
POTESTAT NORMATIVA DE LES ENTITATS LOCALS 

L'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local, atribueix als ajuntaments potestat reglamentària, és a 
dir, capacitat per desplegar, dins l'esfera de les seves competències, 
el que disposen les lleis estatals o autonòmiques. Com a 
conseqüència d'aquesta potestat, els ajuntaments poden dictar 
disposicions de caràcter general i de rang inferior a llei, sense que, en 
cap cas, aquestes disposicions puguin contenir preceptes oposats a 
les lleis.  

Sense perjudici dels bans de la Batlia-presidència, la potestat 
reglamentària dels ajuntaments es materialitza a través de les 
ordenances i els reglaments aprovats pel ple municipal. Es parla 
d'ordenances per referir-se a les normes municipals amb efectes 
sobre els ciutadans, i de reglaments per a les normes internes, 
d'autoorganització. No obstant això, es tracta de dos termes que 
expressen una mateixa realitat jurídica: normes de naturalesa 
reglamentària elaborades pel ple d'un ajuntament.  

L'aprovació de les ordenances i els reglaments municipals, en 
general, s'ajusta al següent procediment (article 49 de la Llei de 
bases de règim local):  

1.-Aprovació inicial pel ple. 

2.-Informació pública i audiència a les persones interessades pel 
termini mínim de 30 dies per a la presentació de reclamacions i 
suggeriments (l'anunci s'exposa al públic en el tauler d'edictes de 
l'ajuntament i es publica en el butlletí oficial de la província). 

3 -Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats 
dins el termini i aprovació definitiva per part del ple. En l'acord inicial 
es pot establir que, si no s'hi presenten reclamacions, l'ordenança o 
reglament es considerarà aprovat definitivament de forma 
automàtica. 

4 -Publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament de Llucmajor. 

Aquest procediment té algunes modificacions per a alguns tipus 
d'ordenances i reglaments municipals concrets, per exemple les 
ordenances fiscals (vegeu l'article 17 de la Llei d'hisendes locals).  

L'entrada en vigor de les ordenances i reglaments municipals es 
produeix, un cop publicat el text íntegre, quan han transcorregut 15 
dies des de la recepció per l'Administració de l'Estat i la de les 
comunitats autònomes de la comunicació de l'acord municipal que ha 



de remetre'ls l'Ajuntament (articles 70.2 i 65.2 de la Llei reguladora 
de les bases de règim local). 

 


