovació pel Ple.

c) El seguiment de la gestió de l’alcalde i del seu 
equip de govern, sense perjuí del superior control i fisca-
lització que, amb caràcter general, li correspon al Ple.

d) Aquelles que el Ple els delegue, d’acord amb el 
que disposa esta Llei.

Article 13. Secretaria General del Ple.

1. El Ple comptarà amb un secretari general al qual 
correspondran les funcions següents:

a) La redacció i custòdia de les actes, així com la 
seua supervisió i autorització, amb el vistiplau del presi-
dent del Ple.

b) L’expedició, amb el vistiplau del president del Ple, 
dels certificats de les actes i acords que s’adopten.

c) L’assistència al president del Ple per a assegurar la 
convocatòria de les sessions, l’orde en els debats i la cor-
recta celebració de les votacions, així com la col·laboració 
en el normal desenvolupament dels treballs del Ple i de 
les Comissions.

d) La comunicació i publicació dels acords plenaris.
e) L’assessorament legal al Ple i a les Comissions 

quan ho sol·licite l’alcalde, el president, si és el cas, o la 
quarta part, almenys, dels regidors.

f) Les funcions que la legislació electoral general 
assigna als secretaris dels Ajuntaments, així com l’admi-
nistració i custòdia del registre d’interessos dels membres 
del Ple i dels membres no electes de la Junta de Govern 
Local.

g) La remissió a l’Administració General de l’Estat i a 
la de la Comunitat de Madrid de còpia, o si és el cas, 
extracte dels acords adoptats pel Ple.

Les dites funcions queden reservades a funcionaris 
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacio-
nal. El seu nomenament correspondrà al president del Ple 
pels sistemes previstos en les disposicions legals que 
siguen d’aplicació.

2. La Secretaria de les Comissions correspon al 
secretari general del Ple, el qual podrà delegar-la en un 
funcionari.

SECCIÓ TERCERA. ÒRGANS EXECUTIUS DE GOVERN

Article 14. Alcalde.

1. L’alcalde impulsa la política municipal, dirigix l’ac-
ció dels restants òrgans executius, exercix la superior 

direcció de l’Administració executiva municipal i respon 
davant del Ple per la seua gestió política.

2. L’alcalde deté la màxima representació de la ciu-
tat, sense perjuí de les facultats de representació que 
puguen atorgar-se als titulars d’altres òrgans.

3. A més, correspon a l’alcalde l’exercici de les atri-
bucions següents:

a) Determinar el programa d’acció política munici-
pal, impartir directrius per a la seua execució i supervisar 
l’acció dels restants òrgans executius de govern i direc-
tius.

b) Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta 
de Govern, llevat que s’haja optat per la designació d’un 
president del Ple, en els termes previstos en l’article 10.

c) Decidir els empats amb vot de qualitat en tots els 
òrgans municipals col·legiats en què participe.

d) Nomenar i cessar els membres de la Junta de 
Govern, els tinents d’alcalde i els presidents dels distric-
tes.

e) Dictar bans per a recordar i precisar els termes del 
compliment de normes en vigor, o per a efectuar apel-
lacions a la població municipal amb motiu d’esdeveni-
ments o circumstàncies especials. Dictar decrets i instruc-
cions.

f) Adoptar les mesures necessàries i adequades en 
casos d’extraordinària i urgent necessitat, donant compte 
immediat al Ple.

g) Exercir la superior direcció del personal al servici 
de l’Administració municipal i la superior direcció de la 
policia municipal.

h) Acordar a l’inici del mandat el nombre, denomina-
ció i competències de les àrees en què s’estructura l’Ad-
ministració municipal, en el marc de les normes orgàni-
ques aprovades pel Ple.

i) L’exercici de les accions judicials i administratives 
en matèria de la seua competència i, en cas d’urgència, en 
matèries de la competència del Ple, en este supòsit 
donant compte al Ple en la primera sessió que celebre per 
a la seua ratificació.

j) Assegurar l’execució de les lleis i les normes muni-
cipals, així com dels acords i resolucions dels òrgans exe-
cutius i administratius, i ordenar, en particular i quan siga 
procedent, la publicació d’estos últims.

k) La firma de convenis.
l) La revisió d’ofici i la declaració de lesivitat dels 

seus propis actes.
m) L’autorització i disposició de gastos en les matè-

ries de la seua competència, així com el reconeixement i 
liquidació de les obligacions derivades d’estos compro-
misos de gasto.

n) L’ordenació de pagaments.
ñ) El nomenament del personal funcionari, laboral i 

eventual al servici de l’Ajuntament de Madrid.

4. L’alcalde podrà delegar o desconcentrar per mitjà 
de decret les competències anteriors en la Junta de 
Govern, en els seus membres, en els altres regidors i, si 
és el cas, en els òrgans directius, a excepció de les asse-
nyalades en els paràgrafs b), c), d), e) pel que fa a l’adop-
ció de bans i f). Les atribucions previstes en els paràgrafs 
a) i h) només seran delegables en la Junta de Govern.

Article 15. Els tinents d’alcalde.

L’alcalde podrà nomenar entre els membres de la 
Junta de Govern que posseïsquen la condició de regidor, 
els tinents d’alcalde, que el substituiran per l’orde del 
seu nomenament en els casos de vacant, absència o 
malaltia.
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Article 16. Junta de Govern.

1. La Junta de Govern és l’òrgan executiu de direcció 
política i administrativa.

2. Correspon a l’alcalde nomenar i separar lliure-
ment els membres de la Junta de Govern, el nombre dels 
quals no podrà excedir un terç del nombre legal de mem-
bres del Ple, a més de l’alcalde.

L’alcalde podrà nomenar com a membres de la Junta 
de Govern persones que no tinguen la condició de regi-
dors, en els termes previstos en la legislació bàsica regu-
ladora del govern i l’administració local. Els seus drets 
econòmics i prestacions socials seran els que establisca el 
Ple.

Els membres de la Junta de Govern podran assistir a 
les sessions del Ple i intervindre en els debats, sense per-
juí de les facultats que corresponen al seu president.

3. La Junta de Govern respon políticament davant 
del Ple de la seua gestió de forma solidària, sense perjuí 
de la responsabilitat directa de cada un dels seus mem-
bres per la seua gestió.

4. La Secretaria de la Junta de Govern correspondrà 
a un dels seus membres, designat per l’alcalde, el qual 
redactarà les actes de les sessions i certificarà sobre els 
seus acords.

5. Les sessions de la Junta de Govern són secretes; 
no obstant això, podran celebrar-se sessions públiques 
per acord de la mateixa Junta, quan la naturalesa dels 
assumptes a debatre així ho faça procedent.

A les sessions de la Junta de Govern podran assistir 
els regidors no pertanyents a la Junta i els titulars dels 
òrgans directius, en ambdós supòsits quan siguen convo-
cats expressament per l’alcalde.

Article 17. Atribucions de la Junta de Govern.

1. Correspon a la Junta de Govern:
a) L’aprovació dels projectes d’ordenances, de regla-

ments, incloent-hi els orgànics, a excepció de les normes 
reguladores del Ple i les seues comissions, i dels projectes 
dels estatuts dels Organismes autònoms, Entitats públi-
ques empresarials, societats mercantils i fundacions.

b) Adoptar plans, programes i directrius vinculants 
per a tots els òrgans executius, organismes i empreses de 
l’Ajuntament de Madrid.

c) L’aprovació del projecte de pressupost.
d) El sotmetiment a informació pública dels Avanços 

de planejament, les aprovacions dels instruments de pla-
nejament urbanístic no atribuïdes expressament al Ple, 
així com dels instruments de gestió urbanística i dels pro-
jectes d’urbanització.

e) Les competències de gestió en matèria de con-
tractes, concessions i patrimoni, així com la designació 
dels membres de les meses de contractació i els seus pre-
sidents.

f) L’aprovació de les relacions de béns i drets subjec-
tes a expropiació i la dels projectes expropiatoris, inclo-
ent-hi els urbanístics tramitats pel procediment de taxació 
conjunta.

g) El desenvolupament de la gestió econòmica i, en 
particular, l’aprovació dels gastos de caràcter plurianual, 
l’ampliació del nombre d’anualitats i la modificació dels 
percentatges de gastos plurianuals, així com la concerta-
ció d’operacions de crèdit, tot això d’acord amb el pressu-
post i les seues bases d’execució.

