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En aquest primer capítol, per introduir i centrar la temàtica a tractar en les pàgines que 
segueixen, recordarem de que depèn l’existència d’equipament públic, els mecanismes per a 
la seva obtenció, qui en fa la gestió i manteniment... Es farà necessària una referència a les 
altres comunitats autònomes per a comprendre millor la situació dels béns col·lectius a 
Catalunya. I encara més, en les darreres pàgines del capítol es farà necessari ampliar el 
camp de visió, cercant un país europeu per a l’establiment d’una comparativa amb la 
casuística espanyola. S’escollirà un país amb un sistema de govern similar, la República 
Federal d’Alemanya.  
 
 
Tal i com el títol del capítol indica, les cessions a Espanya han d’anar forçosament legislades, 
a raó d’una iniciativa urbanística eminentment privada.  
Espanya, país amb poca tradició industrial, ha fonamentat la seva economia -d’ençà el segle 
XIX- en el ‘negoci del sòl’, amb les nefastes conseqüències socials, entre moltes d’altres, que 
aquest fet comporta. 
Tenint en compte això, la preocupació social per l’especulació del sòl, transcendeix la que es 
produeix habitualment en els mercats de productes o de capitals.  
No ens ha d’estranyar, doncs, que la Constitució Espanyola impedeixi només aquest tipus 
d’especulació. (MOPTMA, 1996) 
Aquest bé necessari es troba en contínua  i indesitjable pugna amb el puntal principal de 
l’economia espanyola, el plusvalor urbanístic.  
[1, vegi’s la diferent significança del mots, plusvàlua i plusvalor]. 
 
En moments com l’actual, la combinació del ja tradicional cost elevat del preu del sòl amb un 
preu del diner també alt, dóna com a resultat la innaccessibilitat econòmica per la majoria de 
la població al producte final construït. 
Ha existit i existeix encara un debat obert sobre si la política d’incrementar el sòl urbanitzat 
barat (que no urbanitzable) pot contribuir a regular el mercat del sòl.  
[2, sobre la conveniència de disposar de sòl urbanitzat] 
 
Les quantitats i qualitats ofertades de sòls públics i privats, per part de les administracions i 
promotors, són competència de les Comunitats Autònomes d’ençà els traspassos de 
competències en matèria urbanística efectuats gradualment per l’estat central en el decurs 
dels darrers 20 anys.  
[3, les competències vénen fixades pel ‘bloc de constitucionalitat’] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Així l’exigència de majors o menors càrregues urbanístiques (que incidiran directament en el 
plusvalor urbanístic i per tant en el ‘negoci del sòl’) són a mans de les CCAA.  
 
Caldrà valorar les cessions de sòl públic efectuades a Catalunya en el marc de la llei 
d’urbanisme catalana, contextualitzat amb la resta de valors de les comunitats autònomes. 
La quantia de càrregues exigides als promotors permetrà veure si es tracta d’una comunitat 
onerosa o més aviat preservadora dels beneficis del privat. 
Per a materialitzar tal comparativa, s’han destriat els articles que fan referència a les 
cessions de sòls públics per a totes i cadascuna de les legislacions de les CCAA -a excepció 
de les comunitats-ciutat de Ceuta i Melilla-.  
L’estudi dels diferents ordenaments es realitza amb la versió legislativa vigent en data de 
realització de la comparativa, juliol 2005 (la síntesi legislativa descrita es presenta com a 
ANNEX I, contingut en el segon volum del present treball). 
 
S’han treballat amb uns hipotètics paràmetres urbanístics corresponents a un sector 
residencial de 10 Ha., amb una edificabilitat proposada de 1m2./m2., dels quals en resulta 
un sostre total de 100.000m2.  
Aquestes variables són habituals en molts ‘barris’ de nova creació a Catalunya, però encara 
més a la resta d’Espanya, on els sectors residencials són de majors dimensions. Per no entrar 
ara a definir la oportunitat i conveniència de la utilització del mot ‘barri’ (capítol IV), s’emprarà 
el mot ‘sector’.  
La idoneïtat dels valors de disseny permetran elaborar una comparativa amb un efecte mirall 
de la realitat molt notable (el càlcul de les cessions en base a la hipòtesi descrita es sintetitza 
en les taules que conformen l’ANNEX II, contingudes igualment en el segon volum) 
 
Els resultats es presenten en les gràfiques que s’adjunten més endavant, per còmputs totals 
de sòl de cessió; cessions per persona vinculada al sector; i finalment, per usos públics 
(equipament, verd i vialitat –on s’hi inclou el sòl d’aparcament-). 
 
Tot i que la comparativa s’emmarca en la generalitat dels sòls públics, cal puntualitzar que la 
recerca que aquí s’inicia es centra específicament en la comprensió de les cessions 
d’equipament, per ser el sòl públic més eficient socialment.  
És sabut que integren també el conjunt dels sòls públics les zones verdes i l’espai viari, no 
estudiats en el present treball per reportar beneficis menys rellevants al col·lectiu de 
ciutadans. 
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 el potencial de sòl públic de les comunitats autònomes 
 
 
 
A la vista de les cessions resultants de l’exigència dels ordenaments de les diferents CCAA, es 
pot fer una observació liminar, una excessiva heterogeneïtat en els resultats que fa pensar en 
una manca de referents objectius.  
 
Les diferències més importants s’escauen en les cessions de sistemes generals: el verd 
general es reserva en pràcticament totes les legislacions, no podent dir el mateix de 
l’equipament general. Perquè no s’exigeixen cessions  de sistema general per a l’equip urbà? 
La resposta s’ha de cercar en la diferent atribució de la despesa dels sistemes locals i 
generals. 
Mentre que les cessions locals arriben de forma gratuïta a l’ajuntament –cedits pel promotor 
privat com a contraprestació social per l’activitat econòmica-, els sistemes generals han 
d’ésser sufragats econòmicament per l’administració. 
[4, les contribucions especials contribueixen econòmicament a l’obtenció de sòls públics ] 
 
Es comprensible –encara que no admissible-, que es legisli en qüestió de llindars de cessió 
per al verd general i no per a l’equipament general. La difícil previsió de necessitats 
d’equipament general per part dels ajuntaments, juntament amb uns majors preu del sòl a 
raó d’una naturalesa molt més urbana que la prevista per al sistema general verd, fa que no 
s’incorporin en l’articulat de les lleis.  
A la pràctica, i obligats pel descrit, sistemes generals i locals es fonen, fet que beneficia 
àmpliament a l’administració local. Resulta molt difícil establir una distinció objectiva entre 
sistemes generals i locals, doncs la única diferència estreba en la població servida, essent 
per a uns l’àmbit municipal i per als altres la delimitació del propi sector.  
Amb la forçosa inclusió del suposat sistema d’equipament general en el local, l’administració 
obté sòl per a tal finalitat de forma gratuïta, que altrament, o amb una rigorosa adscripció per 
població, li’n suposaria una despesa.  
 
Algunes comunitats han assimilat els estàndards establerts pel RLU78 total o parcialment 
(Reglamento de la Ley del Suelo del 1976), d’altres han generat els seu propis valors 
incloent-los, a volta, en legislació pròpia. 
És notable la diversitat de valors dels índexs i indicadors per al càlcul de les cessions així com 
de les seves unitats. En alguns ordenaments s’expressaran en densitat d’habitatges, en 
d’altres segons l’edificabilitat o el sostre.  
Cal destacar que la majoria de legislacions no exigeixen les superfícies de cessió en valors 
per càpita, que per altra banda -i com veurem més endavant- és la fórmula d’expressió més 
adequada per reflectir l’usuari final tot i la dificultat pràctica que suposaria la seva 
introducció en els cossos legals.  
La Rioja té una insòlita manera d’exigir reserves per ‘habitant’. No es tracta d’uns llindars o 
esglaons, ni per un càlcul de la població que genera la pròpia actuació, sinó d’una relació de 
proporció entre la superfície del nou sector de planejament i la població total del municipi.   
 
A aquest ventall de possibilitats li hem de sumar l’ampli espectre de valors de llindar -de 
màxims i de mínims-, que desdibuixa encara més la no homogeneïtat generalitzada. 
Per al càlcul de la hipòtesi, s’ha de dir que s’han introduït els màxims residencials permesos 
per la llei, entenent que són els que encaixen amb la lògica empresarial de rendibilitat 
màxima que impera en qualsevol actuació urbanística. 
A l’hora de comptabilitzar el sostre residencial, s’han detectat importants llacunes en la seva 
concreció. No queda clar si s’inclou la totalitat del sostre lucratiu (residencial i terciari, com a 
majoritaris) o només el residencial. 

Per a evitar distorsions en el càlcul de la hipòtesi s’ha considerat tot com a sostre residencial.  
[5, com a exemple d’introducció de sostre terciari en un càlcul de cessions, vegi’s les proporcions en les 
que es preveuen la totalitat dels usos lucratius en un sector tipus] 
 
Finalment, una mancança generalitzada pel que fa a la regulació de la vialitat. Així com la 
majoria de legislacions proporcionen uns estàndards de cessió en matèria d’aparcaments, no 
es proporciona cap valor per a la previsió de vials.  
Una proporció generosa de cessió es situaria al voltant del 25% del sector, incloent vialitat i 
aparcaments  
[6, vegi’s estimacions de necessitats per a la introducció de la vialitat en un sector tipus].  
S’han rebaixat les reserves per aquest concepte al 15%, entenent que la no introducció de 
terciari ho permet, reducció que s’ha vist més encertada a mesura que avançava el treball i a 
la vista dels resultats que impossibilitaven materialment la inclusió de quotes més elevades 
de superfície vial. 
 
 
Màxims residencials limitats per les legislacions:  
Tal i com s’ha avançat, les limitacions edificatòries es troben referenciades en la densitat, 
l’edificabilitat o el sostre. 
L’espectre de densitats parteix dels 100 hab./Ha., com a valor més elevat -cas de Catalunya- 
fins als 65 hab./Ha., com a més baix per a Extremadura. La densitat és el valor menys 
limitant de les possibilitats edificables d’un sector ja que en constreny únicament el nombre 
d’habitatges però no la seva superfície.  
Fer esment d’una curiositat de la legislació de la Comunitat de Múrcia, que expressant la 
limitació residencial amb l’acotació de la densitat, incrementa les cessions per esglaons, 
cada 5 habitants/Ha.  
En quant a edificabilitat, el valor màxim d’ 1m2. sostre/m2. sòl, es dóna a Galícia, Múrcia i 
Cantàbria; el mínim de 0,80 m2./m2., a les Canàries. 
Pel que fa a sostre, el llindar màxim s’estableix en 100.000 m2. de sostre/Ha. a la Rioja, 
Castella la Manxa, València, essent el menor de 85.000m2. de sostre/Ha. a l’Aragó. 
 
En algunes CCAA es produeix una doble limitació, cas és de les Canàries i Castella Lleó –
densitat i sostre-, Cantàbria i Andalusia –densitat i edificabilitat-. 
O, el cas únic de Catalunya, on a banda de la densitat d’habitatges, es limita el sòl 
d’aprofitament privat, no essent inferior al 45% del total del sector. 
 
Les legislacions de Navarra, Madrid i Astúries no estableixen llindars màxims residencials de 
cap tipus, en aquests casos i per a completar la comparativa entre CCAA, s’aplicarà el valor 
genèric de 100.000 m2. sostre/Ha. com a paràmetre limitant en la hipòtesi. 
S’establirà una equivalència general de 100m2. construïts per habitatge, que inclourien 
també la part proporcional d’espais comuns de comunicació. 
 
 
Cessions màximes corresponents als màxims residencials.   
Els valors màxims residencials admesos per la legislació de cada CCAA que aplicarem al 
sector d’anàlisi de 10 Ha., hauran d’anar d’acord amb unes cessions que, en 
correspondència, hauran d’ésser també màximes. 
El càlcul d’aquestes cessions màximes, ens proporciona un primer resultat interessant, i que 
diferencia dos grups de comunitats de manera ben clara, les CCAA que poden assolir el 
màxim residencial permès per la seva llei d’urbanisme alhora que les cessions màximes 
corresponents, i les que no. 
Les CCAA pertanyents al primer grup, o el que és el mateix, amb un bon disseny de 
paràmetres que permet incloure el sostre privat i les cessions públiques màximes, són: 
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TAULA 1 
PERCENTATGES DE SÒL PÚBLIC (igual o inferior al 65% de sòl públic) 

 

 
 
La resta de comunitats autònomes es troben en la situació contrària, on no és possible 
l’allotjament del sòl públic a l’empara de màxims residencials,  
 
 
 
PERCENTATGES DE SÒL PÚBLIC (superior al 65% de sòl públic) 

 

 
 
[Font: taules Elaboració pròpia segons resultats de la hipòtesi. Data elaboració: juliol 2005] 
(*) En data d’elaboració del present estudi, no s’ha redactat legislació urbanística pròpia, s’utilitza la llei espanyola de 
1976 i el seu reglament de 1978 

 
 
En aquests casos, haurem de passar –necessàriament- de cessions màximes a les mínimes 
admeses, recolzades en supòsits diferents segons les legislacions que permetran efectuar 
reduccions: 
 
Per aplicació de la cessió mínima del 10% en el s. local de verd: 

València (75,38%, 4’02 m2./m2.) > 70,38%, 2’97 m2./m2. 
Navarra (96,5%, 28’5 m2./m2) > 69,5%, 3’22 m2./m2. 
Illes Balears (72%, 2’76 m2./m2) > 65%, 1’82 m2./m2. 
Galícia (73%, 3’70 m2./m2) > 65%, 2’85 m2./m2. 

 

                                                       % de sòl públic a cedir                 edificabilitat neta 

Extremadura 65% 2,57 

País Basc 65% 1,82 (*) 

Aragó 60% 2,15 

Astúries 55% 2,22 

La Rioja 53% 2,16 

                                                        % de sòl públic a cedir                 edificabilitat neta 

Cantàbria 98% 62,5 

Navarra 96% 28,5 

Andalusia 93% 13,7 

Madrid 90% 10 

Castella la Manxa 84% 6,2 

Múrcia 85% 8,66 

Catalunya 79% 3,50 

València 75% 4,02 

Galícia 73% 3,70 

Illes Balears 72% 2,76 (*) 

Illes Canàries 72% 2,82 

Castella Lleó 70% 2,68 

Reducció de les cessions de verd, per la possibilitat de comptabilitzar els s. generals en els locals:  
Castella la Manxa (83,87%, 6’2 m2./m2.) > 71%, 3’70 m2/m2. 
Catalunya (79,05%, 3,50 m2./m2) > 55%, 2’33 m2./m2. 
Madrid (90%, 10 m2./m2.) > 65%, 2’85 m2./m2. (s’hi afegeix la no aplicació del 20% de 
cessió per a vialitat estructurant, per ser de tipus optatiu) 

Adhesió a l’opció d’ometre la previsió d’aparcaments, a raó de la seva optativitat 
Múrcia (85%, 8’66 m2./m2) > 65%, 2’86 m2./m2. 
Cantàbria (98,4%, 62’5 m2./ m2) > 62,4%, 2’65 m2./m2. 

Possibilitat de reducció de 2 a 1 plaça ap. /habitatge 
Andalusia (92,75%, 13,7 m2./ m2) > 56,36%, 2’29 m2./m2. 