L’autorització i disposició de gastos en les matèries de 
la seua competència i disposar gastos prèviament autorit-
zats pel Ple, així com el reconeixement i liquidació de les 
obligacions derivades d’estos compromisos de gasto i la 
convalidació de crèdits.

Així mateix, correspon a la Junta de Govern l’aprova-
ció de totes les modificacions pressupostàries, excepte 

les que es referisquen a la concessió d’un crèdit extraordi-
nari o suplement de crèdit que correspondrà en tot cas al 
Ple.

h) Establir l’organització i estructura de l’Administra-
ció municipal executiva, en el marc de les normes orgàni-
ques aprovades pel Ple i el nomenament i el cessament 
dels titulars dels òrgans directius.

i) L’exercici de les accions judicials i administratives 
en les matèries de la seua competència.

j) Les facultats de revisió d’ofici i la declaració de 
lesivitat dels seus propis actes.

k) L’exercici de la potestat sancionadora i la conces-
sió de llicències.

l) La creació, modificació o supressió de fitxers de 
dades de caràcter personal.

m) Les modificacions de la plantilla de personal 
d’acord amb les normes que s’establisquen en les bases 
d’execució del pressupost, aprovar la relació de llocs de 
treball, les retribucions del personal d’acord amb el pres-
supost aprovat pel Ple, l’oferta d’ocupació pública, les 
bases de les convocatòries de selecció i provisió de llocs 
de treball, el nombre i règim del personal eventual, la 
separació del servici dels funcionaris de l’Ajuntament, 
sense perjuí del que preveu la legislació bàsica respecte 
als funcionaris d’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, l’acomiadament del personal laboral, el 
règim disciplinari, la gestió del règim d’incompatibilitats i 
les altres competències en matèria de personal que no 
estiguen expressament atribuïdes en esta Llei a altres 
òrgans.

n) Les altres atribucions que li corresponguen 
d’acord amb les disposicions legals vigents, i aquelles 
que la legislació de l’Estat o de la Comunitat de Madrid 
assignen al municipi i no s’atribuïsquen a altres òrgans 
municipals.

2. La Junta de Govern podrà delegar o desconcen-
trar en algun dels seus membres, en els altres regidors i, 
si és el cas, en els òrgans directius, les funcions enumera-
des en l’apartat anterior a excepció de les previstes en els 
paràgrafs a), b), c), d), h) i i).

Article 18. Estatut dels titulars i membres dels òrgans 
executius de direcció política i administrativa.

1. Sense perjuí dels requisits específics previstos per 
a cada cas, per a ser titular o membre d’un òrgan executiu 
de direcció política i administrativa es requerix, en tot cas, 
ser major d’edat, disfrutar dels drets de sufragi actiu i pas-
siu en les eleccions municipals i no estar inhabilitat per a 
exercir ocupació o càrrec públic per sentència judicial 
ferma.

2. Els titulars o membres d’òrgans executius de 
govern queden sotmesos al règim d’incompatibilitats 
establit per als regidors en la legislació de règim local i en 
la present Llei.

CAPÍTOL II

Administració Pública

Article 19. Principis generals.

1. L’Administració de l’Ajuntament de Madrid s’orga-
nitza i actua, amb sotmetiment ple a la Llei i al Dret, 
d’acord amb els principis de jerarquia, eficàcia, descentra-
lització funcional, desconcentració, coordinació i servici al 
ciutadà.

2. L’Administració de l’Ajuntament de Madrid, sota la 
superior direcció de l’alcalde, servix amb objectivitat els 
interessos generals de la ciutat de Madrid, desenvolupant 
les funcions executives i administratives que li correspon-
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guen d’acord amb el que preveuen esta Llei i les altres 
disposicions que siguen d’aplicació.

3. En les seues relacions amb les altres Administraci-
ons Públiques s’ajustarà als principis d’informació, col-
laboració, coordinació i respecte als àmbits competenci-
als respectius. En les seues relacions amb els ciutadans 
actua de conformitat amb els principis de transparència i 
participació.

Article 20. Organització administrativa.

L’organització de l’Administració de l’Ajuntament de 
Madrid correspon a este en el marc de les disposicions 
contingudes en esta Llei.

Article 21. Òrgans directius.

1. La Junta de Govern, en el marc del que es dispose 
en el corresponent Reglament orgànic, podrà crear òrgans 
directius en l’àmbit de l’Administració de l’Ajuntament de 
Madrid.

2. Els titulars dels òrgans directius seran nomenats 
atenent criteris de competència professional i experièn-
cia, sense perjuí del que establix la present Llei i d’acord 
amb el que es determine, si és el cas, en el corresponent 
Reglament orgànic.

3. Correspon als òrgans directius desenvolupar i 
executar els plans d’actuació i decisions adoptades pels 
òrgans executius de direcció política i administrativa 
competents. En particular, els correspon l’impuls de l’exe-
cució de les decisions adoptades pels òrgans polítics, la 
planificació i coordinació d’activitats, avaluació i proposta 
d’innovació i millora en relació amb els servicis i activitats 
del seu àmbit competencial, sense perjuí de les funcions 
específiques que se’ls deleguen o se’ls atribuïsquen com 
a pròpies.

4. Els titulars dels òrgans directius queden sotmesos 
al règim d’incompatibilitats establit en la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Ser-
vici de les Administracions públiques, i en altres normes 
estatals o autonòmiques que siguen d’aplicació.

Article 22. Els Districtes.

1. El Ple haurà de crear Districtes, com a divisions 
territorials pròpies, dotades d’òrgans de gestió descon-
centrada, per a impulsar i desenvolupar la participació 
ciutadana en la gestió dels assumptes municipals i la seua 
millora, sense perjuí de la unitat de govern i gestió de la 
ciutat.

2. La presidència del Districte correspondrà en tot 
cas a un Regidor.

Article 23. Intervenció General.

1. La Intervenció General és l’òrgan directiu a què 
correspon el control intern de la gestió econòmica i finan-
cera del sector públic municipal i la funció comptable. La 
dita funció s’exercirà amb plena autonomia respecte de 
les autoritats i la resta d’entitats la gestió de la qual con-
trole.

La Intervenció General de l’Ajuntament de Madrid 
exercirà les seues funcions en els termes establits en el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

2. El titular de la Intervenció General haurà de ser un 
funcionari de l’Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional. El seu nomenament correspondrà a la 
Junta de Govern i la provisió del lloc s’efectuarà pels sis-
temes previstos en l’article 99 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en les 

disposicions reglamentàries de desplegament, i reque-
rirà, en tot cas, una prèvia convocatòria pública.

Article 24. Tresoreria.

1. La Tresoreria és l’òrgan directiu a què correspon la 
gestió dels recursos i disponibilitats financeres de l’Ajun-
tament de Madrid en els termes previstos en el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

2. El titular de la Tresoreria haurà de ser un funcio-
nari d’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. El seu nomenament correspondrà a la Junta de 
Govern i la provisió del lloc s’efectuarà pels sistemes pre-
vistos en l’article 99 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regula-
dora de les Bases de Règim Local, i en les disposicions 
reglamentàries de desplegament, i requerirà, en tot cas, 
una prèvia convocatòria pública.

Article 25. Tribunal Economicoadministratiu Municipal 
de Madrid.

1. Corresponen al Tribunal economicoadministratiu 
Municipal de Madrid les funcions següents:

a) El coneixement i resolució de les reclamacions 
que s’interposen en relació amb l’aplicació dels tributs i la 
imposició de sancions tributàries que realitzen l’Ajunta-
ment de Madrid i les entitats de dret públic vinculades o 
dependents d’este, sempre que es tracte de matèries de la 
seua competència o tractant-se de competències delega-
des, quan així ho preveja la norma o l’acord de delega-
ció.

b) El coneixement i resolució de les reclamacions 
que s’interposen contra les resolucions i els actes de trà-
mit que decidisquen, directament o indirectament, el fons 
de l’assumpte, relatiu als actes recaptatoris referits a 
ingressos de dret públic no tributaris de l’Ajuntament de 
Madrid i de les entitats de dret públic vinculades o que en 
depenen.

c) En el cas de ser requerit pels òrgans municipals 
competents en matèria tributària, l’elaboració d’estudis i 
propostes en esta matèria i el dictamen sobre els projec-
tes d’ordenances fiscals.

2. La resolució que es dicte posa fi a la via adminis-
trativa i contra la qual només és possible la interposició 
del recurs contenciós administratiu.

3. No obstant això, els interessats podran, amb 
caràcter potestatiu, presentar prèviament contra els actes 
previstos en l’apartat 1. a) i b) el recurs de reposició regu-
lat en l’article 14.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. Contra la resolució, si és el cas, de 
l’esmentat recurs de reposició, podrà interposar-se recla-
mació economicoadministrativa davant de l’òrgan previst 
en el present article.

4. Estarà constituït per un nombre imparell de mem-
bres, amb un mínim de tres, designats pel Ple, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta dels membres que legal-
ment l’integren, entre persones de reconeguda compe-
tència tècnica, i cessaran per alguna de les causes 
següents:

a) A petició pròpia.
b) Quan ho acorde el Ple amb la mateixa majoria que 

per al seu nomenament.
c) Quan siguen condemnats per mitjà de sentència 

ferma per delicte dolós.
d) Quan siguen sancionats mitjançant una resolució 

ferma per la comissió d’una falta disciplinària molt greu o 
greu.

Només el Ple podrà acordar la incoació i la resolució 
del corresponent expedient disciplinari, que es regirà, en 
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tots els aspectes, per la normativa aplicable en matèria de 
règim disciplinari als funcionaris de l’Ajuntament.

5. El seu funcionament es basarà en criteris d’inde-
pendència tècnica, celeritat i gratuïtat. La seua composi-
ció, competències, organització i funcionament, així com 
el procediment de les reclamacions serà regulat per regla-
ment aprovat pel Ple, d’acord en tot cas amb el que s’es-
tablix en la Llei General Tributària i en la normativa estatal 
reguladora de les reclamacions economicoadministrati-
ves, sense perjuí de les adaptacions necessàries en consi-
deració a l’àmbit d’actuació i funcionament del Tribunal.

6. La reclamació regulada en el present article s’en-
tén sense perjuí dels supòsits en què la llei preveu la 
reclamació economicoadministrativa davant dels Tribu-
nals economicoadministratius de l’Estat.

Article 26. Ens autònom de gestió tributària.

1. Per a la consecució d’una gestió integral del sis-
tema tributari municipal, regit pels principis d’eficiència, 
suficiència, agilitat i unitat en la gestió, el Ple podrà crear 
un ens autònom de gestió tributària, responsable d’exer-
cir com a pròpies les competències municipals de gestió 
en matèria tributària.

2. El Ple determinarà les competències, organització 
i funcionament d’este ens, al qual correspondrà exercir la 
funció de recaptació, respectant, si és el cas, el que dis-
posa la legislació bàsica en matèria de govern i adminis-
tració local.

3. La funció de recaptació serà exercida pel titular 
del ens de gestió tributària, així com pels funcionaris ads-
crits a este d’acord amb les disposicions que, si és el cas, 
s’adopten.

Article 27. Òrgan per a la defensa dels drets dels veïns.

1. El Ple podrà crear un òrgan especialitzat per a la 
defensa dels drets dels veïns davant de l’Administració 
municipal, el funcionament del qual es regularà en nor-
mes de caràcter orgànic.

2. Este òrgan podrà supervisar l’activitat de l’Admi-
nistració municipal, i haurà de donar compte al Ple, per 
mitjà d’un informe anual, de les queixes presentades i de 
les deficiències observades en el funcionament dels servi-
cis municipals, amb especificació dels suggeriments o 
recomanacions no admeses per l’Administració munici-
pal. No obstant això, també podrà realitzar informes 
extraordinaris quan la gravetat o la urgència dels fets ho 
aconsellen.

3. Per al desenvolupament de les seues funcions, 
tots els Òrgans de Govern i de l’Administració municipal 
estan obligats a col·laborar amb el referit òrgan.

Article 28. Assessoria Jurídica.

1. L’assistència jurídica a l’alcalde, a la Junta de 
Govern i als òrgans directius, comprensiva de l’assesso-
rament jurídic i de la representació i defensa en juí de 
l’Ajuntament i dels Organismes autònoms i Entitats públi-
ques empresarials municipals, correspondrà als lletrats 
de l’Ajuntament de Madrid integrats en l’Assessoria Jurí-
dica.

2. L’Assessoria Jurídica és un òrgan directiu el titular 
del qual serà nomenat i separat per la Junta de Govern, 
entre funcionaris de l’Estat, de les comunitats autònomes 
o dels Ens Locals als quals s’exigix per al seu ingrés el 
títol de llicenciat en Dret, o bé funcionari d’Administració 
local amb habilitació de caràcter nacional.

3. Conforme al que disposa l’apartat tercer de l’arti-
cle 551 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder 
Judicial, l’Ajuntament i els Organismes autònoms i Enti-

tats públiques empresarials locals podran designar per a 
la seua representació i defensa en juí a advocat col·legiat 
o confiar a este només la defensa, i la representació a un 
procurador.

4. Correspon igualment als Lletrats de l’Ajuntament 
de Madrid la representació i defensa en juí del Ple, en els 
termes que es determinen per este.

5. Els lletrats de l’Ajuntament de Madrid podran 
assumir l’assessorament jurídic, així com la representació 
i defensa en juí de les societats mercantils locals i de les 
fundacions de participació municipal, per mitjà de la 
subscripció de l’oportú conveni en què es determinarà la 
compensació econòmica a abonar a la Hisenda munici-
pal.

6. Els advocats de l’Estat podran representar, defen-
dre i assessorar l’Ajuntament de Madrid per mitjà de la 
subscripció de l’oportú conveni de col·laboració, en els 
termes continguts en la seua legislació específica, a pro-
posta o amb audiència prèvia del titular de l’Assessoria 
Jurídica.

Article 29. Representació i defensa en juí d’autoritats i 
empleats públics.

En els termes que el Ple establisca, els lletrats de 
l’Ajuntament de Madrid podran assumir la representació i 
defensa en juí de les autoritats, funcionaris i empleats de 
l’Ajuntament o dels seus Organismes autònoms i Entitats 
públiques empresarials, siga quina siga la seua posició 
processal, quan els procediments se seguisquen per actes 
o omissions relacionats amb el càrrec i no hi haja conflicte 
d’interessos.

Article 30. Especialitats processals.

1. En l’exercici de les funcions d’assistència jurídica a 
què es referixen els articles anteriors, els lletrats de l’Ajun-
tament de Madrid davant dels jutjats i tribunals de justícia 
de tot tipus tindran els drets, deures i prerrogatives esta-
blits per a l’assessorament jurídic i la representació i 
defensa en juí de l’Administració General de l’Estat.

2. En concret, les regles contingudes en els articles 
11, 12, 13.1, 14 i 15 de la Llei 52/1997, de 27 de novembre, 
d’Assistència Jurídica a l’Estat i Institucions Públiques i la 
seua normativa de desplegament, s’aplicaran a l’Ajunta-
ment de Madrid i entitats públiques que en depenen.

TÍTOL III

Competències municipals

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 31. Règim general de competències.