 
Finalment caldrà introduir de forma generalitzada les reserves de vialitat i aparcament, 
estimades en un 15 % de sòl del sector, com s’ha decidit anteriorment. 
Per a fer efectiva dita reserva, caldrà jugar novament amb els marges de cessió per usos i els 
possibles transvasaments o reduccions entre aquests, a fi i efecte de no alterar el còmput 
total de sòl públic admès pel sector en cadascun dels ordenaments. 
Les comunitats que segueixen es troben en situació ‘d’incompliment de cessions’, per haver 
d’efectuar reduccions no contemplades per la legislació però necessàries per a la introducció 
de la vialitat:  
 
Reducció del verd local al 10%, s’obté el 6,5% d’aparcament que manca per completar el 15% mínim: 

Extremadura (65%, 2’57 m2./m2) 
Aplicació de cessions de verd i equipament local com si es tractés d’un sector de baixa densitat, 
aconseguint el 15% d’aparcament necessari: 

Múrcia (85%, 8’66 m2./m2) > 65%, 2’86 m2./m2. 
Aplicació de les cessions de baixa densitat en verd i equipament locals, aconseguint el 6% d’aparcament 
que manca: 

Madrid (90%, 10 m2./m2.) > 65%, 2’85 m2./m2. 
Inclusió de sistemes generals i locals, s’obté el 10% d’aparcament que manca 

Galícia (73%, 3’70 m2./m2) > 65%, 2’85 m2./m2. 
Adhesió a la possibilitat de privatitzar les cessions de verd, sota conveni d’obertura al públic. 
S’aconsegueix el 15% de vialitat necessària. 

Cantàbria (98,4%, 62’5 m2./ m2) > 62,4%, 2’65 m2./m2. 
 
Dels resultats se’n efectua una primera classificació, per famílies, segons les cessions 
obtingudes:                                                            
(veure gràfiques pàgines 24 a 33) 
 
1. MÉS DEL 65% DE SÒL PÚBLIC 
Pertanyen a aquest grup, en: 
Situació de màxims (sense reduccions) 
Canàries 79% cessions, Castella Lleó 70%, Extremadura 65%, País Basc 65%. 
Amb reduccions ó per l’aplicació de cessions mínimes: 
Castella la Manxa 71% cessions, València 70,38%, Navarra 69,5%, Illes Balears 65%. 
 
2. 65% DE CESSIONS 
Se’n diferenciaran dos tipus: 
Osmosi necessària entre usos públics (per a l’obtenció de la superfície vial) 
Múrcia 65%, Madrid 65%, Galícia 65%. 
Públic concertat mitjançant conveni urbanístic: 
Cantàbria 65% cessions 
 
3. MENYS DEL 65% DE SÒL PÚBLIC 
Doble diferenciació, 
Doble reducció de cessions:  
Astúries 55% cessions, Catalunya 55% 
Doble reducció amb incompliment de les cessions mínimes marcades per la llei: 
Aragó 60%, Andalusia 56,36%, la Rioja 53,5% 
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 anivellament fiscal i inversió de potencial públic entre 
comunitats 
 
 
 
Els màxims residencials admesos, s’ha vist vénen expressats per densitat, edificabilitat o 
sostre. Paràmetres, que tenen una traducció en habitatges, aplicant la equivalència 100m2. 
de sostre=1 habitatge.  
La base de dades de població del INE (Instituto Nacional de Estadística), permet estimar el 
nombre de persones per habitatge per cadascuna de les CCAA.  
D’aquesta manera s’aconsegueix expressar el sòl públic en m2. per habitant. S’ha avançat ja 
que aquest és l’indicador més operatiu per parametritzar el sòl de cessió necessari, doncs és 
la fórmula que més s’aproxima a mostrar l’usuari potencial del sòl públic, en general, i de sòl 
d’equipament, en particular (veure els gràfics de les pàgines que segueixen). 
S’aconsegueixen dos grans grups:  
 
 
TAULA 2 
1. MÉS DE 26 M2./PERSONA, més del 65% de sòl públic: 

 

 
 
 
2. MENYS DE 26 M2./PERSONA, menys del 65% de sòl públic: 

 

 

                                                   m2./pers. sòl públic                 % de sòl cedit                            habitants en sector 

Castella Lleó 36,76 70% 1.904 

Balears 35 65% 1.841 (*) 

Extremadura 34,96 65% 1.859 

País Basc 34,85 65% 1.865 (*) (1) 

València 33,88 70% 2.136 

Illes Canàries 33,56 72% 2.136 (2) 

Castella la Manxa 27,58 71% 2.574 

Navarra 26,62 71% 2.610 (1) 

                                                    m2./pers. sòl públic                 % de sòl cedit                           habitants en sector 

Aragó 20,05 60% 2.303 

Andalusia 24,80 50% 2.702 

Cantàbria 24,59 62% 2.637 

Múrcia 22,92 65% 2.836 

Madrid 22,64 65% 2.870 

Galícia 21,88 65% 2.970 

Astúries 20,53 55% 2.710 

Catalunya 20,36 55% 2.700 

La Rioja 19,81 53,5% 2.700 

 
 
 
 
 
 
 
Els dos segments obtinguts, mantenen el punt d’inflexió anterior, situat en 65% de sòl 
cessions, equivalent a 26m2. per persona de sòl públic. 
D’inici s’aprecia que els sectors residencials que allotgen més població -segons l’aplicació de 
dades INE-, són alhora els que menys cessions per persona realitzen. Relació que no 
s’evidenciava amb la simple utilització del percentatge de sòl cedit, o amb els indicadors 
habituals de nombre d’habitatges, edificabilitat o sostre residencial.   
Amb això es corrobora la premissa de que l’indicador m2.sòl de cessió/persona és el més 
representatiu. 
(veure gràfiques pàgines 34 a 37) 
 
Si s’afegeix al descrit la densitat urbana promig de cadascuna de les CCAA (en habitants/
Ha.,TAULA 3), s’observa que les comunitats que aconsegueixen cedir més sòl públic per 
habitant són alhora les urbanament menys denses. 
Complementant aquesta densitat ‘neta’ amb la densitat territorial o ‘bruta’, s’entreveu una 
relació entre densitats urbanes elevades i compacitat territorial, al igual que entre dispersió 
territorial i escassa densitat urbana. 
Les excepcions de l’axioma les constitueixen les comunitats forals i de règim especial (País 
Basc, Navarra i Canàries), amb grans quantitats de sòl cedit alhora que densitats urbanes 
importants i poca dispersió territorial. De l’altre costat destaca el cas de l’Aragó, quan tot i la 
poca densitat i elevada dispersió ofereix cessions considerablement baixes.  
 
Apareix una llei interna que si bé és coherent en termes d’estructura territorial no ho és des 
d’un punt de vista empresarial, necessari per a la consecució de les accions urbanístiques. 
Densitats urbanes elevades dibuixarien uns teixits molt densos, amb pocs buits, on els preus 
del sòl són elevats, suposant una menor cabuda del sòl públic, per no proporcionar rèdits 
mercantils.  
De l’altre costat, una menor compacitat dels nuclis significaria majors reserves per a 
l’intervenció pública, per poder disposar de sòl a preus més assequibles.  
La contradicció s’esdevé quan, es té en compte que els pagadors del sòl públic, propietaris i 
promotors privats, en determinades comunitats gaudirien de menys aprofitament alhora que 
estarien més gravats per les cessions.  
Si bé és cert que el preu del sòl, correlatiu al nivell de riquesa dels territoris, explicaria en 
bona mesura aquesta possibilitat de majors càrregues urbanístiques als actors privats en les 
comunitats menys desenvolupades econòmicament, no s’ha d’oblidar que els sòls resultants 
són recepcionats per l’administració en concepte de zones verdes, vials i equipaments.  
 
Com s’explicaria la urbanització, edificació i manteniment de les quantitats ingents de sòl 
públic en mans d’administracions autonòmiques amb uns recursos econòmics 
suposadament escassos? 
El cobriment del diferencial de costos econòmics rauria, forçosament, en els mecanismes de 
suplència que aplicaria l’Estat, on es redistribueixen els ingressos de les comunitats sota un 
criteri d’anivellament, fonamentat en la dispersió i superfície territorials.    
 
 
[Font taules: MEH i elaboració pròpia segons resultats de la hipòtesi. Juliol 2005] 
(*) En data d’elaboració del present estudi, no s’ha redactat legislació urbanística pròpia, s’utilitza la llei espanyola de 
1976 i el seu reglament de 1978 
(1) comunitat foral 
(2) comunitat de règim especial 
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TAULA 3 
1. més de 26 m2./ persona, més del 65% de cessions, DENSITAT URBANA (neta) MENYS DE 40 hab./Ha.  
                        

 
 
 
2. menys de 26 m2./ persona, menys del 65% de cessions, DENSITAT URBANA (neta) MÉS DE 40 hab./Ha 
                                    

 
 
 
 
 
[Font taules: INE/ Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de España (dades 2001: ‘superfície artificial’, 
‘superfície total’ i ‘població’) i 
Elaboració pròpia amb resultats de la hipòtesi. Juliol 2005] 
 
 
(*) En data d’elaboració del present estudi, no s’ha redactat legislació urbanística pròpia, s’utilitza la llei espanyola de 
1976 i el seu reglament de 1978 
(1) comunitat foral 
(2) comunitat de règim especial 

Catalunya és una de les 17 regions autònomes i una de les regions anomenades 
‘històriques’, en la mesura que és hereva d’una llarga tradició d’autogovern. El 1979 va ésser 
adoptat l’estatut d’autonomia, que va suposar un reconeixement de la seva identitat 
diferencial en els dominis de la llengua i la cultura, així com el restabliment de les seves 
pròpies institucions d’autogovern.  
 
Les tres comunitats anomenades històriques –País Basc, Catalunya i Galícia- accedeixen a 
l’autonomia per la via de l’article 151 de la CE (Constitució Espanyola), gràcies a l’existència 
de sengles projectes d’estatut d’autonomia plebiscitats en el passat (II República Espanyola).  
Andalusia es constitueix també com a comunitat per la via de l’article 143 de la Constitució, 
pel qual la iniciativa del procés autonòmic és motivada per les diputacions provincials. 
Navarra aprova la llei de ‘Reforma y Amejoramiento del Fuero’ i es constitueix com a 
comunitat foral a través de la disposició addicional primera de drets històrics.  
Canàries i València accedeixen a les seves autonomies igualment via l’article 143 de la 
Constitució.  
La resta de CCAA, les anomenades de via lenta, accedeixen a la seva autonomia també amb 
l’article 143, de forma progressiva, aprovant-se el darrer dels estatuts l’any 1994. (BALADO, 
2005) 
L’any 1995 es dóna per tancat el Mapa de les Autonomies, i amb aquest els successius 
Pactos Autonómicos pels quals s’ havien anat aprovant els diferents texts estatutaris al 
mateix temps que s’atribuïen competències.  
 
Als anys noranta era possible destriar dos tipus d’autonomies segons el grau competencial 
dels governs regionals. Un primer grup es podia subscriure a un ‘alt nivell de competències’, 
Andalusia, Illes Canàries, Catalunya, Galícia, Navarra, el País Basc i la Comunitat Valenciana 
(totes menys les de via lenta) i les que tenen un ‘baix nivell de competències’, Aragó, Astúries, 
Illes Balears, Cantàbria, les regions de Castella-Lleó i de Castella la Manxa, Extremadura, 
Madrid, Múrcia i la Rioja (les de via lenta). 
 
 
Les principals diferències, requeien en haver assumit competències en matèria bàsiques com 
l’educació i la sanitat en les CCAA amb majors quotes d’autonomia.  
Així mateix, en el camp fiscal, cal distingir els casos del País Basc i de Navarra, que –encara 
avui- tenen competències normatives i de gestió sobre certs impostos de l’Estat que la resta 
de comunitats no disposen. 
A tals efectes, el govern central estableix un conveni econòmic amb la comunitat foral de 
Navarra per a la seva participació econòmica en les arques nacionals. Amb la comunitat 
basca s’estableix un concert econòmic que també en reduirà la seva quota de participació en 
els pressupostos de l’estat central. 
Cal distingir també el cas de Canàries, que tot i tractar-se d’una comunitat de règim comú, 
assolint idèntiques competències previstes en l’article 148, disposa d’un règim fiscal 
específic que li permet obtenir un major volum d’ingressos per incrementar la recaptació 
tributària pròpia, disminuint així els tributs cedits (BOSCH N., VILALTA, M., 2008) 
 
 
Amb l’acord del Consell de Política Fiscal i Financera del 27 de juliol de 2001, queden 
totalment transferides les competències al conjunt de CCAA que quedaven pendents. Així 
queden a mans del govern central només aquelles que li són pròpies segons el previst en la 
Constitució.  
D’aquesta manera, i d’ençà aquest moment, s’aconsegueix una homogeneïtat competencial 
entre les comunitats, requisit necessari per aplicar el nou sistema de finançament que 
preveia el mateix acord de Política Fiscal. 
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                                    m2/hab. sòl públic      % de sòl cedit          D. neta (hab./Ha.)      D. bruta (hab./Ha.) 

Castella Lleó 36,76 70% 14,9   0,26 

Balears 35 65% 28,86 (*)   1’67 (*) 

Extremadura 34,96 65% 35,38   0,25 

País Basc 34,85 65% 78,65 (*) (1)   2,91 (*) (1) 

València 33,88 70% 36,07   1,78 

Illes Canàries 33,56 72% 49,89 (2)   2,26 (2) 

Castella la Manxa 27,58 71% 31,45   0,22 

Navarra 26,62 71% 44,96 (1)   0,56  (1) 

                                   m2/hab. sòl públic      % de sòl cedit            D. neta (hab./Ha.)     D. bruta (hab./Ha.) 

Aragó 20,05 60% 27,78   0,25 

Andalusia 24,80 50% 42,51   0,83 

Cantàbria 24,59 62% 36,78   1,01 

Mùrcia 22,92 65% 33,01   1,05 

Madrid 22,64 65% 63,68   6,72 

Galícia 21,88 65% 51,17   0,90 

Astùries 20,53 55% 49,93   0,99 

Catalunya 20,36 55% 41,03   1,91 

La Rioja 19,81 53,5% 38,84   0,54 



 

 
Durant la dictadura s’inicia la tònica que perdura encara avui d’invertir menys en aquelles 
províncies que enregistressin major creixement industrial o activitat de serveis. La franja 
mediterrània ha estat tradicionalment el feu per excel.lència d’aplicació d’aquesta política de 
discriminació inversora, a raó de nivells de renda superiors.  
Aquesta constant incideix de forma molt negativa sobre aquests territoris, amb 
conseqüències estructurals molt greus, ja que determinades actuacions a mans 
exclusivament de l’estat no es realitzen o es realitzen a destemps, minvant progressivament 
el potencial econòmic d’aquestes regions.  
 
Als anys vuitanta i noranta, la capacitat de creixement de les regions espanyoles es correspon 
amb l’assumpció de competències. Recordar que en aquell moment la franja mediterrània , 
Catalunya, València, juntament amb les comunitats més industrialitzades d’Espanya, País 
Basc i Navarra i territoris on s’enregistra una gran activitat turística, Andalusia, Galícia i 
Canàries, arriben per un procediment o altre a responsabilitzar-se de les matèries bàsiques.  
De l’anàlisi de les inversions de l’Estat entre el 1986-89 se’n extreu que les regions dotades 
d’un nivell de competències inferior enregistren –en general- les xifres d’inversió més 
elevades que les que gaudeixen d’un nivell més elevat de competències, com a resultat d’una 
major presència de l’estat en les primeres que en les darreres (BOSCH, N., MARCOU, G., 
POLA, G., 1994). 
Per al període indicat, Catalunya és la regió on l’estat hauria realitzat menys inversions.  
 
En segon lloc, entre les CCAA que tenen el mateix nivell de competències, s’observen 
igualment diferencies notables en les xifres de les inversions de l’Estat per habitant, 
atribuïbles a factors de tipus històric, social, de desenvolupament regional... 
De la mateixa manera i en aquest mateix període, si es comparen les competències 
transferides, inversió de l’estat i el PIB per habitant, s’observa que les regions amb un nivell 
de competències menys elevat, tenen remarcablement una tendència a un PIB per habitant 
menys elevat, rebent alhora un volum més important d’inversions i vice-versa. 
 