L’Ajuntament de Madrid pot promoure qualsevol 
classe d’activitats i prestar tots els servicis públics que 
afecten l’interés general dels ciutadans i no estiguen 
expressament atribuïts a altres administracions públi-
ques. En estos supòsits, l’Ajuntament pot dur a terme 
activitats complementàries a les realitzades per eixes 
Administracions.

Article 32. Competències municipals.

1. Les competències de l’Ajuntament de Madrid són 
pròpies o atribuïdes per l’Administració General de l’Estat 
en règim de delegació o d’encàrrec de gestió.
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2. Així mateix, són competències de l’Ajuntament de 
Madrid les que li transferisca o delegue la Comunitat de 
Madrid en aplicació de les disposicions contingudes en la 
Llei 3/2003, d’11 de març, per al desenvolupament del 
Pacte Local, en relació amb els articles 138 i següents de 
la Llei 2/2003, 11 de març, d’Administració Local de la 
Comunitat de Madrid.

Article 33. Competències pròpies.

Són competències pròpies totes les assignades com a 
tals als municipis en general i als de gran població, siga 
directament per la legislació de règim local, siga per la 
legislació estatal o autonòmica reguladora dels distints 
sectors de l’acció administrativa.

Quan estes competències tinguen una regulació espe-
cífica en esta Llei s’entendran assignades en els termes 
establits en esta.

Article 34. Competències delegades i encàrrec de gestió.

1. L’atribució de competències en règim de delegació 
s’efectuarà d’acord amb la normativa que siga aplicable.

2. L’encàrrec de gestió de determinades activitats de 
caràcter material, tècnic o de servicis, derivades de com-
petències administratives de l’Administració General de 
l’Estat i de la Comunitat de Madrid, de conformitat amb el 
que disposa la legislació estatal i autonòmica que siga 
aplicable, requerix l’acceptació pel Ple i es formalitza per 
mitjà de conveni subscrit a este efecte.

CAPÍTOL II

Seguretat pública

Article 35. Competències en matèria de seguretat 
pública.

En matèria de seguretat pública a l’Ajuntament de la 
ciutat de Madrid li corresponen les competències 
següents:

1. La protecció i custòdia d’autoritats, edificis, instal-
lacions, dependències, infraestructures i equipaments 
municipals, així com la col·laboració amb les Administra-
cions competents en matèria de seguretat.

2. En col·laboració amb les Administracions compe-
tents, la prevenció, manteniment i restabliment de la 
seguretat ciutadana i tractar de garantir-la pel que fa a 
aquells actes que ocasionen molèsties socials o danys 
sobre béns i persones en la via pública.

3. L’exercici de les competències que en matèria de 
policia administrativa i policia de seguretat li atribuïx la 
normativa estatal, així com la denúncia en les matèries de 
policia administrativa especial de competència estatal.

4. La policia municipal exercirà les competències 
que en matèria de policia judicial li atribuïx la normativa 
estatal.

Article 36. Participació de l’Estat en la Junta Local de 
Seguretat de Madrid.

1. La Junta Local de Seguretat de Madrid exercix les 
funcions que li atribuïx la seua normativa reguladora.

2. En les sessions de la Junta Local de Seguretat de 
Madrid podran participar com a vocals, d’acord amb l’Ad-
ministració de l’Estat, els comandaments de les Forces i 
Cossos de Seguretat de l’Estat que tinguen responsabili-
tats funcionals en el municipi, així com, si és el cas, un 
jutge o magistrat designat per la Sala de Govern del Tribu-

nal Superior de Justícia i un fiscal designat pel fiscal en 
cap del Tribunal Superior de Justícia.

CAPÍTOL III

Participació en les infraestructures de l’Administració 
General de l’Estat

Article 37. Participació de l’Ajuntament en la gestió d’in-
fraestructures, servicis i equipaments.

1. L’Ajuntament de Madrid participarà, conforme al 
que s’establisca en la legislació sectorial corresponent, en 
la gestió de les infraestructures, servicis i equipaments la 
titularitat de la qual corresponga a l’Administració Gene-
ral de l’Estat que afecten directament la ciutat de Madrid.

2. La participació de l’Ajuntament de la Ciutat de 
Madrid en la gestió d’infraestructures de titularitat de 
l’Administració General de l’Estat, no impedirà que l’Ajun-
tament exercisca les seues competències pròpies en 
matèria de planejament, gestió i disciplina urbanístiques, 
seguretat i policia local, protecció civil i prevenció i extin-
ció d’incendis, protecció de la salubritat pública, mobilitat 
i ordenació del trànsit de vehicles, medi ambient i qualse-
vol altra que així mateix corresponga a l’Ajuntament.

3. La participació de l’Ajuntament de Madrid en la 
gestió de les infraestructures, servicis i equipaments de 
l’Estat es farà sense menyscabament de la participació en 
esta de la Comunitat de Madrid.

CAPÍTOL IV

Seguretat vial

Article 38. Àmbit material d’aplicació de les compe-
tències de l’Ajuntament de Madrid en matèria de 
mobilitat.

En els termes de la present Llei i de la legislació sobre 
trànsit, circulació i seguretat vial, l’Ajuntament de Madrid 
exercix les competències que té atribuïdes en matèria de 
trànsit, circulació i seguretat vial sobre les vies urbanes i 
sobre les travessies, quan estes hagen sigut declarades 
vies urbanes, així com sobre qualsevol espai obert a la 
lliure circulació de persones, animals i vehicles, sense 
perjuí de les competències que per raons de seguretat 
ciutadana corresponguen a altres Administracions en els 
mateixos àmbits territorials.

Article 39. Ordenació local del trànsit.

1. L’Ajuntament de Madrid regularà els distints usos 
de les vies i els espais públics urbans de trànsit i circulació 
de persones, animals i vehicles, així com este trànsit i cir-
culació, amb la finalitat d’harmonitzar els distints usos, 
incloent-hi el de vianants, el de circulació, el d’estaciona-
ment, l’esportiu i el lúdic, i fer-los compatibles de forma 
equilibrada amb la garantia de la seguretat vial, la mobili-
tat i fluïdesa del trànsit, la protecció del medi ambient i la 
protecció de la integritat dels espais públics i privats.

2. Les ordenances que regulen el trànsit podran tipi-
ficar infraccions i determinar sancions per a fer efectius 
els seus mandats, d’acord amb els criteris establits per les 
Lleis.

3. En especial, les Ordenances municipals d’acord 
amb el que siga establit per la legislació estatal i autonò-
mica aplicable:

a) Establixen els límits per damunt dels quals es pro-
hibix l’emissió de pertorbacions electromagnètiques, 
sorolls, gasos i altres contaminants en o sobre les vies i 
els espais públics urbans.
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b) Determinen els procediments i els instruments 
necessaris per a controlar i sancionar, si és el cas, els titu-
lars o usuaris de vehicles de motor o ciclomotors que 
facen ús indegut dels senyals acústics, emeten fums o 
produïsquen sorolls molestos amb els seus vehicles.

En els casos en què les molèsties siguen greus o reite-
rades, sense perjuí de la imposició, si és el cas, de la san-
ció que corresponga, podrà establir-se per mitjà d’orde-
nança municipal la immobilització cautelar del vehicle o 
ciclomotor, i la intervenció del permís o llicència de circu-
lació d’este, i es concedirà al titular del vehicle un termini 
de cinc dies perquè esmene les deficiències que motiven 
les pertorbacions esmentades en el paràgraf anterior.

Article 40. Competències en matèria de seguretat vial.

Correspon a l’Ajuntament de Madrid la policia admi-
nistrativa preventiva de la seguretat vial en qualsevol 
classe de vies urbanes, incloent-hi l’ordenació, senyalitza-
ció i direcció del trànsit i l’ús de les vies, la vigilància i 
protecció del mobiliari urbà públic i els senyals d’ordena-
ció de la circulació i la instrucció d’atestats en cas d’acci-
dents de circulació.

Esta competència comprén en tot cas:
a) La regulació i el control de qualssevol dels usos 

de què siguen susceptibles les vies i els espais oberts al 
trànsit de persones, animals i qualsevol classe de vehicles 
i del trànsit i la circulació per estos, garantint, en tot cas, 
els drets fonamentals de les persones.

La regulació comprén la senyalització corresponent; la 
limitació i, si és el cas, restricció o prohibició de la circula-
ció i l’estacionament, quan siga procedent d’acord amb 
l’ordenament jurídic; la imposició de l’exhibició en lloc 
visible de distintiu o, si és el cas, la instal·lació d’un meca-
nisme substitutiu per a l’acreditació del compliment de 
l’obligació legal d’assegurament, de l’autorització d’accés 
a zones restringides i el pagament de l’impost de vehicles 
de tracció mecànica; i l’establiment de mesures de discri-
minació positiva per raó de discapacitat.

El control comprén la intervenció prèvia per mitjà de 
subjecció a autorització; l’adopció de les mesures caute-
lars que proporcionalment requerisca la seguretat 
pública, incloent-hi les d’immobilització i retirada de vehi-
cles i de qualsevol classe d’objectes que representen 
perill; i la realització de les proves pertinents per a la 
determinació de la influència de drogues tòxiques, estu-
pefaents, substàncies psicotròpiques o begudes alcohòli-
ques en les persones que posen en perill la seguretat 
vial.

b) L’aprovació de plans de seguretat vial i de mobili-
tat, i, si és el cas, la participació en aquells plans que 
hagen d’aprovar la Comunitat de Madrid o l’Administració 
General de l’Estat, d’acord amb el que preveu la legislació 
sectorial corresponent.

c) El control de les detencions, les parades i els esta-
cionaments en les vies i els espais públics, així com de la 
utilització, en general, del domini públic i dels espais lliu-
res municipals. La dita funció comprén l’adopció de la 
mesura d’immobilització o retirada de vehicles.

d) L’autorització de proves esportives quan discórre-
guen íntegrament i exclusivament pel nucli urbà, excep-
tuades les travessies, llevat que estes tinguen la conside-
ració de vies urbanes. Així mateix, li correspondrà la 
vigilància i protecció de les que autoritze.

L’informe, que serà preceptiu, per a l’autorització de 
proves esportives quan discórreguen en part del seu 
recorregut pel terme municipal de Madrid.

e) L’adopció de les mesures necessàries per a la con-
cessió de la targeta d’aparcament per a persones discapa-
citades amb problemes greus de mobilitat o per a tercers 
que tinguen reconeguda esta condició i per a l’efectivitat 
dels drets que en deriven, tenint en compte la Recomana-

ció del Consell de la Unió Europea de 4 de juny de 1998 
sobre creació d’una targeta d’estacionament per a les per-
sones amb discapacitat.

f) La sanció de les infraccions de la normativa cor-
responent en matèria de seguretat vial, quan esta li atri-
buïsca la referida competència.

Article 41. Mesures cautelars.

Quan així ho demane la seguretat vial i l’efectivitat de 
l’ordenació de l’ús de les vies i els espais públics, l’Ajunta-
ment de Madrid, en els termes regulats per Ordenança 
municipal, pot adoptar, observant el principi de proporci-
onalitat, les mesures següents:

1a. La immobilització de qualsevol classe de vehi-
cles, en els supòsits següents:

a) Incompliment de les normes d’estacionament, 
incloent-hi les que limiten este en el temps, fins a la iden-
tificació del conductor.

b) Superació dels nivells màxims permesos d’emis-
sió de gasos, fums i sorolls permesos per les ordenances 
municipals segons el tipus de vehicle, fins que no siguen 
esmenades les causes de l’incompliment d’estos nivells.

c) Incompliment de l’obligació de sol·licitud de regis-
tre de transferència de la titularitat del vehicle dins del 
termini establit a este fi per les normes d’aplicació.

d) Circulació sense cobertura de la preceptiva asse-
gurança, sense perjuí de les competències sancionadores 
de l’Administració competent en matèria de responsabili-
tat civil i assegurances en la circulació de vehicles de 
motor.

2a. La retirada de qualsevol classe de vehicles i el 
seu posterior depòsit en les dependències habilitades a 
este efecte, en els supòsits següents:

a) Quan obstaculitzen o dificulten la circulació.
b) Quan posen en perill la circulació o suposen un 

risc per a les persones o els béns.
c) Estacionament indegut en les zones d’estaciona-

ment restringit.
La comprovació de la concurrència del supòsit legiti-

mador de la retirada i l’orde perquè es duga a terme esta 
poden efectuar-se de forma remota, a través de fotogra-
fies, filmació digital i altres mitjans tecnològics. Per orde-
nança municipal, i d’acord amb la legislació vigent en la 
matèria, es regularan les garanties que han de reunir els 
aparells a través dels quals es realitze la captació i trans-
missió d’estes imatges i la seua incorporació a l’expedient 
administratiu.

d) L’activitat d’oferiment en venda del propi vehicle o 
la realització de qualsevol negoci jurídic no autoritzat en 
vehicles estacionats en la via pública.

Els gastos derivats de la immobilització o retirada del 
vehicle són per compte del titular, sent el seu abonament 
o la garantia del seu pagament requisit previ per a l’alça-
ment de la mesura.

3a. La realització de les proves, reglamentàriament 
establides, per a determinar el grau d’intoxicació alcohò-
lica, per estupefaents, psicotròpics o estimulants, d’acord 
amb la legislació aplicable.

4a. La limitació de la circulació de determinats vehi-
cles, la suspensió d’esta i el tancament de vies urbanes 
quan siga necessari per a preservar la seguretat, el medi 
ambient o la protecció del patrimoni, d’acord amb la 
legislació aplicable.

5a. Els agents de l’autoritat podran denunciar el titu-
lar del vehicle en el cas que siga resident a Madrid si 
incomplira l’obligació d’acreditar, junt amb la documenta-
ció preceptiva del vehicle, el document que justifique el 
pagament o l’exempció, si és el cas, de l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica.
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Article 42. Gestió del cobrament de les sancions en 
matèria de circulació.

Els òrgans municipals competents per a imposar les 
sancions de circulació poden sol·licitar d’altres Adminis-
tracions del mateix nivell o de distint nivell, d’acord amb 
el principi de col·laboració interadministrativa i els opor-
tuns convenis, l’execució de les ordes d’embargament 
que hagen dictat, sense perjuí del que establix l’article 8 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals.

Article 43. Distintius dels vehicles.

1. A fi d’acreditar el compliment de l’obligació d’as-
segurament del vehicle, l’Ajuntament podrà crear i regu-
lar, per mitjà de la corresponent Ordenança, un distintiu 
adhesiu, per als que estiguen domiciliats a la Ciutat de 
Madrid, per a la seua exhibició en el vehicle, sense perjuí 
del que disposa l’article 41.1a d).

2. Per als vehicles el titular dels quals estiga obligat 
al pagament de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica a 
la Ciutat de Madrid, per mitjà d’Ordenança municipal es 
podrà imposar l’obligació d’exhibir en lloc visible del 
vehicle un adhesiu justificatiu del pagament o exempció 
de l’Impost. En tot cas, el titular del vehicle o el seu con-
ductor, quan siga requerit per a això pels agents de l’auto-
ritat, haurà d’acreditar el compliment de les seues obliga-
cions fiscals en la matèria exhibint el preceptiu 
justificant.

3. Els distintius a què es referixen els apartats anteri-
ors seran regulats per les corresponents ordenances, si 
foren implantats, en les seues característiques i ús, la 
seua possible substitució per altres mitjans, inclús digi-
tals, que permeten als agents de l’autoritat controlar, amb 
immediatesa, el compliment d’aquelles obligacions.

Article 44. Personal auxiliar de la policia municipal.