Avui, amb la totalitat de competències previstes a l’article 148 de la CE transferides per igual 
a les comunitats, continuen existint diferències d’inversió del govern central, fet que no 
s’entén si no és per l’anomenada solidaritat territorial.  
 
Efectivament, el nou sistema de finançament introduït l’any 2001, incorporava importants 
mecanismes per compartir o anivellar riquesa. Formulació, d’inici impecable, però que 
deixava de costat importants paràmetres de modelació de la quasi justa premissa inicial, 
doncs la realitat territorial no és idèntica a tot l’Estat –com s’ha vist- encara que el nivell de 
responsabilitats de les administracions regionals si que ho sigui. No s’ha oblidar que 
esmentada solidaritat s’havia dissenyat en un benentès il·limitat.  
 
En conseqüència, el nivell de riquesa de cada regió continua condicionant fortament el 
repartiment de les inversions de l’Estat en les comunitats. Si als setanta i vuitanta era el grau 
de productivitat, i als noranta era el nivell de competències assumides, avui és anivellament 
territorial el que castiga fortament les comunitats més desenvolupades econòmicament.  
Versions d’un problema etern.  
 
 
Artículo 138.  
1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la 
Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las 
diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 
2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en 
ningún caso, privilegios económicos o sociales. 

Amb això, les regions que reben menys recursos per part del l’estat han de realitzar un esforç 
més gran d’inversions pròpies per atendre’s a uns valors per habitant semblables als de les 
regions que reben un volum més gran de recursos.  
El sistema de finançament espanyol contribuiria, doncs, a la comprensió de les importants 
diferències en els valors de reserva per habitant que realitzen les comunitats en concepte 
d’infraestructures socials.  
Situats en aquest punt, cal aclarir que comunitats forals (Navarra i País Basc), juntament amb 
les de règim especial (Canàries) quedarien fora del repartiment de riquesa que aplica l’Estat, 
doncs gaudeixen de règims de finançament propis que les deixarien igualment al marge de la 
norma discursiva aquí exposada en matèria de cessions de sòl i per càpita. 
 
Parlar de finançament econòmic no és el mateix que parlar de poder econòmic o capacitat 
fiscal de les comunitats. 
Si s’incorporen les dades d’ingressos tributaris de les Comunitats Autònomes (Capacidad 
Fiscal y Total Recursos. Liquidación 2005. Ministerio de Hacienda, 2007),  
 
TAULA 4 
1. més de 26 m2./ persona, més del 65% de cessions, més 5m2/pers. sòl equipament; PIB per càpita 
2005 (índex sobre la mitja igual a 100): 
 

 
 
2. menys de 26 m2./ persona, menys del 65% de cessions, menys 5m2./pers. sòl equipament; PIB per 
càpita 2005 (índex sobre la mitja igual a 100): 
 

 

                                m2./pers. sòl pùblic  %sòl cessions       m2./pers. sòl equip.  %sòl equip.              índex PIB 

Castella Lleó 36,76 70% 8,4 16% 94 

Balears 35 65% 8,7 16% 135 (*) 

Extremadura 34,96 65% 8 15% 67 

País Basc 34,85 65% 5,1 13% (*) (1) 

València 33,88 70% 8,7 16% 99 

Illes Canàries 33,56 72% 7,7 20% 42 

Castella la M 27,58 71% 9,6 20% 80 

Navarra 26,62 71% 7,4 16% (*) (1) 

                               m2./pers. sòl pùblic  %sòl cessions         m2./pers. sòl equip.  %sòl equip.             índex PIB 

Aragó 20,05 60% 2,1 10% 112 

Andalusia 24,80 50% 3,3 7% 80 

Cantàbria 24,59 62% 3,3 10% 103 

Múrcia 22,92 65% 4,5 13% 81 

Madrid 22,64 65% 5 12% 139 

Galícia 21,88 65% 4,1 12% 99 

Astúries 20,53 55% 2,1 5% 99 

Catalunya 20,36 55% 1,4 4% 122 

La Rioja 19,81 53,5% 1,2 3% 101 

20 



 

 

es comprova com no hi ha correspondència entre la capacitat econòmica de la comunitat (PIB 
per càpita 2005, essent la mitja=100) i la quantitat de cessions abans calculada.  
 
L’índex mostrat no indica les possibilitats econòmiques finalistes, ja que com s’ha apuntat cal 
passar pel sedàs anivellador la capacitat econòmica de les comunitats. 
Un cop jugada la partida de la solidaritat, més que d’anivellament caldria parlar d’inversió de 
la capacitat fiscal de les CCAA, com es veurà tot seguit. 
 
Les regles del joc estableixen en primer lloc les necessitats de despesa de les CCAA, això és 
els recursos que haurien de rebre per tres conceptes: competències comuns, les sanitàries i 
les de serveis socials. 
 
L’indicador de necessitats de despesa ha d’intentar reflectir amb precisió les necessitats de 
despesa de les administracions autonòmiques en relació als serveis que han de prestar. En 
aquest sentit, cal tenir present que les necessitats de despesa variaran fonamentalment per 
dos factors: els usuaris que tenen dret a rebre el servei, i el cost de prestació d’aquest.  
A banda d’aquests dos factors se’n podria afegir un tercer que en menor mesura també 
intervé en la quantificació de la despesa d’un determinat govern, això és l’eficiència en la 
gestió del servei i el nivell al que es fa la prestació. (CASTELLS, A.,2004) 
La component poblacional, que per extensió seran els mateixos usuaris, sofreix de manca 
d’actualització. Aquest fet és preocupant si tenim en compte que la població, sobretot en les 
comunitats amb més desenvolupament econòmic, ha sofert una evolució espectacular els 
darrers anys. (LÓPEZ CASANOVAS, G., 2005) 
 
En el bloc de competències comuns, les CCAA reben assignació basada fonamentalment en 
la població, pesant un 94%; li segueixen la superfície (4,2%), la dispersió de la població 
(1,2%) i la insularitat (0,6%). 
El fons per a corregir la escassa densitat de població pretén compensar els majors costos de 
provisió dels serveis públics de territoris escassament poblats, es reparteix entre les 
Comunitats amb una densitat de població inferior a 27 hab./Km2., sempre i quan tinguin una 
superfície inferior a 50.000 km2. (BOSCH, N., MARCOU, G., POLA, G., 1994). 
 
Les necessitats de despesa per competències comuns es prorrategen amb la renda, 
s’anomena càlcul del fons de renda relativa, favorable a les comunitats menys riques. El fons 
de renta relativa es destina a aquelles comunitats amb una renta per càpita inferior a la 
mitja. 
 
Després del primer anivellament de les necessitats de finançament per competències 
comuns, s’apliquen un seguit de regles de modulació que establiran un valor màxim i un de 
mínim al creixement del finançament respecte l’any base, amb la intenció d’evitar 
desviacions importants entre CCAA. (BOSCH, N., MARCOU, G., POLA, G., 1994). 
 
 
Pel que fa al bloc de competències sanitàries, els recursos es reparteixen entre les CCAA 
mitjançant dos fons: el fons general per a finançar la sanitat i el fons d’estalvi d’incapacitat 
temporal.  
 
 
[Font taules: MEH i elaboració pròpia segons resultats de la hipòtesi. Juliol 2007] 
 
(*) En data d’elaboració del present estudi, juliol 2005, no s’ha redactat legislació urbanística pròpia, s’utilitza la llei 
espanyola de 1976 i el seu reglament de 1978 
(1) comunitat foral 
(2) comunitat de règim especial 
 

El primer es distribueix en funció de la població protegida (75%), la població major de 65 
anys (24,5%) i la insularitat (0,5%). El segon, es reparteix entre les CCAA únicament sota el 
criteri de població protegida. Aquest fons té com a finalitat garantir la igualtat en l’accés als 
serveis sanitaris públics en tot el territori nacional, amb programes i mesures per lluitar 
contra la incapacitat temporal (Bosch, Duran, 2005) 
El nou model de finançament autonòmic (2001) té caràcter únic de manera que, a diferència 
del passat, no existeix un finançament sanitari autònom. La despesa sanitària amb un fort i 
sostingut creixement, clarament per sobre els increments del PIB, centra les preocupacions 
de totes les administracions públiques. (LÓPEZ CASANOVAS, G.,2005) 
Pel finançament sanitari, algunes comunitats, entre les que s’hi inclou Catalunya, han buscat 
recursos tant perniciosos i inconnexes com gravar els carburants, l’anomenat cèntim 
sanitari, darrerament qualificat per la Comunitat Europea com a il.legal. 
 
Finalment, els recursos corresponents al bloc de serveis socials es distribueixen entre les 
CCAA amb el criteri únic de població major de 65 anys. 
El càlcul de necessitats de despesa com a compendi de necessitats de despesa per 
competències comuns, sanitàries i socials, beneficia clarament a les comunitats que 
generen menys riquesa i amb una població més envellida. No s’hi reflecteixen però el 
creixement de la població, que portaria implícita la component immigració.   
 
S’ha esmentat ja que l’acord del 2001 estableix les subvencions d’anivellament. Ajuts que 
tindrien com a objectiu garantir un nivell mínim en la prestació de serveis públics bàsics en 
tot el territori nacional. Els serveis que s’hi defineixen com a bàsics són sanitat i educació. 
Així quan es produeixi una desviació de més de tres punts respecte la mitja nacional en el 
nombre d’alumnes d’educació obligatòria i/o població protegida d’una Comunitat Autònoma, 
s’analitzaran les causes i possibles solucions, de forma que examinada en el seu conjunt el 
finançament de la CCAA, es determini la conveniència o no de que aquesta participi en 
esmentada subvenció d’anivellament. 
D’altra banda, pel que fa al finançament dels serveis sanitaris que es presten a través de la 
Seguretat Social, es va acordar que mentre no s’aprovés un nou acord de finançament 
econòmic, l’Estat garantiria que aquest evolucionés de la mateixa manera que ho feia el PIB 
 
El subsidi més important és el fons de suficiència, incondicionat, que vé a substituir el que 
s’anomenava Participación en los Ingresos Generales del Estado (PIE). Les subvencions 
econòmiques, doncs, han existit sempre en el sistema comunitari, be sia a mode de 
participacions, bé a mode dels actuals fons d’ajut. 
El fons de suficiència tanca el sistema, proporcionant el diferencial econòmic entre 
necessitats de despesa i capacitat fiscal a les  comunitats que els sigui menester. (BOSCH, 
N., MARCOU, G., POLA, G., 1994). 
 
Amb el descrit, el càlcul total de les Necessitats de despesa (NGi) acaba essent: serveis 
comuns+ serveis sanitaris+ serveis assistencials i socials, deduint la Capacitat Fiscal (CFi) la 
comunitat, i obtenint així el Fons de Suficiència (FSi), instrument que fa possible 
l’anivellament fiscal. 
 
 
 
FSi= NGi - CFi 
 
on Fons de Suficiència (FSi) 
     Necessitats de despesa de cada comunitat (NGi) 
     Capacitat Fiscal (CFi) 
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El fons de suficiència com a subvenció d’anivellament que és, hauria de permetre que les 
diferents unitats de govern d’un mateix nivell (per exemple, els governs autonòmics a 
Espanya, o els estats als EEUU) assolissin un grau similar en la  prestació dels serveis que els 
són atribuïts, tot i demanant un esforç fiscal similar als seus ciutadans. 
Es tracta d’evitar que les regions més pobres es trobin en la situació d’haver de prestar un 
nivell de serveis inferior, o bé d’haver de demanar un esforç més gran als seus ciutadans per 
prestar el mateix nivell de serveis. Aquest és el criteri d’equitat interterritorial en què se solen 
basar els sistemes de subvencions. (CASTELLS, A., 2004) 
 
Segons això, el fons de suficiència presenta problemes com a mecanisme d’anivellació, si 
se’n fa la valoració des de l’erràtic dels resultats. 
Les necessitats de despesa per càpita ‘s’espatllen’, per ponderar-se amb el nivell de renda i 
amb modulacions de tipus poblacional, com la dispersió o l’envelliment. 
La capacitat econòmica d’una comunitat no hauria de ser motiu de penalització alhora de 
redistribuir el que ingressa l’estat. Per altra banda, les modulacions que s’apliquen disten 
molt de reflectir els segments de població que suposen més i major demanda de serveis, en 
tant que no se’n actualitzen els increments. 
Tenint en compte només els valors absoluts del conjunt de l’estat, la població ha crescut 
més que la despesa. En el període 2001-2007, l’increment ha estat del 65%, no així la 
despesa. L’eina anivelladora, doncs, acaba invertint en molts casos la situació de partida.  
Aquests desequilibris horitzontals es veuen agreujats per la manca de revisió de la 
recaptació real, que es fa en referència a un l’any base, 2001.  
 
La TAULA 5 mostra el total d’ingressos de les CCAA (2005), després de l’anivellament fiscal. 
Comunitats que abans de l’aplicació dels mecanismes de subvenció estaven per sota la mitja, 
passen a estar per sobre i a l’inrevés.  
La correspondència entre riquesa final de les comunitats i volum d’equipament és major una 
vegada aplicat el fons de suficiència. Les comunitats que enregistren subvencions més 
importants són alhora les que més cedeixen: Castella Lleó (+ 25); Castella la Manxa (+29); 
Canàries (+53); Extremadura (+ 57).  
Les Balears (-53)  queden incloses en el grup de les que més cedeixen, s’entén que és per 
l’aplicació (en el moment d’elaboració del present estudi, juliol 2005), de la normativa 
estatal, la llei d’urbanisme de 1976 i el reglament de 1978, per no disposar-ne de pròpia. 
Ambdós texts preveuen cessions més substancioses que les que la majoria de CCAA 
exigeixen en sengles lleis d’urbanisme.  
El cas de València (-8) és diferent. Tot i l’elevat instrumental que preveu la llei valenciana,  
molts mecanismes no es porten a la pràctica, on s’hi han d’incloure les cessions.  
 
Per altra banda, les comunitats que reben menys subvenció són les que al mateix temps 
cedeixen menys. Destaquen Madrid (-52) i Catalunya (-27), com a les menys afavorides per 
l’anivellament fiscal.  
Aragó (+3); Múrcia (+11); Cantàbria (+14); Astúries (+14); La Rioja (+16); Andalusia (+22); i 
Galícia (+28); pertanyen també al grup que cedeix per sota els 25m2./habitant.  
 
La transferència de recursos públics estatals cap a les comunitats és clau per a portar a 
terme polítiques publiques, on s’hi inclou la prestació de serveis, com a més significant. 
És simptomàtic que els totals ingressats per comunitats es corresponguin amb una major o 
menor exigència de cessió de sòls públics. Sembla, doncs, que el legislador autonòmic seria 
conscient de la capacitat econòmica del seu govern per a consumar les actuacions públiques, 
garantint amb la llei únicament el sòl públic pel qual se’n podrà fer efectiu el sostre. 
Què se’n trauria de disposar de gran quantitat de sòl públic si després no es ténen els 
recursos per edificar-ne el sostre que culmina l’equipament? 