1. L’Ajuntament podrà nomenar personal auxiliar per 
a controlar l’adequada utilització de les parades d’estacio-
nament en la via pública i denunciar les conductes contrà-
ries a les normes que regulen la seua utilització.

2. Les denúncies realitzades per personal auxiliar, 
sense perjuí de les formalitats i requisits de procediments 
exigits per la norma, seran utilitzades com a element pro-
batori per a acreditar els fets objecte de les denúncies. A 
l’expedient administratiu que puga instruir-se, s’incorpo-
rarà una imatge del vehicle, ja siga en fotografia, filmació 
digital o altres mitjans tecnològics, que permeten avalar 
la denúncia formulada.

Article 45. Ordenació del trànsit.

1. Per a l’exercici de les funcions d’ordenar, senyalit-
zar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que 
establixen les normes de circulació, per acord del Ple 
podrà crear-se un cos de funcionaris, de conformitat amb 
l’autorització continguda en l’apartat 3 de l’article 53 de la 
Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de 
Seguretat, afegit per la disposició addicional quinzena de 
la Llei Orgànica 19/2003, de 23 de desembre.

2. Estos funcionaris no s’integraran en les Forces i 
Cossos de Seguretat i, en l’exercici de les seues funcions, 
tindran la consideració d’agents de l’autoritat subordinats 
als membres de la Policia Local de l’Ajuntament de 
Madrid.

Article 46. Embargament dels vehicles.

La tramitació dels procediments de recaptació execu-
tiva es realitzaran de conformitat amb les normes gene-

rals d’aplicació. S’exceptua d’estes regles, l’orde a obser-
var en l’embargament de béns del deutor, supòsit en què 
immediatament després dels diners en efectiu o en comp-
tes oberts en les entitats de depòsit, es podrà procedir a 
l’embargament del vehicle del qual siga titular el respon-
sable de la infracció objecte de la sanció, sense perjuí de 
seguir després l’orde establit en les normes de recaptació 
corresponents.

CAPÍTOL V

Béns immobles

Article 47. Desafectació d’immobles de l’Estat.

Quan es produïsca la desafectació d’immobles radi-
cats a la Ciutat de Madrid, propietat de l’Administració 
General de l’Estat, destinats a la prestació de qualsevol 
tipus de servici públic, incloses les xarxes d’instal·lacions 
i qualsevol altra infraestructura, podrà procedir-se per 
mitjà de conveni a la seua alienació preferent a l’Ajunta-
ment de la Ciutat de Madrid o, a les seues entitats de dret 
públic que tinguen atribuïdes competències en matèria de 
vivenda i, si és el cas, a la Comunitat de Madrid, sempre 
que vagen a destinar-se a usos dotacionals públics, a la 
construcció de vivendes de protecció oficial de titularitat 
pública o a l’ús com a vivenda de titularitat pública per a 
lloguer. En el conveni s’establiran les contraprestacions 
que es deriven de l’alienació, sense perjuí del que preveu 
l’article 145 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patri-
moni de les Administracions Públiques.

TÍTOL IV

Règim jurídic i procediment

Article 48. Procediment d’aprovació de les normes de 
competència del Ple.

1. L’elaboració i aprovació de les ordenances i regla-
ments i dels estatuts dels Organismes autònoms i Entitats 
públiques empresarials, a excepció del Planejament urba-
nístic que es regirà per la seua normativa específica, 
s’ajustarà al procediment establit en el present article.

2. La iniciativa per a l’aprovació de les normes de 
competència del Ple correspon a:

a) La Junta de Govern, mitjançant remissió del cor-
responent projecte.

b) Els grups polítics i els regidors.
c) Un nombre de ciutadans igual o superior al 10 per 

100 dels veïns de la ciutat, de conformitat amb el que 
establix la normativa bàsica aplicable.

S’exclou de la iniciativa ciutadana en tot cas la matèria 
tributària local.

3. En el cas dels projectes, s’aplicarà el procediment 
següent:

a) La Junta de Govern aprovarà el projecte inicial, i el 
sotmetrà al tràmit d’al·legacions si afecta els drets i inte-
ressos legítims dels ciutadans, durant un termini no infe-
rior a trenta dies naturals.

b) Examinades les al·legacions, el projecte definitiu 
serà aprovat per la Junta de Govern i remés al Ple, per a 
la seua tramitació conforme al que disposa el seu Regla-
ment Orgànic. En la remissió, el projecte anirà acompa-
nyat de totes les al·legacions rebudes i de la memòria que 
reculla la seua valoració.

c) La Comissió competent dictaminarà el projecte.
d) El Ple, en acte únic, aprovarà la norma.
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e) La norma aprovada pel Ple es publicarà íntegra-
ment en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» i 
entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació, llevat que 
la pròpia norma dispose una altra cosa, tot això sense 
perjuí de la seua publicació en el «Boletín de la Ciudad de 
Madrid».

f) Sense perjuí de l’anterior, l’aprovació de la norma 
es comunicarà a l’Administració General de l’Estat i a l’Ad-
ministració de la Comunitat de Madrid.

4. En el cas de les proposicions dels grups polítics i 
dels regidors, s’observarà el procediment establit en 
l’apartat anterior, amb les especialitats següents:

a) La proposició, acompanyada d’una memòria 
subscrita pel seu autor, es remetrà a la Comissió corres-
ponent, per al seu dictamen.

b) Una vegada dictaminada per la Comissió, si la 
proposició afecta els drets i interessos legítims dels ciuta-
dans se sotmetrà al tràmit d’al·legacions durant un ter-
mini no inferior a trenta dies naturals.

c) La Comissió competent proposarà al Ple la resolu-
ció de les al·legacions presentades i l’aprovació en acte 
únic de la norma resultant.

5. La presentació d’esmenes per part dels regidors, 
així com la seua tramitació en Comissió i Ple, s’ajustarà al 
que dispose el Reglament Orgànic del Ple.

6. Tota proposició o esmena que supose augment 
dels crèdits o disminució dels ingressos pressupostaris 
de l’exercici econòmic en curs requerirà la conformitat de 
la Junta de Govern per a la seua tramitació.

Article 49. Procediment d’aprovació del Pressupost.

1. La iniciativa per a l’aprovació del Pressupost gene-
ral de l’Ajuntament de Madrid correspon en exclusiva a la 
Junta de govern local.

2. El Pressupost general de l’Ajuntament de Madrid 
es tramitarà conforme al procediment comú establit en 
l’article anterior per als projectes normatius, amb les 
especialitats que s’establixen en el present article, que 
seran desenvolupades pel Reglament Orgànic del Ple.

3. El Projecte de Pressupost s’exposarà al públic, 
amb l’anunci previ en el Butlletí Oficial de la Comunitat de 
Madrid, per quinze dies naturals, durant els quals els inte-
ressats podran examinar-lo i presentar al·legacions.

A este efecte, tindran la consideració d’interessats:
a) Els veïns de Madrid.
b) Els qui resulten directament afectats, encara que 

no residisquen al municipi de Madrid.
c) Els col·legis professionals, cambres oficials, sindi-

cats, associacions i la resta d’entitats legalment constituï-
des per a vetlar per interessos professionals o econòmics i 
veïnals, quan actuen en defensa dels que els són propis.

4. Els interessats podran presentar al·legacions, en 
els supòsits següents:

a) Per ometre el crèdit necessari per al compliment 
d’obligacions exigibles al municipi, en virtut de precepte 
legal o de qualsevol altre títol legítim.

b) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos 
amb relació als gastos pressupostats, o bé estos respecte 
a les necessitats per a les quals estiguen previstos.

5.  El Projecte de Pressupost es remetrà al Ple abans 
del dia 1 de novembre.

6. Les esmenes que suposen modificació d’ingres-
sos requeriran, per a la seua tramitació, la conformitat de 
la Junta de Govern.

7. Les esmenes que afecten els crèdits per a gastos 
hauran de presentar-se compensant els increments i 
minoracions de crèdits en el si de la Secció Pressupostà-
ria a què es referisquen.

Article 50. Pràctica de notificacions.

1. La pràctica de les notificacions dels actes, acords i 
resolucions adoptades pels distints òrgans de l’Ajunta-
ment de la Ciutat de Madrid, podrà encomanar-se a perso-
nal auxiliar municipal habilitat a este efecte.

2. Les notificacions practicades per este personal 
auxiliar municipal tenen com a efecte la constància fefa-
ent de la seua recepció o rebuig pel destinatari.

3. En tot cas, l’Ajuntament ha de procurar i fomentar 
que els ciutadans puguen rebre les notificacions dels pro-
cediments que els afecten través de mitjans tecnològics, 
informàtics o de telecomunicacions.

Article 51. «Boletín de la Ciudad de Madrid» i tauler 
d’edictes.

1. Sense perjuí de l’obligació continguda en les lleis i 
reglaments respecte a la publicació d’actes i disposicions 
en els diaris oficials corresponents, l’Ajuntament de la 
Ciutat de Madrid podrà dotar-se d’un Butlletí propi amb 
format electrònic o informàtic.

2. Així mateix, el tauler d’edictes de l’Ajuntament de 
la Ciutat de Madrid podrà realitzar-se a través de mitjans 
electrònics o informàtics. En este supòsit, haurà de garan-
tir-se el lliure accés dels ciutadans a este, per mitjà de la 
instal·lació de terminals amb accés al tauler d’edictes en 
totes les Juntes de Districte i dependències municipals.

Article 52. Mesures per al compliment de la legalitat.

1. L’alcalde i la Junta de Govern poden imposar mul-
tes coercitives de fins a 3.000 euros com a mitjà d’execu-
ció forçosa dels seus actes, reiterades per tots els perío-
des de 15 dies que siguen suficients per a complir el que 
s’ha ordenat, en els supòsits següents:

a) Actes personalíssims que no siga procedent la 
compulsió directa sobre la persona de l’obligat.

b) Actes en què sent procedent la compulsió, l’Admi-
nistració no l’estime convenient.

c) Actes l’execució de la qual puga l’obligat encarre-
gar a una altra persona.

2. La multa coercitiva és independent de la o les san-
cions que puguen imposar-se amb este caràcter i compa-
tible amb estes.

Dins dels supòsits previstos en l’apartat primer del pre-
sent article, per mitjà d’Ordenança municipal s’establiran 
els casos concrets en què puga imposar-se la multa coerci-
tiva, la graduació de la seua quantia en funció de la grave-
tat de l’incompliment realitzat, sense que en cap cas puga 
superar-se el límit màxim de 3.000 euros i les seues actua-
litzacions anuals conforme a l’evolució anual del IPC.

3. En la imposició de sancions per l’incompliment de 
deures, prohibicions o limitacions continguts en les orde-
nances per resolució motivada de l’òrgan que resolga 
l’expedient sancionador, es podrà substituir la sanció eco-
nòmica per treballs en beneficis de la comunitat, l’assis-
tència obligatòria a cursos de formació, a sessions indivi-
dualitzades o qualsevol altra mesura alternativa que tinga 
la finalitat de sensibilitzar l’infractor sobre quines són les 
normes de conducta en l’espai urbà o reparar el dany 
moral de les víctimes.

Article 53. Fi de la via administrativa.

A més dels previstos en l’article 52.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
posen fi a la via administrativa els actes dictats pels 
òrgans municipals quan exercisquen competències atri-
buïdes per l’alcalde i la Junta de Govern per mitjà de la 
tècnica de la desconcentració prevista en esta Llei.
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Article 54. Remissió d’acords.

L’Ajuntament de Madrid remetrà a l’Administració 
General de l’Estat i a la de la Comunitat de Madrid còpia 
dels acords que adopte el Ple, en els terminis i formes que 
es determinen reglamentàriament. Els acords que adop-
ten els òrgans del govern municipal i els òrgans directius 
seran remesos a les referides Administracions previ 
requeriment d’estes.

Article 55. Funcions de fe pública.

Les funcions de fe pública dels actes i acords dels 
òrgans unipersonals i les altres funcions de fe pública, 
excepte aquelles que estiguen atribuïdes al secretari 
general del Ple, al secretari de la Junta de Govern i al 
secretari del Consell d’Administració de les entitats públi-
ques empresarials, seran exercides pels titulars dels 
òrgans directius o personal funcionari al servici de l’Ajun-
tament de la Ciutat de Madrid que es determinen per la 
Junta de Govern.

Disposició addicional primera. Constitució de la Comis-
sió Interadministrativa de Capitalitat.

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor 
d’esta Llei, es procedirà a la constitució de la Comissió Inte-
radministrativa de Capitalitat prevista en l’article 5. L’Estat, 
a través del Ministeri d’Administracions Públiques, convo-
carà en este termini les altres Administracions, a fi de pro-
cedir a l’aprovació del reglament intern de la Comissió.

Disposició addicional segona. Competències municipals 
i legislació sectorial.

1. La legislació sectorial no podrà alterar la distribu-
ció interna de competències realitzada per esta Llei entre 
el Ple, l’alcalde i la Junta de Govern.

2. Les competències que, a l’entrada en vigor d’esta 
Llei, la legislació sectorial atribuïx als distints òrgans de 
l’Ajuntament de Madrid s’exerciran conforme a la distri-
bució de competències prevista en esta.

Disposició addicional tercera. Instal·lació subterrània de 
les xarxes de servicis públics i d’interés general.

1. Totes les instal·lacions pròpies de les xarxes dels 
servicis públics de subministraments i d’interés general 
que discórreguen pel terme municipal han de ser subter-
rànies i ajustar la seua ubicació i traçat al planejament 
urbanístic i, si és el cas, a les ordenances d’utilització del 
domini públic municipal. Només en cas de concurrència 
d’urgència o d’impracticabilitat tècnica o econòmica pot 
autoritzar l’Ajuntament la seua instal·lació en superfície o 
aèria, sense perjuí de les competències urbanístiques de 
la Comunitat de Madrid.

2. Les instal·lacions ja existents a l’hora de l’entrada 
en vigor d’esta Llei han de ser soterrades quan així ho 
dispose el planejament urbanístic o les corresponents 
ordenances d’utilització del domini públic municipal i en 
els terminis que un i altres establisquen. La imposició del 
soterrament només dóna lloc a indemnització únicament 
per l’import del valor de les instal·lacions existents que no 
hagen de considerar-se amortitzades al temps en què haja 
d’efectuar-se este soterrament.

Disposició addicional quarta. Regulacions específiques.

La gestió i alienació dels béns immobles, les instal-
lacions, les telecomunicacions i els servicis tècnics del 
Ministeri de Defensa i els seus Organismes públics, radi-

cats en la ciutat de Madrid, es regirà per la seua legislació 
específica.

Disposició addicional quinta. Targetes d’estacionament 
per a persones amb discapacitat.

Les targetes d’estacionament per a persones amb dis-
capacitat emeses per les autoritats municipals d’acord 
amb el model establit en la Recomanació 98/376/CE del 
Consell, de 4 de juny de 1998, sobre la creació d’una tar-
geta d’estacionament per a persones amb discapacitat, 
tindran validesa en tot el territori estatal, amb indepen-
dència del municipi de procedència del titular.

Disposició addicional sexta. Impost sobre l’Increment 
de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció 
corresponent de cap document que continga acte o 
contracte determinant de les obligacions tributàries per 
l’impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana en l’Ajuntament de Madrid, sense 
que s’acredite prèviament, d’acord amb el que s’esta-
blisca reglamentàriament, haver presentat l’autoliqui-
dació o, si és el cas, la corresponent declaració o comu-
nicació.

Disposició addicional sèptima.

L’Ajuntament de Madrid, per mitjà de Reglament Orgà-
nic, podrà adaptar les denominacions dels òrgans neces-
saris previstos en esta Llei a les que s’establisquen en la 
normativa bàsica del règim local.