TAULA 5 
1. més de 26 m2./ persona, més del 65% de cessions, més 5m2/pers. sòl equipament; RECURSOS 
INCONDICIONATS PER CÀPITA 2005, índex sobre la mitja igual a 100 (inclou: fons de suficiència, tributs 
cedits normatius i taxes normatives) 

 

 
 
 
2. menys de 26 m2./ persona, menys del 65% de cessions, menys 5m2./pers. sòl equipament; 
RECURSOS INCONDICIONATS PER CÀPITA 2005, índex sobre la mitja igual a 100 (inclou: fons de 
suficiència, tributs cedits normatius i taxes normatives) 

 

 
 
[Font taules: MEH 2005 i elaboració pròpia segons resultats de la hipòtesi. Juliol 2005] 
 
(*) En data d’elaboració del present estudi, juliol 2005, no s’ha redactat legislació urbanística pròpia, s’utilitza la llei 
espanyola de 1976 i el seu reglament de 1978 
(1) comunitat foral, no participa de l’anivellament fiscal 
(2) comunitat de règim especial 
 
Total ingressat inferior als ingressos tributaris 
Total ingressat superior als ingressos tributaris 
[7, per a la comprensió de les conseqüències de la no-inclusió de les CCAA forals en el sistema de 
finançament] 

                               m2./pers. sòl públic  %sòl cessions        m2./pers. sòl equip. ingressos tributaris total ingressat 
EUROS/HAB. mitja=100                                                                                                  (no anivellat)         (anivellat) 

Castella Lleó 36,76 70% 8,4 94 119 

Balears 35 65% 8,7 135 82 (*) 

Extremadura 34,96 65% 8 67 124 

País Basc 34,85 65% 5,1 (*)(1)  (*) (1) 

València 33,88 70% 8,7 99 91 

Illes Canàries 33,56 72% 7,7 42 95 

Castella la M 27,58 71% 9,6 80 109 

Navarra 26,62 71% 7,4 (1)  (1) 

                                m2./pers. sòl pùblic %sòl cessions        m2./pers. sòl equip. ingressos tributaris total ingressat 
EUROS/HAB. mitja=100                                                                                                    (no anivellat)        (anivellat) 

Aragó 20,05 60% 2,1 112 115 

Andalusia 24,80 50% 3,3 80 102 

Cantàbria 24,59 62% 3,3 103 117 

Múrcia 22,92 65% 4,5 81 92 

Madrid 22,64 65% 5 139 87 

Galícia 21,88 65% 4,1 86 114 

Astúries 20,53 55% 2,1 99 113 

Catalunya 20,36 55% 1,4 122 95 

La Rioja 19,81 53,5% 1,2 101 117 
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Com és sabut la majoria de sòls públics amb destí equipament s’obtenen per cessió gratuïta 
(per trobar-se normalment inclosos en els sistemes locals).  
No és així amb el sostre. La responsabilitat econòmica de consolidar-lo cau irrefutablement-
totalment, o en part, si s’entra en fórmules de co-pagament autonòmic i local- en 
l’administració que el recepciona,  
Les comunitats més solidàries es veuran discriminades negativament respecte les receptores 
de les subvencions, veient minvada la seva capacitat econòmica per a portat a terme 
polítiques públiques, subestimant les seves necessitats reals de despesa per un injust 
sistema correctiu.  
Segons els mecanismes d’anivellament vigents, les necessitats de despesa de Catalunya 
serien de 1396 euros per càpita, front les d’Extremadura, de 2800 euros/ càpita (Ministerio 
de Economia y Hacienda, 2005) 
En les comunitats de règim comú que el sistema de finançament reporta menys ingressos 
per càpita dels necessaris no només l’estalvi és fa impracticable, sinó que es veuen 
abocades a un endeutament important (BOSCH, N., VILALTA, M., 2008) 
 
La distribució de recursos entre les CCAA segons l’actual sistema de finançament és 
complexa i amb moltes regles de modulació, que encobreixen acords polítics sobre 
quantitats pactades i que pretenen el manteniment del ‘statu quo’ anterior al 2001. (BOSCH, 
N., DURÁN, J.M., 2005). 
Exemple d’això n’és la reforma del FCI, Fons de Compensació Interterritorial. El nou 
plantejament,  que es portà a terme el 1990, tenia per objecte consagrar-se exclusivament al 
desenvolupament regional, amb la clara intenció de separar el finançament dels serveis 
transferits de l’estat a les regions, afavorint les comunitats amb menys capacitat de generar 
recursos.  
Amb tal intenció, a partir del 90 apareix una divisió en 2 lots: el primer que es correspon al 
fons pròpiament dit, hi participen 9 comunitats (Extremadura, Andalusia, Castella la Mancha, 
Galicia, Múrcia Illes Canàries, Castella Lleó, València i Astúries). Aquestes 9 regions són 
coincidents amb les que reben ajuda de la Comunitat Europea a través dels Fons 
Estructurals, i en bona mesura de les que més sòl públic disposen (TAULA 5). 
Regions que avui, tot i haver-se homogeneïtzat les competències a nivell estatal, encara 
reben l’ajut comunitari europeu i espanyol. 
El segon lot, de menor importància econòmica, és una compensació transitòria per a 16 
regions, on tret de Navarra, totes hi participen. 
 
 
Fet l’anàlisi, és evident que l’actual sistema de finançament del conjunt de CCAA de règim 
comú sofreix defectes, que en un futur pròxim s’hauran de resoldre. La reforma del sistema 
de finançament autonòmic hauria de dirigir-se a dues grans àrees: l’autonomia financera i la 
responsabilitat fiscal, per una banda, i el de la equitat i la solidaritat interterritorial per l’altre.  
 
[8, sobre els principals problemes existents en l’actual sistema de subvencions de les CCAA] 
[9, i de les correccions proposades] 
 
A tall d’enunciat de solucions, s’esmenten dues línies de treball a seguir:  
En matèria de responsabilitat fiscal: caldria augmentar la capacitat normativa de les CCAA en 
els tributs cedits. 
Equitat i solidaritat interterritorial : no existeix equitat si es produeixen les actuals diferències 
entre les CCAA, on els recursos per càpita no responen a criteris que es puguin justificar des 
del punt de vista econòmic o de la modelació interterritorial. Per tant, hauria d’establir-se un 
sistema d’anivellació entre les CCAA que fes explícits els fluxos de recursos destinats a la 
solidaritat i que respongués a un criteri de justícia natural acceptat social i políticament. 
(BOSCH, N., DURÁN, J.M., 2005). 

Podem considerar que a Espanya l’anivellament és injustament complert, i això no és 
desitjable. A favor de l’anivellament total hi ha un únic motiu, la garantia d’ igualtat de 
recursos dels diferents governs davant d’un mateix esforç fiscal. Anivellament complert, però 
just. En contra, hi ha l’excessiva seguretat que desemboca en l’estancament, la ineficiència, i 
la desincetivació. 
Per aquesta raó, la majoria dels sistemes federals (com ara la República Federal d’Alemanya 
o el Canadà) no produeixen un anivellament complet, sinó parcial. Les subvencions serveixen 
només per llimar diferències. (CASTELLS, A., 2004) 
 
L’anivellament alemany és també horitzontal: els länd rics cedeixen recursos als més pobres. 
El sistema reparteix els recursos en proporció inversa a la capacitat fiscal de cada länd. La 
variable poblacional és té en compte, modulada segons densitat i mida dels municipis. 
És rellevant destacar la sentencia que el tribunal constitucional alemany va dictar el 1999, 
segons la qual el sistema d’anivellament té que reduir les diferències de capacitat fiscal 
(però no invertir-les, com passa a casa nostra). La solidaritat és limita aproximadament a un 
6% del que vindria a ser l’equivalent del PIB de cada regió. 
[10, el sistema d’anivellament alemany es basa en l’anomenat principi d’ordinalitat] 
 
Un bon sistema de subvencions d’anivellament ha de garantir que, a igualtat de 
competències, les CCAA han d’estar en condicions de prestar un nivell similar de serveis 
socials essencials de l’estat del benestar, sempre i quan realitzin un esforç fiscal similar. 
(BOSCH, N., DURÁN, J.M., 2005). 
 
Quin anivellament territorial és compatible amb el manteniment de desenvolupaments 
econòmics importants alhora que garanteix prou solidaritat envers les comunitats que no 
creixen al mateix ritme? 
El nou finançament per Catalunya que actualment es debat, hauria de garantir les previsions 
estatutàries en matèria de serveis socials (veure Títol VI, article 206, Estatut de Catalunya 
2006). De la mateixa manera la llei d’urbanisme catalana hauria d’assegurar el sòl necessari 
per allotjar els futurs equipaments.  

 
Tot i que l’origen de totes les lleis autonòmiques d’urbanisme és comú, la legislació 
espanyola de 1976, aquestes s’han fet a sí mateixes, aconseguint l’ampli ventall descrit de 
valors de sòl de cessió.  
Així, si la clau del sòl públic, en el moment del traspàs de competències, era -i és- en mans 
de les CCAA, s’ha de considerar que Catalunya va ésser poc generosa en matèria pública, o 
per contra conscient de les limitacions de finançament? 
I encara, es pot afirmar que Catalunya es troba en condició deficitària de sòl per a 
equipament o per contra les ràtios catalanes són adequades? Això portaria a parlar de 
superàvit en la resta de comunitats, a excepció de la Rioja  
Com sigui, l’ampli ventall de valors de cessió entre CCAA té connotacions negatives, una 
excessiva heterogeneïtat que només genera dubte i incertesa. 
 
I finalment, ja que les infraestructures en general i les socials en particular són a Catalunya 
aparentment escasses, caldria analitzar en profunditat els mecanismes legals que les fan 
possibles per a cercar –entretant s’aconsegueix millor finançament-, una major eficàcia en la 
obtenció de les mateixes. 
 
 
 
De tot l’exposat se’n voldran respostes, tot i cercant referències en l’urbansime europeu que 
il·luminin el camí de la recerca que ara s’enceta. 
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La representació gràfica respon a la següent simbologia: 
Quadrants superiors:   
SISTEMES 
Superior esquerre: sistemes generals, on  
Blau: aparcament  
Verd: espai lliure 
Lila: equipaments  
Superior dret: sistemes locals 
On s’aplica la mateixa simbologia que en els sistemes generals. 
Quadrants inferiors:    
ZONES  
Inferior esquerre:  
privat d’habitatge lliure 
Inferior dret:  
privat d’habitatge públic 
     
El text que s’ha inserit en lletra vermella fa referència al valor que 
es té en compte per al seu càlcul. És a dir, si es calculen basant-se 
en el sostre total del sector, en nombre d’habitatges o en 
proporció al sòl. 
 
En la mateixa franja on es grafia l’habitatge lliure s’hi dibuixa 
també l’aprofitament per l’administració, en color taronja (per anar 
normalment destinat a habitatge protegit) 
Sobre esmentada franja es grafia l’habitatge protegit, diferenciant 
el públic concertat, en groc, del protegit, en taronja.     
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La representació gràfica respon a la següent simbologia: 
Quadrants superiors:   
SISTEMES 
Superior esquerre: sistemes generals, on  
Blau: aparcament  
Verd: espai lliure 
Lila: equipaments  
Superior dret: sistemes locals 
On s’aplica la mateixa simbologia que en els sistemes generals. 
Quadrants inferiors:    
ZONES  
Inferior esquerre:  
privat d’habitatge lliure 
Inferior dret:  
privat d’habitatge públic 
     
El text que s’ha inserit en lletra vermella fa referència al valor que 
es té en compte per al seu càlcul. És a dir, si es calculen basant-se 
en el sostre total del sector, en nombre d’habitatges o en 
proporció al sòl. 
 
En la mateixa franja on es grafia l’habitatge lliure s’hi dibuixa 
també l’aprofitament per l’administració, en color taronja (per anar 
normalment destinat a habitatge protegit) 
Sobre esmentada franja es grafia l’habitatge protegit, diferenciant 
el públic concertat, en groc, del protegit, en taronja.     
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La representació gràfica respon a la següent simbologia: 
Quadrants superiors:   
SISTEMES 
Superior esquerre: sistemes generals, on  
Blau: aparcament  
Verd: espai lliure 
Lila: equipaments  
Superior dret: sistemes locals 
On s’aplica la mateixa simbologia que en els sistemes generals. 
Quadrants inferiors:    
ZONES  
Inferior esquerre:  
privat d’habitatge lliure 
Inferior dret:  
privat d’habitatge públic 
     
El text que s’ha inserit en lletra vermella fa referència al valor que 
es té en compte per al seu càlcul. És a dir, si es calculen basant-se 
en el sostre total del sector, en nombre d’habitatges o en 
proporció al sòl. 
 
En la mateixa franja on es grafia l’habitatge lliure s’hi dibuixa 
també l’aprofitament per l’administració, en color taronja (per anar 
normalment destinat a habitatge protegit) 
Sobre esmentada franja es grafia l’habitatge protegit, diferenciant 
el públic concertat, en groc, del protegit, en taronja.     
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La representació gràfica respon a la següent simbologia: 
Quadrants superiors:   
SISTEMES 
Superior esquerre: sistemes generals, on  
Blau: aparcament  
Verd: espai lliure 
Lila: equipaments  
Superior dret: sistemes locals 
On s’aplica la mateixa simbologia que en els sistemes generals. 
Quadrants inferiors:    
ZONES  
Inferior esquerre:  
privat d’habitatge lliure 
Inferior dret:  
privat d’habitatge públic 
     
El text que s’ha inserit en lletra vermella fa referència al valor que 
es té en compte per al seu càlcul. És a dir, si es calculen basant-se 
en el sostre total del sector, en nombre d’habitatges o en 
proporció al sòl. 
 
En la mateixa franja on es grafia l’habitatge lliure s’hi dibuixa 
també l’aprofitament per l’administració, en color taronja (per anar 
normalment destinat a habitatge protegit) 
Sobre esmentada franja es grafia l’habitatge protegit, diferenciant 
el públic concertat, en groc, del protegit, en taronja.     
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La representació gràfica respon a la següent simbologia: 
Quadrants superiors:   
SISTEMES 
Superior esquerre: sistemes generals, on  
Blau: aparcament  
Verd: espai lliure 
Lila: equipaments  
Superior dret: sistemes locals 
On s’aplica la mateixa simbologia que en els sistemes generals. 
Quadrants inferiors:    
ZONES  
Inferior esquerre:  
privat d’habitatge lliure 
Inferior dret:  
privat d’habitatge públic 
     
El text que s’ha inserit en lletra vermella fa referència al valor que 
es té en compte per al seu càlcul. És a dir, si es calculen basant-se 
en el sostre total del sector, en nombre d’habitatges o en 
proporció al sòl. 
 
En la mateixa franja on es grafia l’habitatge lliure s’hi dibuixa 
també l’aprofitament per l’administració, en color taronja (per anar 
normalment destinat a habitatge protegit) 
Sobre esmentada franja es grafia l’habitatge protegit, diferenciant 
el públic concertat, en groc, del protegit, en taronja.     
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Es grafien els resultats segons: 
Meitat superior:  
SISTEMES 
Es divideix en locals i generals, seguint el mateix codi 
de colors que en els gràfics anteriors. 
Els texts en vermell, en aquest cas, destaquen valors 
d’importància: persones totals en el sector i m2./
persona. 
 
Meitat inferior:  
ZONES 
L’aprofitament per a l’Administració, juntament amb 
l’habitatge de protecció es grafien amb color taronja, 
l’habitatge concertat s’assenyala amb color groc 
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[1] GARCÍA BELLIDO, J. (1982) La Especulación del suelo, la gestión del suelo y la gestión urbanística, en 
‘Ciudad y Territorio’, 1982, (53): 45-73 (p. 54) 
‘Plusvalor en castellano rigurosamente no debe traducirse por plusvalía, ya que las cosas tienen un valor, 
no una valía, más apropiada al decir de las personas que, teniendo gran valía, pueden ser muy miedosas y 
cobardes, careciendo de valor y valentía. Cómo es harto sabido el plusvalor, es la porción del excedente 
de valor de una mercancía, producido solamente por la fuerza de trabajo con el plustiempo o plustrabajo 
no pagado en los salarios, y que se apropia directamente el dueño de los medios de producción. 
(…) 
Por todo ello, cuando se habla de las `plusvalías’ de suelo creadas por la comunidad no se sabe 
exactamente lo que se dice, aunque con esto se quiera expresar en la economía burguesa la diferencia 
entre el precio del venta en el mercado y el valor real del suelo por su uso actual y sus mejoras; o incluso 
a veces –cómo el impuesto de Incremento de valor de los terrenos, llamado de plusvalías –se quiere 
cuantificar cómo la diferencia entre el precio de venta actual y el de compra anterior. Impuesto que más 
apropiadamente debería llamarse ‘sobre la renta del suelo’. 
 