Disposició transitòria primera. Adequació a les previsi-
ons contingudes en la present Llei.

El Ple de l’Ajuntament de Madrid disposarà d’un ter-
mini de sis mesos des de l’entrada en vigor de la present 
Llei per a aprovar l’adaptació de la seua organització al 
que preveu esta. Fins que s’aproven estes normes, conti-
nuaran en vigor les disposicions que regulen estes matè-
ries en el moment d’entrada en vigor d’esta Llei.

Disposició transitòria segona. Règim d’incompatibili-
tats.

Als regidors de l’Ajuntament de Madrid se’ls aplicarà la 
incompatibilitat establida en l’article 2.4 de la Llei 12/1995, 
d’11 de maig, d’Incompatibilitats dels membres del Govern 
de la Nació i dels Alts Càrrecs de l’Administració General 
de l’Estat.

Este règim tindrà vigència fins a la data de l’entrada 
en vigor de la nova Llei reguladora de les Bases del 
Govern i l’Administració Local, a partir de la qual s’apli-
carà el règim previst en esta.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden sense efecte els articles del Text articulat de la 
Llei especial per al Municipi de Madrid, aprovat per Decret 
1674/1963, d’11 de juliol, no derogats expressament per 
disposicions anteriors a la present Llei.

Disposició final primera. Habilitació competencial.

La present Llei es dicta d’acord amb el que disposa 
l’article 6 de la Llei Orgànica 3/1983, de 25 de febrer, d’Es-
tatut d’Autonomia de la Comunitat Autònoma de Madrid, i 
a l’empara dels següents títols competencials:

149.1.4a de la Constitució: La disposició addicional 
quarta.
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149.1.6a de la Constitució: L’article 30.
149.1.8a de la Constitució: La disposició addicional 

sexta.
149.1.18a de la Constitució: Els articles 1 a 29; 31 a 34; 

47 a 55; disposicions addicionals primera, segona i ter-
cera.

149.1.20a, 21a i 24a de la Constitució: L’article 37.
149.1.21a de la Constitució: Els articles 38 a 46 i la dis-

posició addicional quinta.
149.1.29a de la Constitució: Els articles 35 i 36.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present Llei entrarà en vigor al cap de vint dies de la 
publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 4 de juliol de 2006.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

(Esta Llei es publica tenint en compte la correcció d’errors publicada 
en el «Boletín Oficial de Estado» número 177, de 26 de juliol de 2006.)

 12308 LLEI 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modi-
fica el text refós de la Llei de Propietat Intel-
lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 
1/1996, de 12 d’abril. («BOE» 162, de 8-7-2006.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei 

següent i jo la sancione.

PREÀMBUL

I
El procés de reforma i actualització de la normativa 

espanyola sobre propietat intel·lectual, vinculat a les 
noves tecnologies i propi de la dècada de 1990, ha sigut 
impulsat de manera significativa a través de huit directi-
ves comunitàries que conformen un procés, encara en 
curs, de formació d’un dret europeu de la propietat intel-
lectual.

La raó d’esta reforma del text refós de la Llei de Propi-
etat Intel·lectual, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1/1996, de 12 d’abril, respon a la necessitat d’incorporar al 
dret espanyol una de les últimes directives aprovades en 
matèria de propietat intel·lectual, la Directiva 2001/29/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 
2001, relativa a l’harmonització de determinats aspectes 
dels drets d’autor i drets afins als drets d’autor en la soci-
etat de la informació, amb la qual la Unió Europea, al seu 
torn, ha volgut complir els Tractats de l’Organització Mun-
dial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) de 1996 sobre Dret 
d’Autor i sobre Interpretació o Execució i Fonogrames.

No obstant això, al marge de les obligacions legislati-
ves internacionals i comunitàries, hi ha aspectes propis 
de la realitat espanyola que hauran de ser abordats en un 
futur immediat, com, per exemple, els organismes arbi-
trals, sense perjuí que esta Llei habilite el Govern perquè, 
amb caràcter provisional, reforce els mecanismes d’actu-

ació de l’actual Comissió Mediadora de la Propietat Intel-
lectual, que passarà a denominar-se Comissió de Propie-
tat Intel·lectual, la clara delimitació de competències en 
matèria de propietat intel·lectual entre l’Estat i les comu-
nitats autònomes o l’evolució tecnològica i la seua inci-
dència en el nivell de desenvolupament de la societat de 
la informació a Espanya, atenent en este últim cas les 
oportunitats que l’avanç de la tecnologia digital i de les 
comunicacions suposen per a la difusió de la cultura, per 
a l’aparició de nous models econòmics i socials, per al 
major i millor gaudi dels ciutadans, sense que res d’açò 
haja de suposar menyscabament en la protecció dels cre-
adors.

Els criteris seguits en la transposició s’han basat, pre-
ferentment, en la fidelitat al text de la Directiva i en el 
principi de mínima reforma de l’actual normativa.

II
Els drets harmonitzats són els patrimonials de repro-

ducció, distribució i comunicació pública. Les modificaci-
ons que s’introduïxen en la nostra legislació en relació 
amb els dits drets van dirigides a mencionar de manera 
expressa o a aclarir el que ja s’hi entenia implícit.

El dret de reproducció, sense alterar-se en el seu con-
cepte, s’aclarix afegint totes aquelles formes en què pot 
manifestar-se, de tal manera que s’eviten els possibles 
dubtes sobre l’efectiva inclusió de les reproduccions rea-
litzades per sistemes digitals.

Igualment succeïx amb el dret de distribució, que es 
millora i aclarix en la seua redacció, per mitjà de la refe-
rència expressa al fet que els titulars tenen reconegut este 
dret circumscrit a l’explotació de l’obra incorporada en un 
suport tangible, amb la qual cosa es delimita així el seu 
abast i s’evita la confusió significativa que a vegades 
ocorre en l’àmbit de l’explotació en xarxa. S’aclarix que la 
primera venda o una altra transmissió de la propietat no 
suposa l’extinció del dret de distribució, sinó que única-
ment es perd la facultat d’autoritzar o impedir posteriors 
vendes o transmissions de la propietat i, a més, única-
ment dins del territori de la Unió Europea. Es tracta de 
l’anomenat esgotament comunitari, terme ja encunyat 
per anteriors directives i que ara s’harmonitza respecte a 
tot tipus d’obres.

La novetat més destacable en el catàleg de drets està 
representada pel reconeixement explícit en esta llei del 
dret de posada a disposició interactiva, és a dir, aquell en 
virtut del qual qualsevol persona pot accedir a les obres 
des del lloc i en el moment que trie. Constituïx esta una 
modalitat de l’actual dret de comunicació pública que, 
tenint en compte els amplis termes en què el dret està 
definit en el text refós, s’ha entés que hi quedava inclosa. 
No obstant això, s’inclou expressament, a fi d‘aportar 
més claredat i seguretat jurídica, el que preveu la Direc-
tiva en els seus justos termes, per la qual cosa la mera 
posada a disposició de les instal·lacions materials neces-
sàries per a facilitar o efectuar una comunicació no equi-
val en si mateixa a una comunicació en el sentit d’esta llei. 
De conformitat amb això, s’atribuïx expressament als 
autors, als artistes intèrprets o executants, a les entitats 
de radiodifusió i als productors, siguen de fonogrames o 
de gravacions audiovisuals, un dret exclusiu sobre esta 
modalitat de comunicació pública.

La reforma, per tant, no altera el concepte tradicional 
dels drets de reproducció, distribució i comunicació 
pública, sinó que introduïx els matisos derivats del nou 
entorn en què es creen i exploten les obres i les prestaci-
ons.

Una altra de les novetats més importants és la nova 
regulació del règim de còpia privada en què s’han intentat 
mantindre els principis ja assentats en el nostre ordena-
ment que originen la deguda compensació que els fabri-
cants i importadors d’equips, aparells i suports materials 