[2] MOPTMA, (1996) Informe sobre suelo y urbanismo en España ; Comisión de Expertos sobre 
Urbanismo. Madrid : Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Dirección General para 
la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, 1996  (pp. 24-26) 
‘El peso de éste factor restrictivo debe ser evaluado a la vista de un aspecto fundamental: las puntas de 
demanda final son respondidas mediante productos inmobiliarios reales, ya terminados y construidos en 
solares urbanos y, sólo en una segundo momento, mediante suelo real y efectivamente urbanizado, es 
decir convertido en solar inmediatamente edificable. Éste enfoque centra, pues, la preocupación esencial 
en la oferta de suelo efectiva y activamente urbanizado (y no tanto la mera clasificación de suelo 
urbanizable a medio o largo plazo) Y por tanto, no le preocupa tanto los aspectos del planeamiento 
urbanístico que puedan limitar la oferta total de suelo urbanizable a largo plazo, sino básicamente, en 
aquellos aspectos que dificultan o imposibilitan su transformación efectiva y a corto plazo en solares 
urbanizados. La mayoría de los miembros de la Comisión estima que éste es el factor primordial de 
restricción de la oferta a superar al cual deben orientarse las políticas legislativas.’  
 
[3] PÉREZ ANDRES, A.A., (1998) La Ordenación del territorio en el estado de las autonomías. Madrid: 
Marcial Pons: Instituto Universitario de Derecho Público "García Oviedo", 1998 (pp. 286-287) 
Es necesario recordar que la fijación de las competencias de las CCAA no resulta directamente de la 
Constitución, que no las prefija imperativamente; pues éstas de concretarían en base al principio 
dispositivo –como ha pasado-, en los diferentes estatutos de autonomía. Las normas constitucionales, 
básicamente los artículos. 148 y 149 tienen que interpretarse, por tanto, junto con el llamado ‘bloque de 
la constitucionalidad’, integrado por los diferentes estatutos de autonomía. De ésta manera las 
competencias asumidas efectivamente por las CCAA no son iguales, prácticamente en la mayoría de los 
títulos hay diferencias, que a veces resultan ser muy notables. 
 
[4] GARCIA BELLIDO, J., (1983) Estrategias de planeamiento y gestión para la cesión gratuita de los 
sistemas generales., en ‘Ciudad y Territorio’, 1983, 2 (56): 93-101 (p. 94) 
‘La diferencia entre los sistemas generales y locales, en cuanto a que la responsabilidad o competencia 
de sus obras de urbanización sea municipal o de los particulares directamente afectados, es una 
consecuencia del rango o nivel del servicio que prestan en cada plan concreto, no de su naturaleza 
intrínseca como categoría absoluta y universal. Esta característica que los diferencia constituye no una 
causa jurídica, sino un resultado de la función que, en cada caso, están llamados a prestar. (…) la 
cuestión clave estriba en identificar conceptualmente si el suelo de reserva de los sistemas generales, 
necesariamente debe ser obtenido y sufragado sólo por la administración, dejando claro desde el 
principio que los costes de instalación y obras de urbanización propias de los sistemas generales correrán 
por cuenta de la administración, sin prejuicio de las eventuales contribuciones especiales.’ 
 
[5] HERNÁNDEZ AJA, A., (1994) Análisis de los estándares de calidad urbana en el planeamiento de las 
ciudades españolas. Madrid: Cuadernos de investigación urbanística; 11. Universidad Politécnica de 
Madrid. E.T.S. de Arquitectura, 1994 (p. 11) 
‘Cómo valor de referencia hemos considerado el espacio necesario para cubrir las demandas de empleo 
en una zona, usando los parámetros correspondientes a la comunidad de Madrid, con 3,2 habitantes por 
vivienda y una tasa de población activa del 48%. Distribución del empleo y superficie por puesto de 
trabajo: comercio 30%, 25m2. por empleo; terciario 50%,  25m2. por empleo; industria 20%, 40m2. por 
empleo. 

Su aplicación sobre un área en la que conocemos el nº de viviendas nos daría la demanda de espacio 
para otros usos lucrativos , entre un mínimo del 40% de la cobertura del empleo a un máximo del 80%, 
suponiendo que porcentajes mayores significarían una oferta claramente supralocal, quedando así el 
valor de referencia entre un mínimo de 17m2.c/viv. Y un máximo de 34m2./viv.’ 
 
[6] op.cit. 5. (p. 12) 
Hemos definido la superficie mínima que garantiza el funcionamiento de la calle. Tomamos cómo unidad 
los 100m2. construidos o vivienda equivalente, considerando 4 habitantes y un vehiculo por cada 100m2. 
construidos, para garantizar la funcionalidad mínima. Requerimos que se satisfaga la circulación de 
peatones, la circulación de vehículos y el aparcamiento. La cantidad de viario necesaria tendría un límite a 
su generosidad que sería el costo admisible por la promoción inmobiliaria; en nuestro caso hemos 
decidido utilizar el coste admisible para una promoción de VPO. 
Para el cálculo del mínimo valor admisible hemos considerado 6m2. de acera peatonal por cada 100m2. 
construidos, que permitirían la circulación cómoda del 25%  de sus habitantes simultáneamente, otro 
25% están aparcados en la vía pública y el 50% restante permanecerían en garajes subterráneos. Esto 
requeriría para el 25% de los vehículos circulando a una media de 30 Km./h. por un carril de 2,75m., un 
total de 14,5 m2. por cada 100m2. construidos. (…) 
El aparcamiento del 25%  de los vehículos, supondría considerando las normas correspondientes a 
accesos, pasos de peatones y otras limitaciones legales o funcionales, 4,5m2. por cada 100m2. 
construidos. En una situación casi ideal con abundancia de parking subterráneo y uso moderado del 
coche, necesitaremos un mínimo de 25m2. de vía pública por cada 100m2. construidos, dotación que se 
incrementaría en 4,5 m2. más por cada 25% de plazas de aparcamiento que no se resolviesen en 
parcelas privadas. (…) Según los cálculos que aparecen en el anexo, se llegaría a un máximo de 36m2. de 
viario por vivienda, que podría bajar hasta 32 si hubiese que amortizar 133m2. de sistemas generales.  
Esto nos marcaría un rango comprendido entre un mínimo de 25m2. y un máximo de los 35m2. por 
vivienda. Por debajo de los 25m2. sería necesario limitar el uso del vehiculo privado, a fin de que se 
respetase el ámbito peatonal y la posibilidad de circular. Por encima de los 35m2. se trataría de 
promociones en las que las viviendas de VPO se reduciría a un porcentaje del total hasta quedar 
descartada o reducida al 15% del aprovechamiento de cesión obligatorio. 
 
[7] CASTELLS,A. (2004) Les Subvencions d’anivellament en el finançament de les comunitats 
autònomes : anàlisi de la situació actual i propostes de reforma. Barcelona : Generalitat de Catalunya. 
Departament de Relacions Institucionals i Participació. Institut d'Estudis Autonòmics, 2004 (pp.103) 
L’atual sistema de finançament exclou les CCAA forals del mecanisme d’anivellament dels recursos entre 
CCAA. La conseqüència principal d’aquesta no-inclusió és que les CCAA forals disposen d’un volum de 
recursos per habitant molt superior al de les CCAA de règim comú amb un nivell similar de competències. 
A títol d’exemple, tal com es pot observar el Gràfic 2.5, si comparem per a l’any 1999 els recursos per 
habitant de la comunitat foral del País Basc amb els de les CCAA que tenen un nivell similar de 
competències (les del article 151) observem que la diferència de recursos és molt significativa. Més 
concretament, la relació entre la mitjana dels ingressos per càpita de les CCAA de l’article 151 i la del País 
Basc és d’1 a d’1,77 i per Navarra d’1 a 1,73, tal com es pot comprovar el Gràfic 2.5. 
 
[8] op.cit. 7 (p.11) 
Principals problemes existents del sistema de subvencions de les CCAA (en especial la subvenció de 
caràcter general de participació en els ingressos de l’estat), que són: la manca de definició del concepte 
d’equitat territorial, així com de transparència i de regles institucionals apropiades en el procés de 
negociació; 2) la manca de definició i justificació tant de l’indicador de necessitats de despesa com del de 
capacitat fiscal; 3) la incorrecta ponderació relativa dels indicadors de necessitats i de capacitat fiscal; 4) 
Els efectes anivelladors erràtics i poc justificables; 5) la no inclusió de les CCAA forals en el mecanisme 
d’anivellament dels recursos; 6) la manca de mecanismes d’actualització i d’ajustament del sistema de 
subvencions, i 7) la insuficient fonamentació de l’índex d’evolució sel.leccionat. 
 
[9] ídem 7. (p.12) 
En el capítol 3 es formula la proposta d’un sistema de subvencions d’anivellament amb el propòsit que 
pugui ser aplicada en l’actual model constitucional d’Estat de les Autonomies, que corregeixi les actuals 
deficiències del sistema i que respongui a les recomanacions que es deriven de l’experiència d’altres 
països i de l’anàlisi econòmica. Segons la proposta, la subvenció d’anivellament que ha de rebre una CA 
ha d’estar directament relacionada amb un indicador de necessitats de despesa i inversament amb un 
indicador de capacitat fiscal. 
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[10] BOSCH, N., DURAN, J.M. (2005) La Financiación de las comunidades autónomas: políticas tributarias 
y solidaridad interterritorial. Barcelona : Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, cop. 2005. 
(pp.42-43) 
L’anivellament que fa el sistema no és perfecte. Si la capacitat fiscal del Länd és inferior al 92% de la 
mitja, la subvenció d’ anivellament eleva els recursos fins aquest percentatge. Si la capacitat fiscal del 
Länd es situa entre el 92% i la mitja, la subvenció d’anivellació a percebre serà del 37,5% d’aquesta 
diferència i si està entre la mitja i el 101%, tindrà que fer un pagament pel valor del 15% del excés. Si la 
capacitat fiscal està entre el 101% i el 110% de la mitja, el pagament a realitzar serà del 66% d’aquesta 
distància, mentre que si la capacitat fiscal supera el 110% de la mitja, el pagament serà del 80% d’aquest 
excés. 
El quadre 4 (pp. 43) mostra els resultats d’aplicar el sistema d’anivellament alemany al cas de les CCAA. 
Segons el càlcul de la capacitat fiscal del sistema d’anivellament alemany, l’índex per a les diferents 
CCAA varia augmentant el de les situades inicialment amb un valor menor i disminuint al mateix temps el 
de les CCAA amb valors inicials majors, però en canvi cap veu alterada la seva posició en el rànking entre 
CCAA. 
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tractament i 
comprensió de lo públic  
en el context europeu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’heterogeneïtat de cessions entre comunitats autònomes i el ventall de sol.lucions per a la 
previsió dels béns col.lectius que se’n desprèn, treu credibilitat al model espanyol de reserves 
de sòl públic, doncs es fa difícil entendre com sota un mínim comú denominador 
competencial s’hi recull tan ampli marge de regulació. 
A tall d’exemples, des d’algun cas on es normativitzen els sistemes generals d’equipaments 
fins als casos on no es regula cap tipus de sistema general, il·lustrarien el dubtes que genera 
el procediment de cessió a la espanyola. 
 
A Espanya la regulació del bé col.lectiu és necessària per la dominant iniciativa privada de 
l’urbanisme, cal veure com un altre país europeu -amb un sistema de poder similar al 
espanyol- organitza les competències en urbanisme i les regulacions (o desregulacions) de 
les diferents matèries, entre les quals s’hi troben les infraestructures socials.  
 
D’inici caldrà veure les principals diferències competencials entre els sistemes unitari i 
federal, per a conèixer quin model de governança és el més proper a l’estat de les 
autonomies. 
Aquest és un primer pas en l’elecció d’un país candidat a la comparativa europea que es 
persegueix. 
L’aprofundiment en el tractament de la disciplina urbanística en països representatius dels 
sistemes de poder descrits (iniciativa pública/privada de l’urbanisme, administracions 
responsables, nivell normatiu, instruments de planejament...) acabarà de donar l’encert en 
l’elecció. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sistemes de poder i competències en matèria d’urbanisme  
vs model de pla i tradició jurídica 
 
 
Espanya és avui en dia el que anomenem un estat de les autonomies. Formalment és un 
estat unitari, però realment funciona com una federació descentralitzada, de comunitats 
autònomes.  
Només amb una primera aproximació etimològica al mot federació (del llatí ‘foedus’, pacte), 
se’n obté el ple significat. Així un estat federal, busca la reunió convinguda de vàries unitats 
territorials.  
 
El conjunt de comunitats gaudeix de diferents nivells d’autogovern, a raó de relacions 
diferents amb el govern central.  
Tal i com s’ha vist en el punt anterior, en el primer moment de traspàs de competències, un 
conjunt de comunitats, País Basc, Catalunya i Galícia gràcies a la seva condició de regions 
històriques varen poder establir una relació més federalista amb Espanya.  
La resta de comunitats han anat assolint un major nivell competencial, amb la redacció de 
sengles estatuts d’autonomia i en darrer terme gràcies als acords de govern del 2001, 
mitjançant els quals quedaven transferides la totalitat de competències atribuïbles a les 
CCAA.  
 
Així, l’estat espanyol, i segons aquesta descentralització competencial, podria semblar que 
segueix el model de les federacions clàssiques (a Europa: Alemanya, Àustria, Bèlgica i 
Suïssa). 
 
En un altre pla, es podria considerar també que la Comunitat Europea està dotada d’una 
component federalitzant important., tot i que no existeix un ‘estat europeu’, ni uns ‘estats 
units d’Europa’. Els membres de la comunitat europea gaudeixen d’un tractat i d’un projecte 
constitucional, que fan que almenys -en termes de contingut- es pugui parlar d’una reunió 
federalitzada d’estats.  
[1, la UE com a federació?, confederació, organització internacional d’integració?] 
[2, federalisme europeu, o extern, segons la vocació anunciada per la Declaració Schuman de 1950 i 
federalisme regional o intern]  
 
Tant en els dos escenaris descrits, com en la realitat estricte d’un estat federal, el pacte 
establert entre els diferents membres neix d’una voluntat d’unitat.  
Unitarisme i federalisme son dues forces oposades que s’equilibren i s’alternen segons els 
marges constitucionals i les forces polítiques.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades EUROSTAT. Gener. 2007 
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El centralisme no queda, doncs, exclòs del federalisme: les col.lectivitats federals són lliures 
en l’exercici les competències que els són reservades, quedant a mans de la federació 
aquelles que només té sentit tractar en l’àmbit nacional. 
 
Seguint el fil competencial, i amb to descriptiu, cal distingir dos tipus de federalisme: 
El simètric, basat en la igualtat de competències per a cada entitat regional, on cada territori 
té els mateixos poders. 
L’ asimètric que disposa que un o més estats gaudeixin de més atribucions que la resta. 
Aquesta situació és la que es dóna normalment en països amb gran diversitat interna, a fi i 
efecte de reconèixer les diferències d’unes regions respecte les demés. Trobem exemples 
sobretot fora d’Europa, com és el cas de Canadà. 
Les federacions s’estenen per tot el món, destacant –a banda de les europees ja 
esmentades-, les d’Argentina, Brasil, Estats Units, Rússia, Mèxic, Veneçuela i el mateix 
Canadà. 
El sistema polític dels estats federats és generalment republicà i rarament monàrquic. 
 
A Europa, Alemanya és l’exemple més clar de federalisme simètric. Els dominis on els länds 
alemanys exerceixen competències, són avui menys nombrosos que d’origen, però de gran 
relleu. Emfatitzar el fet que els länds tenen atribucions generals per tot allò que la ‘llei 
fonamental’ o constitució, no en disposa a favor del Bund, govern de la federació.  
 
Fora del federalisme, la resta d’estats són de tipus unitari, amb una varietat de règims menys 
restrictiva (republicans, monàrquics...) i igualment amb diferents nivells competencials, tot i 
que federalisme és sinònim de ‘major nivell competencial’, pocs són els estats unitaris que 
sostinguin tal excepció. 
 
Centrats ja a Espanya, és l’únic país que utilitza els mots ‘comunitats autònomes’ per a la 
designació regional dels seus territoris, singularitat que es fa extensiva a altres aspectes. 
 
Les comunitats autònomes són entitats territorials que, dins de l’ordenament constitucional 
d’Espanya, estan dotades d’autonomia legislativa i competències executives, així com la 
facultat d’autoadministrar-se amb els seus propis representats.  
La divisió política i administrativa d’Espanya es materialitza en disset comunitats autònomes, 
a més de Ceuta i Melilla, com a ciutats autònomes. 
 
Es pot afirmar que les comunitats autònomes espanyoles, i d’ençà les atribucions 
competencials del 2001, en molts dominis, són competencialment superiors als länds 
alemanys. 
Aquest elevat grau de competències, juntament amb el reconeixement del fet diferencial 
(avalat pels corresponents estatuts) situen a Espanya a un pas del federalisme. 
La constitució espanyola de 1978 reconeix les nacionalitats dins una fórmula complexa que 
les associa a la unitat de la nació espanyola, com a pàtria comú i indivisible, tot i garantint el 
dret a l’autonomia de les nacionalitats i de les regions s’hi recullen, així com de la- ja descrita- 
permanent solidaritat. 
Amb anterioritat a aquesta data, l’estat espanyol funcionava com un estat totalment 
centralitzat, fet que generava crisis i tensions contínues, per les diferents identitats i 
caràcters dels pobles que integren l’estat (en aquest sentit recordar la temptativa d’establir 
un règim federal el 1873, que finalment fracassà; o la proclamació de la II República el 1931) 
 
Un altre fet tingut en compte pel legislador en el moment de redactar la constitució del 78, va 
ésser el correcte recepcionament del dret comunitari europeu. El capítol tercer ‘dels tractats 
internacionals’, s’habilita per a una còmoda incorporació del dret de la Unió Europea i dels 
tractats internacionals en general. 
 

Així la UE es veu des de la legislació espanyola, i des dels ordenaments de la resta d’estats 
membres, com a una entitat supranacional que limita els drets sobirans dels estats per 
haver-li estat transferides competències en algunes matèries.  
[3, per una aproximació a la naturalesa jurídica de la UE] 
 
 
 
L’estil administratiu de cada país explica l’elecció de la tradició jurídica, així com el sistema 
de govern explica l’estructura competencial.  
A Europa existeixen dues fonts jurídiques del dret, el romà i l’anglosaxó. L’adscripció a una 
modalitat de dret o una altra no té una relació directa amb un estructura de poder. És a dir, 
estil administratiu i sistema de govern no guarden una relació sinonímica. 
Tot i que la majora d’estats integrants de la família federal són adscrits al dret anglosaxó, 
algunes poques federacions beuen del dret tradicional o romà.  
Per altra banda, en els estats unitaris hi domina la utilització del dret tradicional, tot i la òbvia 
excepció d’Anglaterra, entre d’altres. 
La diferència fonamental entre ambdós models és la diferent consideració de la llei. En el 
dret romà la llei és equivalent a un contracte, mentre que en la tradició jurídica anglosaxona, 
el contracte és conseqüència de la llei, amb la qual cosa es podran se’n podran generar tants 
com situacions, emprant la llei només com un punt de partida.  
 
L’urbanisme sortint d’ambós models és oposat. Mentre que l’aplicació del dret romà deixa 
poc espai per la incertesa, el dret anglosaxó la promou. No és d’estranyar que el rol de 
l’administració en ambdós sistemes sigui també oposat, tutelant l’acció dels privats, en el 
primer; front el paper discrecional i actiu, com a iniciador de l’activitat urbanística, en el 
segon.  
 
A Anglaterra, a finals dels anys 60, s’altera radicalment el model urbanístic tradicional emprat 
fins al moment, sortint del dret romà.  
El desenvolupament del nou estil de planificació britànic ha estat jurídicament possible 
gràcies a les lleis que es varen aprovar el 1947, on l’assignació dels drets d’ús del sòl va 
passar a ser un dret de l’estat i no un dret lligat a la propietat del sòl.  
En primer lloc s’introdueix una distinció entre ‘pla estructural o estratègic’ i el ‘pla operatiu o 
tàctic’ (MAZZA, 2004). El primer pretén traçar unes directrius o línies bàsiques d’intervenció, i 
com a tal no té caràcter obligatori ni constitueix drets ni deures.  
Les indicacions d’aquest pla es traduiran en els ‘plans operatius’ (action plans), i només quan 
l’administració disposi dels recursos econòmics per executar les accions.  
L’estat i els governs locals, no tenen cap necessitat de garantir, amb regulacions 
específiques, l’ús futur dels sòls, però poden decidir els usos discrecionalment, prenent 
sempre com a referent les línies mestres del planejament , convergents amb el programa 
polític de l’administració actuant.  
En els plans, no es priven previsions o models de futur, però es cancel·la el valor de la llei, i 
per tant, de la seva capacitat per imposar jurídicament determinacions urbanístiques.  
 
El model continental, basat en el dret romà, és l’aplicat a països com Espanya o Itàlia, però 
també als Estats Units.  
És just l’oposat al model anglosaxó. El pla és un instrument poc flexible, sense incerteses 
(MAZZA, 1998).  
Aquest model històric del pla europeu es fonamenta en una barreja de voluntats. Per una 
banda, reconeixent i certificant els usos del sòl existents, i per l’altra, projectant-ne de nous.  
En aquest model, la relació entre pla urbanístic, projecte urbà i edifici es preveu conforme a al 
legislació. D’aquí que als plans se’ls conegui com a pla-llei.  
El control que exerceix el pla amb la tècnica jurídica respectarà els drets de cadascú. Amb 
això, el relleu que pren la certesa dels drets en el pla, n’és el seu valor estratègic.   
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La república italiana està dividida en 20 regions, dividides a volta en províncies, i aquestes 
altrament en municipis. Cinc de les regions Vall d’ Aosta, Friuli-Venecia Julia, Sicília, Sardenya 
i  Trentino-Alto Adigio, tenen un estatus especial a raó de la seva identitat diferenciada 
geogràfica o cultural. Les demés es sotmeten a un estatut comú d’administració. 
Itàlia no coneix, però, d’importants identitats regionals ben determinades, com passa a 
Espanya, a excepció de la banda del sud del Tirol on s’hi allotja un volum considerable de 
població de llengua alemanya. 
 
Els Països Baixos són un altre bon exemple del regionalisme europeu. Moltes vegades, fins i 
tot se’ls malnomena ‘Holanda’, a raó de la seva principal regió, situada a la part més 
occidental de l’estat. El seu nom, Països Baixos, és indicatiu del que han estat sempre, una 
agregació de territoris, sota un comandament central. 
Ja el 1648, quan aconsegueixen la independència formal de la Corona dels Àustries, en la 
signatura del tractat de Pau de Münster, es van arribar a anomenar ‘República dels Set 
Països Baixos Units’.  
 
Al segle XVII, en la seva època daurada, creixen incorporant al Regne Holandès, les actuals 
Bèlgica i Luxemburg, a banda de les colònies i enclaus mercantils que tenien per tot el món, 
com a potencia marítima i econòmica que eren. 
L’Imperi absolutista francès, sota el mandat de Napoleó I, incorpora el 1815 el Regne 
Holandès a la seva administració. Els belgues guanyen la seva independència el 1830 i 
Luxemburg ho fa anys després.  
Dissolt l’imperi francès, els Països Baixos adquireixen l’estructura que tenen ara, dotze 
províncies (o regions administratives, com a fórmula menys naturalitzada de la regió), 
àmpliament acceptades per una nació on el que destaca és la homogeneïtat geogràfica i 
cultural. 
Cal afegir a les províncies del territori neerlandès les Antilles Neerlandeses i Aruba, tancant el 
Regne dels Països Baixos. 
Les províncies, tindran bona part de les competències legislatives i executives, amb directives 
de supervisió, d’obligat compliment, que emet l’estat central. 
 
 
 
En l’extrem oposat de l’unitarisme, s’hi troben els estats centralitzats. Els municipis, les 
úniques administracions autònomes inferiors, segueixen fidelment les alineacions centrals. 
Poden sorgir administracions intermèdies però que en cap cas  gaudiran d’autonomia 
financera, executiva o legislativa en relació amb el govern nacional.  
Contraposant els plantejaments d’estat unitari centralista front el de regional ja se’n acusa la 
principal diferència: mentre que el primer s’aferra al concepte de nació, el segon s’acull a un 
fet molt més real, l’expressió territorial de la població, la cultura i la història. 
 
La jerarquia administrativa dels estat unitaris distingirà essencialment entre departament, 
província i secció, com a designacions més comuns. 
Tradicionalment s’ha arribat a aquest model des de dues situacions ben diferents, bé per la 
conversió d’un sistema monàrquic a un de republicà, bé per l’agregació de diferents regnes o 
repúbliques per organitzar-se en una sola unitat. 
 
Aquest és el cas francès. De tots els grans estats de la Unió Europea, és l’únic que manté una 
administració totalment centralitzada. Darrerament, però, en la revisió constitucional del 
2003, ja ha començat a introduir variables descentralitzadores. 
 
França es divideix fonamentalment en regions, departaments, districtes, cantons i municipis 
(‘communes’, en francès). Tot i el seu caràcter unitari, amplia encara més el seu ventall de  

L’elevat nivell de detall que es demana a aquests plans fa que tractin àmbits comunament 
municipals, amb la qual cosa el planejament supramunicipal escasseja, desembocant en una 
preocupant visió territorial poc integradora.  
 
Els dos models descrits, diametralment oposats, amb diferents equilibris i proporcions entre 
flexibilitat i certesa en el seu planejament, es veuran matisats pels estils de govern i acció 
administrativa, si bé aquests no constitueixen la clau de volta a l’adscripció a un model o 
altre, com s’ha detallat línies més amunt.   
 
 
 
Dins dels estats unitaris i en un escalat competencial descendent, seguirien a Espanya, Itàlia 
i Països Baixos, els anomenats ‘estats unitaris regionals’, que tot i haver traspassat als seus 
territoris l’administració de detrminats aspectes sectorials (sanitat, educació, entre d’altres), 
no arriben al grau de descentralització assolit avui a Espanya. 
 
Els estats regionals són els que gaudirien de més autogovern dintre del conjunt d’estats de 
model centralista. Busquen compatibilitzar la idea d’unitat i descentralització.  
Al igual com passa a Espanya, en el pla competencial, serà l’estat central qui cedeixi 
competències a les entitats subnacionals que el composen.  
Com s’ha vist, en el federalisme eren els estats federals els que decidien aixoplugar-se sota el 
paraigua de la federació i cedir a aquesta part de les atribucions. 
 
Conjumina amb el federalisme la component constitutiva històrica: els estats federals són 
preexistents a la federació, en molts casos comunitats territorials emparades per una 
història, una cultura, fins i tot, una llengua pròpies.  
Les regions, en un regionalsime unitari, responen a idèntica definició: anomenades també 
‘regions històriques’ -alhora que administratives-, són entitats polítiques naturals, anteriors a 
l’Estat i per consegüent amb drets, lleis, tradicions, etc.. pròpies que aquest haurà de 
respectar i reconèixer. 
Per motius diversos (conquestes, pactes...) aquests territoris perden en algun moment la seva 
independència i queden integrats en l’Estat, conservant certa autarquia i autonomia pròpies, 
en conformitat amb lo pactat. 
 
En l’altre extrem dels estats unitaris, s’hi troben els integrats per regions administratives que 
responen únicament a una divisió política, no natural. És una divisió regional, organitzada pel 
poder central per a la millor administració i govern de la nació. Són, per consegüent, 
posteriors al Estat, gaudint de l’autonomia i autogovern que el poder central -qui les ha 
instituït- els hagi volgut concedir. D’aquí vé que aquest tipus d’estats s’anomenin unitaris 
centralistes. 
El principal risc i problema en el que es poden trobar aquestes regions ‘només’ 
administratives (comunament anomenades ‘províncies’) és el de ser una divisió merament 
utilitària, quedant molt allunyada de la utilització real del territori. 
 
El primer estat regional s’instutionalitza el 1947, quan després de la Segona Guerra Mundial, 
Itàlia, s’acull a aquest model per a la reconstrucció de la nació, que intentava superar el 
feixisme. 
Es perseguia el reconeixement d’una llarga història d’autogoverns de ciutats i regions de la 
península itàlica, on l’autonomia de la regió front la del govern central era una condició 
necessària per a l’existència d’aquest últim esglaó. 
A Itàlia, les regions no posseeixen la sobirania dels estats d’una federació, però disposen 
d’una important independència política, amb un govern propi que té capacitat de dirigir i 
administrar l’entitat territorial. 
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divisions administratives amb les col·lectivitats, els territoris i les dependències. 
 
Les regions franceses van ser creades per  donar resposta a necessitats funcionals de l’Estat, 
i transformades políticament en col·lectivitats territorials el 1986. 
A diferència de les regions italianes i de les comunitats autònomes espanyoles, les regions 
franceses no exerceixen cap poder legislatiu. Les competències reglamentàries són 
extremadament restringides, prova d’això és que no poden crear cap obligació o càrrec als 
nivells administratius inferiors. 
 
Les 26 regions i el seu desglossat en 100 departaments, es reparteixen entre metropolitans i 
d’ultramar. Les 22 regions metropolitanes estan constituïdes per 96 departaments 
metropolitans, que a volta es segmenten en 329 districtes, els quals conformen per 3879 
cantons, que, finalment, recullen 36.568 municipis. Les quatre regions d’ultramar es 
corresponen a 4 departaments d’ultramar.   
 
Destacar la singularitat dels ‘département’ com una exclusiva del territori francès. Són la 
divisió administrativa de més pes. 
En la majoria dels casos la seva creació coincideix amb la fi de la Revolució Francesa, així, 
daten del 1790. També n’hi ha de creació més recent, per exemple Còrsega del Sur. Els 
quatre ‘départements d’outre mer’, són els territoris i illes que França té en d’altres 
continents, Reunión, Guadeloupe, Martinique, Guayanne Francaise. 
 
D’acord amb el text constitutiu de 1958, és un estat unitari que reconeix com a col.lectivitats 
territorials els 36.000 municipis (28.000 dels quals tenen menys de 1.000 habitants) i 100 
departaments terra endins i d’ultramar. A banda d’aquests reconeixements, la constitució 
contempla la creació de les 22 regions. 
Cap de les divisions descrites disposa d’autonomia, essent només poders delegats, per a la 
desconcentració administrativa. 
 
Complementàriament, destacar les ‘communautés urbaines’, com a agrupacions voluntàries 
de municipis creades amb l’objectiu de compartir serveis. Avui en són un total de 12 amb 
309 municipis i més de 500.000 habitants cadascuna. També existeixen les ‘communatués 
d’aglomération’, d’escala inferior a les anteriors però amb finalitats similars, en són 51 amb 
763 municipis i més de 50.000 habitants cadascuna. Finalment, n’existeixen 2000 de tipus 
rural, les anomenades ‘communautés de communes’. 
 
En síntesi, les regions en l’unitarisme, bé sigui en la vessant regional maximalista -cas 
espanyol-, bé sigui en els plantejaments centralistes francesos, disten força de la concepció 
que d’aquestes se’n té en les federacions.  
 
En els sistemes federals la unitat voluntària dels seus membres s’ha d’entendre que té més 
força que el propi estat central. 
Les CCAA espanyoles no han guanyat aquesta batalla. Són avui una fórmula primitiva i 
reduccionista d’una federació que satisfà parcialment les aspiracions d’autogovern, defugint 
topalls nacionalistes, per evitar així el risc de desmembrament. 
 
 
 
Amb la intenció de clarificar les principals diferències existents entre els sistemes de poder 
descrits, s’adjunta un treball de síntesi de les competències en matèria d’urbanisme de tres 
estats, exponents de cadascun dels sistemes de poder europeus. 
L’ANNEX III, constitueix la síntesi dels models de govern i competències de França, Països 
Baixos i Alemanya.  

Font imatge: http://vacani.icc.cat/. Institut Cartogràfic de Catalunya. Gràfic comparatiu, escala 1:500 000 (1919). 
Publicat dins Avant-projecte de nova divisió territorial de Catalunya. Josep Rivers i Juer (enginyer cartògraf, Servei del mapa 
geogrèfic) 
 
 
En el pla urbanístic, determinat per l’adscripció a una o altra tradició jurídica a raó dels 
diferents estils administratius, les matisacions són àmplies, tot i compartir –en ocasions- una 
mateixa font de dret. 
 
Alemanya i França (model urbanístic anglosaxó i tradicional, respectivament) compartirien, tot 
i tractar-se d’un estat federal i unitari, la capacitat de concert econòmic entre les 
administracions per a l’execució del planejament, amb fons estatals o regionals,. (DE LAS 
RIVAS, 1999)  
Holanda, estat unitari regional adscrit al model anglosaxó de planejament, destacaria per una 
administració capaç d’orientar les plusvàlues de la nova urbanització, així com d’haver 
desenvolupat un interessant sistema de tutela ambiental. (Com a contrapunt, recordar que 
l’exponent del model anglosaxó, l’urbansime anglès -igualment d’un estat unitari-, ressalta 
més per la interessant relació entre lo estructurant del territori i lo local, com s’ha explicat 
anteriorment). 
Finalment, d’Itàlia, estat unitari agregat al model d’urbanisme tradicional sortint del dret 
romà, en sobresurt l’interessant plantejament del coneixement del territori i de les variables 
que determinaran l’elecció d’una o altra actuació urbanística, com a tret més rellevant de la 
planificació italiana.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades EUROSTAT. Gener. 2007 
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L’ANNEX IV sintetitza, a mode de taula resum, les característiques i principals atribucions 
urbanístiques de cadascuna de les unitats territorials dels països analitzats, França, Països 
Baixos i Alemanya.  
S’hi referencien les principals administracions competents, els instruments de planejament 
així com la legislació vigent en el moment d’elaboració dels treballs (juny 2005). 
 
 
 
Amb aquest reconeixement general, cal avançar en l’elecció  del país candidat per a la 
comparativa sobre ‘lo públic’ que es vol portar a terme al llarg del present treball. 
Cercant un primer marc de referència és obligat referir-se a l’àmbit dels països membres de 
la Comunitat Europea. La legislació europea, tot i que cada estat la transposa adequant-la als 
seus ordenaments, és un primer condicionant que caldrà compartir amb el país escollit.  
 
Fent un pas més, cal fixar-se ne els països amb un model de govern proper a les comunitats 
autònomes espanyoles. 
La singularitat autonòmica es podria etiquetar de para-federal, fet que situaria a Espanya 
molt a prop de les federacions europees.  
També es podria entendre el model autonòmic espanyol com d’un unitarisme extremadament 
regionalitzat. Com s’ha vist no hi hauria cap més estat unitari europeu que superés la 
descentralització i el nivell competencial de les autonomies, opció que per tant, es descarta. 
 
Cal centrar-se, doncs, en les federacions europees. 
La llista és curta, només hi ha 6 països a Europa a l’empara d’aquest model: Rússia, Bòsnia-
Herzegovina, Suïssa, Bèlgica, Àustria i Alemanya, només els tres darrers pertanyen a la 
Comunitat Europea (veure mapa que adjunt). 
 
Els models urbanístics de Bèlgica, Àustria i Alemanya, estats membres comunitaris, no ajuden 
massa en l’elecció, doncs tots comparteixen el mateix model d’urbansme de concert 
anglosaxó.  
Esgrimida aquests possibilitat, caldrà centrar-se en un nivell d’elecció diferent, la dimensió 
física de les unitats subnacionals dels Estats.  
Aquests esglaons territorials, inferiors a l’entitat nacional, permetran ajustar la tria 
aproximant-se al país més semblant a l’Estat Espanyol en nombre i dimensió, i així equiparar-
se al màxim a la complexitat político-administrativa.   
 
 
 
L’Oficina d’Estadística de la Comunitat Europea (EUROSTAT), proporciona aquest tipus 
d’informacions, entre d’altres, de forma unificada i homogènia per a tots els estats membres, 
conformant la base de les estadístiques regionals comunitàries. 
 
Les estadístiques regionals constitueixen un pilar molt important de l’estructura europea. Són 
la base per a la definició dels indicadors regionals.  
Tenen el seu origen a principis dels anys 70, a partir de negociacions entre els instituts 
nacionals d’estadística dels estats membres i EUROSTAT. 
L’oficina Estadística de la Comunitat Europea, crea la nomenclatura NUTS, Unitats Territorials 
Estadístiques, amb la voluntat de proporcionar una manera única i uniforme de desglossar 
les unitats territorials a l’hora d’elaborar estadístiques regionals per a la Unió Europea. 
L’harmonització de dades a escala comunitària permet disposar de dades comparables per a 
tota la Unió.  
Gràcies al marc jurídic creat, les estadístiques regionals adquiriran estabilitat en el temps, 
actualitzant-se i adaptant-se a la realitat i necessitats dels estats membres. 

territoris administrats i unitats territorials 
 
 
Una primigènia nomenclatura estadística sorgeix en els albors de la política econòmica 
regional.  
L’any 1973, la llavors ‘Europa dels nou’, Dinamarca, Irlanda i Regne Unit (membres 
fundadors) i Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg i Països Baixos (com a primera 
ampliació l’1 de gener de 1973), viurà la seva primera crisi important.   
L’anomenada ‘crisi de les energies’, fruit de la guerra àrab-israelí, portarà els primers 
problemes econòmics importants a l’Europa embrionàriament unida.  
 
La iniciàtica Unió, transfereix ajuda econòmica a les zones més perjudicades. Es comencen a 
inventariar els recursos propis dels països membres i els recursos cedits, fent necessària la 
creació d’unes primeres bases de dades regionals.    
 
Una segona ampliació situarà el nombre del països comunitaris a 10, l’any 1981, amb 
l’entrada de Grècia. 
El 1975, amb la caiguda del règim franquista a Espanya, haurien desaparegut les darreres 
dictadures de dretes existents a Europa. L’any anterior s’hauria derrocat el règim de Salazar 
a Portugal. Onze anys després, 1986, la UE dona la benvinguda a les joves democràcies 
d’Espanya i Portugal.  
Les polítiques regionals comunitàries s’intensifiquen, fent-se cada vegada més necessari un 
llenguatge comú, amb finalitats estadístiques, per a un correcte coneixement de la situació 
actual dels països, acurada diagnosi i intervenció posterior. 
 
Així l’any 1988 i a raó del Reglament de la CEE nº 2052/88 del Consell, relatiu a les funcions 
dels Fons amb finalitat estructural, s’elaboren les primeres nomenclatures uniformes, per a 
tots els països integrants de la UE, les anomenades NUTS (Nomenclature of Statistical 
Territorial Units). 
 
El 1995 s’inicia l’etapa daurada de la UE, amb la incorporació de 3 països amb economies 
importants a Europa, s’assolirà la mítica ‘Europa dels 15 ‘, amb l’entrada d’Àustria, Finlàndia 
i Suècia.  
 
Aquest fructífer període gaudirà ja d’una Europa sense comunisme (reunificada Alemanya 
l’any 1989), de la creació del mercat únic europeu l’any 1993, amb la implantació de les 
anomenades ‘quatre llibertats de circulació’: persones, mercaderies, capitals i serveis, pels 
acords presos a Schengen.  
La dècada dels 90 és també la dels ‘tractats’, el de Maastricht i de la Unió Europea l’any 
1993 i el d’Amsterdam del 1999.  
 
Europa es prepara per la propera ampliació prevista el 2004 i amb un important volum de 
països, majoritàriament de la zona centre-oriental, ampliació que posarà fi definitivament a 
les divisions polítiques del est i del oest. Aquests nous membres seran, Eslovàquia, 
Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia  i República Txeca. S’hi afegiran 
també les illes de Xipre i Malta. 
Es viu la major ampliació fins al moment, també la més controvertida, situant el total de 
països comunitaris a 25. 
 
El fort increment de territoris i persones, passa també per una revisió de la nomenclatura 
NUTS, ja que la del moment no podia absorbir la gran diversitat de nous escenaris que 
introduïen els nouvinguts.  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Regions.Nomenclature of territorial units for 
statistics NUTS—2003/EU25. Luxembourg:  
Office for Official Publications of the EC,2004. 
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En aquest cas la delimitació provindrà de lògiques geogràfiques (p.ex. per cota, tipus de 
sòls,....); socioeconòmiqes (p.ex. pel caràcter  homogeni, complementari...de les economies 
regionals); culturals, històriques, ecològiques...Aquestes són les anomenades ‘regions 
analítiques’, per provenir del reconeixement territorial. 
 
Així, no és d’estranyar que la NUTS obviï les unitats territorials específiques o sectorials, que 
molts països puguin tenir establertes per sectors d’activitat (regions mineres, agràries, de 
mercat de treball...), es treballa únicament amb unitats regionals d’índole general. 
 
 
 
b. classificació jeràrquica de 3 nivells 
La classificació NUTS és jeràrquica en la mesura que subdivideix cada estat membre en tres 
nivells: NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3. Els nivells NUTS 2 i NUTS 3 són divisions respectives dels 
nivells 1 i 2.  
La definició de les unitats territorials NUTS, es basa en les unitats administratives existents –
regions administratives- o en el seu defecte en les –regions analítiques-.  
 
El nivell NUTS al qual pertany una unitat territorial es determina a partir dels següents 
llindars geogràfics: 
 
 
 

Font: Regions.Nomenclature of territorial units for statistics NUTS — 2003 / EU25. Luxembourg: Office for Official 
Publications of the European Communities,2004. 

 
 
 
Per a la primera classificació, cal cenyir als límits de l’estat (ja que no tindria cap sentit un 
‘agrupament’ d’estats’), per tant s’està utilitzant una regió normativa, en aquest cas els 
límits nacionals. 
Si la població total d’un estat membre no arriba a un llindar mínim d’un determinat nivell 
NUTS, tot el territori d’aquell estat constituirà una unitat territorial del nivell immediatament 
inferior. Així trobem estats que es classifiquen a partir del nivell NUTS 2 o fins i tot NUTS 3, 
essent aquesta la classificació mínima per a qualsevol estat (encara que no n’assoleixi el 
seus mínims poblacionals). 
 
Per a les classificacions següents en l’escala NUTS, s’empren també -de forma preferent- les 
regions normatives. Si aquestes no permeten establir noves delimitacions, s’utilitzarà la 
tècnica de l’agrupament natural, això és les regions analítiques o unitats no administratives.  
En aquesta situació, la NUTS, respon també a criteris hitòric-ambientals, reforçant el fet 
regional.  

Nivell Mínim (nº habitants) Màxim (nº habitants) 

NUTS 1 3 milions 7 milions 

NUTS 2 800.000 3 milions 

NUTS 3 150.000 800.000 

Es podria dir que la nomenclatura estadística europea s’amplia com la mateixa Europa. 
En ocasió d’aquesta revisió, es preveu un major espectre territorial de la nova nomenclatura, 
així com una condició més vital, que permetria gestionar millor els continus processos de 
canvi de les estructures administratives dels estats membres.  
[4, sobre l’ampliació de la Unió Europea i les seves institucions] 
 
D’aquesta manera es minimitzen les repercussions que tenen aquest tipus de mutacions en 
la disponibilitat i comparativa de les estadístiques regionals, així com una major adaptació i 
durabilitat en el temps de les mateixes. 
 
Tot i que la nomenclatura NUTS s’utilitza d’ençà 1988 en la legislació comunitària, no serà 
fins a la revisió del 2003 que s’adoptarà d’un Reglament per part del Parlament i Consell 
Europeu en referència a la NUTS.  
[5, la UE i altres organismes europeus: el rol del Consell d’Europa i la OSCE] 
 
El Reglament CE nº 1059/2003 del Parlament Europeu i del Consell, pel que s’estableix una 
Nomenclatura Comú d’Unitats Territorials Estadístiques (NUTS), presenta totes aquestes 
novetats en forma de llistes i mapes. 
 
La darrera publicació d’Eurostat sobre la NUTS data del 2002, European regional statistics. 
Changes in the NUTS classification 1981-1999, on s’hi detallen tots els canvis que ha 
experimentat la NUTS en els últims 20 anys. 
 
Amb la tramesa de dades estadístiques per part dels països de més recent incorporació, el 
reglament s’ha vist novament modificat per adaptar la nomenclatura a la nova realitat 
comunitària (Reglament CE nº 1888/2005 de 26 de nombre, sobre Modificació de la 
nomenclatura  NUTS). 
És encara aviat per saber si la incorporació de Romania i Bulgària, l’1 de gener del 2007, 
demanarà d’un nou annex o revisió del reglament de la NUTS. 
 
La classificació de les unitats territorials estadístiques NUTS, té uns principis bàsics molt 
clars: 
 
 
 
a. Prima el desglossament institucional. 
La nomenclatura NUTS subdivideix el territori econòmic dels estats membres incloent també, 
el seu àmbits extraregionals. Això és les parts del territori econòmic que no poden integrar-se 
en una regió determinada, és a dir, a la plataforma continental:  l’espai aeri, les aigües 
territorials, els enclavaments territorials (ambaixades, consolats i bases militars) i els 
jaciments de recursos econòmics situats en aigües internacionals explotats per unitats de 
residents al territori. 
Per a que les estadístiques regionals siguin comparables han de tenir una delimitació 
geogràfica que inclogui una població similar, essent aquest el principi bàsic de classificació 
 
Per a l’establiment dels límits geogràfics, s’opta per delimitacions administratives existents, 
són les anomenades ‘regions normatives’. 
Dites regions, designen una zona geogràfica amb autoritat administrativa que tingui poder per 
a prendre decisions de caràcter polític dins del marc jurídic e institucional de l’estat membre. 
 
Com s’explica més endavant, l’establiment d’àmbits NUTS també és possible per 
l’agrupament d’unitats administratives, de les quals en resulta una unitat no-administrativa.  
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Àustria i Països Baixos, únicament en el NUTS 2; Dinamarca, Suècia i Finlàndia, únicament 
en el NUTS 3; Regne Unit i Portugal, només en el nivell 1. 
Finalment, Luxemburg per tenir una població inferior al llindar mínim del nivell més baix,  
NUTS 3, no surt en la relació anterior.  
 
Notar que les dades de la taula i del mapa anteriors corresponen a EU-25 i no pas l’EU-27 
actual, ja que no en tenim dades gràfiques. Així mateix, els territoris de població inferior als 
llindars NUTS-2, no disposen d’esmentada divisió, essent coincident amb el límit nacional: 
Ex-republiques russes (Eslovènia, Lituània, Làtvia), Luxemburg i Dinamarca, Malta i Xipre. 
 
Els països federals no anomenen mai els seus territoris NUTS-2 amb el terme ‘regional’, en 
la majoria de casos s’utilitzen variables del terme ‘land’ (origen alemany), o ‘província’ en el 
cas de Bèlgica. 
La nomenclatura ‘regió’ és majoritàriament emprada en els països unitaris, per al mateix 
NUTS-2.  
 
A Espanya des de l’Europa dels 15 a la dels 25 (a la que correspon els quadres que 
segueixen), hi ha hagut canvis. El més destacable és la introducció del nivell NUTS-1. 
El NUTS-1 espanyol respon a les regions analítiques, fruit de l’agrupament de Comunitats 
Autònomes en funció de lògiques geogràfiques i culturals.  
Es designen 7 àmbits NUTS 1, Nord-oest, Nord-est, Comunitat de Madrid, Centre (E), Centre, 
Est, Sud i Canàries. 
Aquest reconeixement natural del territori espanyol, a raó del NUTS 1, introduirà canvis en la 
nomenclatura utilitzada per a la designació de les unitats territorials dels nivells següents. Es 
substitueix la nomenclatura territorial genèrica en llengua espanyola per la que és en la 
llengua oficial identificadora culturalment de les diferents unitats.  
Així per exemple, en el NUTS-3, les províncies de Gerona i Lérida, veuen canviat el seu nom 
per Girona i Lleida. 
A un nivell superior, NUTS-2, de Comunitats Autònomes, per exemple La Coruña es 
substitueix per A Coruña 
 
 
 
Als anys 70 les primeres nomenclatures estadístiques regionals van anar substituint 
gradualment les divisions específiques emprades en els diversos àmbits estadístics (regions 
agràries, regions de transport...) Posteriorment, amb el nou sistema integrador de tots els 
sectors i a la vegada homogeneïtzador dels diferents estats membres, NUTS, es van poder 
elaborar els primers comptes econòmics regionals i definir seccions regionals en les 
enquestes comunitàries. 
L’harmonització les dades permet varies lectures analítiques, d’entrada les poblacionals, 
que per altra banda és l’indicador que situa els estats membres en la jerarquia de la NUTS. 
 
Ja l’any 1961, a la Conferència de Brussel·les sobre Economies Regionals, organitzada per la 
Comissió Europea, s’acorda que el nivell NUTS 2, seria l’anomenat regions de base, per 
identificar justament l’esglaó administratiu següent al nacional, indicador de les 
característiques regionals. 
D’ençà llavors, aquest nivell ha estat el marc emprat pels estats membres per a aplicar les 
seves polítiques regionals, per tant és aquest nivell l’adequat per a l’anàlisi dels problemes 
regionals nacionals.  
És també aquest nivell l’escollit per la Comissió a l’hora d’elaborar l’informe periòdic sobre la 
situació social i econòmica i de desenvolupament de les regions comunitàries, que la 
Comissió prepara cada 3 anys (article 8 del Reglament de la CEE, nº 4254/88 del Consell, 
relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional)  

Un exemple de classificació: si un estat té una població total de 1 milió (NUTS 2), la totalitat del territori 
quedarà classificada en aquest nivell, no tenint cap límit administratiu classificat en el NUTS 1. Així 
mateix, si existeixen unes divisions administratives de nivell inferior al descrit anteriorment amb uns 
llindars situats entre els 150.000 i els 800.000 habitants en totes i cadascuna d’elles, aquestes es 
podran classificar en el NUTS 3. Per contra si no arriben a aquests valors, es procedirà a l’agrupament d’ 
aquestes unitats administratives, resultant-ne unes de no administratives  de nivell 3.  
Si l’agrupament no proporciona els llindars desitjats, aquest no es realitzarà, restant una sola classificació 
per aquell estat membre, en aquest cas de nivell 2. 
 
 
 
c. altres classificacions fora del NUTS 
Un dels articles del Reglament de la Nomenclatura del 2003, fa referència a un segon tipus 
de divisió territorial d’escala menor al NUTS, el LAU (Local Administrative Units). No entren, 
però, en l’àmbit de d’aplicació del Reglament. 
 
En un plaç de 6 mesos a partir de l’aprovació del Reglament, la Comissió havia de publicar la 
composició de cadascuna de les unitats territorials del nivell NUTS 3, indicant també les 
petites unitats administratives locals (LAU)  dels 15 de la UE del moment. Les LAU actuals i 
vigents són: 
 
‘Gemeenten/Communes’ a Bèlgica; ‘Kommuner’ a Dinamarca; ‘Gemeinden’ a Alemanya; 
‘Demoi/Koinótites’ a Grècia; ‘Municipios’ a Espanya; ‘Communes’ a França; ‘Counties/County 
boroughs’ a Irlanda; ‘Comuni’ a Itàlia; ‘Communes’ a Luxemburgo; ‘Gemeenten’ als Països 
Baixos; ‘Gemeinden’ a Àustria; ‘Freguesias’ a Portugal; ‘maakunnat/landskapen’ a Finlàndia; 
‘Kommuner’ a Suècia y ‘Wards’ al Reino Unido. 
 
Les LAU, Unitats Administratives Locals, responen a municipis o unitats equivalents (LAU 2) i 
a l’agrupació dels mateixos (LAU 1). 
El LAU 1, antic NUTS 4, existeix només a Finlàndia, Grècia, Irlanda, Luxemburg, Portugal i 
Regne Unit. 
El LAU 2, antic nivell NUTS 5, consta de 98.433 municipis o unitats equivalents en els països 
descrits de tot l’àmbit comunitari. 
 
El reglament classifica les diferents unitats administratives dels estats membres de la UE 
abans de l’ampliació de maig de 2004 (UE dels 15), segons els següents nivells en la 
nomenclatura: 
·72 unitats territorial NUTS 1, repartides en: ‘Gewesten/Régions’ a Bèlgica; ‘Länder’ a  
Alemanya; ‘Continente’, ‘Regiao dos Açores’ i ‘Regiao da Madeira’ a Portugal; ‘Scotland, 
Wales, Northern Ireland’ i ‘Government Office Regions of England’ al Regne Unit.  
 
·213 unitats territorials NUTS 2, repartides en: ‘Provincies/Provinces’ a Bèlgica; 
‘Regierungsbezirke’ a Alemanya; ‘Periferíes’ a Grècia; ‘Comunidades y ciudades autónomas’ a 
Espanya; ‘Régions’ a França; ‘Regions’ a Irlanda; ‘Regioni’ a Itàlia; ‘Provincies’ als Països 
Baixos; ‘Länder’ a Àustria.  
 
·1.019 unitats territorial NUTS 3, repartides en: ‘arrondissements’ a Bèlgica; ‘Amtskommuner’ 
a Dinamarca; ‘Kreise/kreisfreie Städte’ a Alemanya; ‘nomoi’ a Grècia; ‘provincias’ a Espanya; 
‘départements’ a França; ‘regional authority regions’ a Irlanda; ‘provincie’ a Itàlia; ‘län’ a 
Suècia; ‘maakunnat/landskapen’ a Finlàndia.  
 
Destacarem que només Bèlgica i Alemanya tenen divisions administratives als 3 nivells. Itàlia, 
Irlanda, França, Espanya i Grècia, en els NUTS 2 i 3.  
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Per extensió d’això, el nivell NUTS-1 passava a ser el de les grans regions socio-econòmiques 
en que s’agrupen les regions de base, seria el nivell emprat per a analitzar els problemes 
regionals comunitaris (com per exemple, les qüestions sobre la unió duanera, d’integració 
econòmica en zones de nivell immediatament inferior al nacional....) 
En darrer lloc, el nivell NUTS 3 inclouria aquelles regions que són massa petites per a poder 
fer anàlisis econòmics complexes, utilitzant-lo per a portar a terme diagnòstics específics o 
per a establir concretament on s’han de prendre les mesures regionals.  
 
 
 
Per tancar l’elecció de l’estat amb el qual es compararà Espanya, cal fixar-se en les unitats 
territorials i la seva presència en cadascun dels nivells.  
En tots els països candidats a l’elecció, Alemanya, Àustria i Bèlgica, es troba la presència 
d’unitats territorials en tots els nivells, al igual que succeeix amb Espanya (veure taula pàgina 
anterior Correspondence between the NUTS levels and the national administration) 
 
Donat que la divisió polític-administrativa no permet excloure, i encara menys sel.leccionar, 
cap dels països candidats, caldrà fixar-se en el paràmetres físic-territorials.  
Es pren el nivell 2 com a referència –indicador regional-, corresponent a les CCAA espanyoles, 
i les dades de població i superfície per a caracteritzar de manera molt bàsica les regions 
europees dels països pre-seleccionats. 
 
En la pàgina anterior, la Taula 3 Population of the regions 2001 (per Km2.), mostra com dels 
3 països federals, el que té una densitat major en el nivell 2 és Alemanya, amb 2.008 hab. /
Km2. 
Relacionat les federacions amb Espanya, la proximitat per densitat s’estableix entre 
Alemanya i Espanya, tot i que apareixen puntes mínimes molt acusades.  
 
 
[AT] Àustria, 892 hab./km2. (mín 277 hab./km2., màx. 1.551 hab./Km2.) 
 
[BE] Bèlgica, 935 hab/Km2. (mín. 250 hab./Km2., màx. 1.649 hab./Km2.) 
 
[DE] Alemanya, 2.008 hab./km2. (min. 512 hab./km2., màx. 5.254 hab./km2.) 
 
[ES] Espanya, 2.119 hab./km2. (mín. 67 hab./km2., màx. 7.291 hab./km2.) 
 
 
Observant ara la Taula 2 Area of the regions, s’evidencia que Àustria és el país que té una 
major extensió promig (9.318 Km2.). 
Introduint les dades d’Espanya, es comprova la gran dimensió generalitzada de les regions 
NUTS 2.  
 
 
[BE] Bèlgica, 2.774 Km2. (mín. 161 Km2., màx. 4.440 Km2.) 
 
[DE] Alemanya, 8.708 km2. (min. 404 km2., màx. 23.171 km2.) 
 
[AT] Àustria, 9.318 km2. (mín 415 km2., màx. 19.173 km2.) 
 
[ES] Espanya, 26. 568 km2. (mín. 12 km2., màx. 94.193 km2.) 
 
 
Per superfície de les regions, Espanya no és pròxima a cap dels països estudiats. 

Conjuminant els trets físc-territorial descrits, amb el descrit anteriorment relatiu a les 
competències dels territoris administrats, l’elecció del país per a la comparativa apunta a 
Alemanya.  
Així en els capítols següents es posaran en relació els anàlisi fets per a la Comunitat 
Autònoma de Catalunya (NUTS2 espanyol) i el Land de Berlin-Brandenburg (NUTS2 alemany)  
 
Els motius per decantar-nos pel land presidit per la nova capital Alemanya, són per una 
banda, la gran activitat urbanística que s’hi desenvolupa, semblant a la que es viu a 
Catalunya darrerament.  
 
Per altre costat, el decantament per Berlín-Brandenburg es veu reforçat pel fet que en 
aquest land s’hi troba tota la jerarquia d’administració i competències que existeix avui a 
Alemanya. La reunificació ha permès allotjar des de l’administració del govern central fins a 
la municipal (tot el ventall NUTS) en una mateixa ciutat, que com es veurà més endavant, 
n’ha facilitat el treball.  
 
L’àmbit d’anàlisi s’acota a un nivell NUTS-3 (tal i com el mateix reglament europeu recomana 
alhora d’establir comparatives entre regions), cercant el territori més representatiu del comú 
regional per ambdós països. 
El nivell 3, en el cas de Catalunya, es correspon únicament a les divisions provincials; 
divisions que a Alemanya s’anomenen ‘Kreise’.  
A Berlín-Brandenburg, NUTS 3 I NUTS 2, o el que és el mateix, land i kreise són coincidents 
pel que fa a límits territorial.  
Catalunya veu com el seu nivell 3 es subdivideix en quatre nivells 2, les quatre províncies de 
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.  



 

 

52 

En el cas d’Espanya, la jurisprudència constitucional ha contribuït a superar la perspectiva de la tensió 
dialèctica entre estat i CCAA en el respectiu protagonisme en l’àmbit de la integració europea, resolent un 
cert nombre de conflictes competencials (no sempre satisfactòriament) que, almenys han obert camí a un 
enfocament cooperatiu en substitució de l’anterior aproximació conflictiva. Aquest enfocament assentat 
en paràmetres compatibles no queda en absolut descartat del text constitucional espanyol de 1978, que 
preveu una transferència de poder cap avall per mitjà de la potenciació del principi d’autonomia de les 
nacionalitats i regions (article 2) i d’una cessió de competències sobiranes cap a amunt (article 93). Entre 
aquesta transferència i aquesta cessió, el principi d’unitat (article 2) marca un equilibri dialèctic on 
resideix la compatibilitat entre la unitat i diversitat ad intra (federalisme intern) i ad extra (federalisme 
europeu, segons la vocació anunciada per la Declaració Schuman de 1950).  
 
[3] op.cit. 11., p.45 
En tot cas cal afegir que la mateixa denominació del ‘Tractat pel qual s’estableix una Constitució per a 
Europa’, posa de manifest aquest caràcter mixt de la Unió Europea, com a organització internacional 
establida mitjançant un tractat (continent jurídic) i com a entitat federalitzant (contingut constitucional). 
Evidentment, només des del punt de vista del contingut es pot admetre a parlar de ‘Constitució Europea’ 
ja que no existeix un ‘estat europeu’ o uns ‘Estats Units d’Europa’ amb un ‘poder constituent’ propi o 
autònom. Un aspecte significatiu ens permet corroborar que no ens trobem davant d’una constitució 
europea i d’un veritable estat europeu: mentre que dins d’un estat sobirà les entitats territorials no poden 
desmembrar-se lliurement del conjunt (cf. la temptativa de lliure associació del País Basc amb Espanya 
mitjançant l’anomenat Pla Ibarretxe, bloquejada a les Corts Generals el gener de 2005), la constitució 
europea de 2004 preveu la retirada voluntària de la Unió Europea per part dels estats membres (article I-
60). 
 
[4] op.cit. 11., p. 44  
Sembla que la Unió Europea s’hagi anat perfilant com a l’organització cridada a consolidar l’Europa 
ampliada, i el Tractat de Niça de 2001 –com també el tractat constitucional del 2004- així ho ha posat de 
manifest. No obstant això, seria injust desmerèixer el paper jugat per altres dos fòrums, un d’estricament 
europeu (Consell d’Europa) i l’altre d’operatiu a Europa (OSCE), nascuts amb idèntic propòsit de forjar la 
pau: el primer, predecessor fins i tot en matèria de drets humans; el segon, artífex d’una paraula basada 
en la inviolabilitat –no sinònima d’immutabilitat o d’intangibilitat- de les fronteres sorgides de la Segona 
Guerra Mundial. 
 
[5] op.cit. 11., p. 47 
Juntament amb el parell de termes –disposats en tensió dialèctica- que conformen el binomi cooperació-
integració, un altre dels moviments tendencials que forneixen dinamisme a la construcció europea radica 
en l’etern dilema ampliació-aprofundiment. Així, la conclusió del tractat de Niça de 2001 es va presentar 
com el punt d’equilibri d’aquest segon dilema: el seu preàmbul es refereix a la finalitat ‘de preparar les 
institucions de la Unió Europea per a funcionar en la Unió ampliada’. 
El tractat de Niça posà de manifest que, tot i que s’havia avançat en la qüestió institucional (la part 
‘orgànica’ de l’arquitectura europea), calia invitar els estats membres de la Unió a progressar en l’Estatut 
de la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea’ (part ‘dogmàtica’). 

[1] JIMENA QUESADA, Luis (2006) Dret de la Unió Europea, València: Universitat de València, 2006., p. 45 
Tanmateix, la vocació i evolució de la integració europea impedeixen identificar el dret de la Unió Europea 
amb el dret internacional, sobretot després del Tractat pel qual s’estableix una constitució per Europa. 
Efectivament, d’una banda, si el dret comunitari originari podria considerar-se una prolongació del dret 
internacional públic de les clàssiques organitzacions internacionals (confederacions d’estats sobirans), 
diversament el dret derivat posseeix notes pròpies i autònomes que li permeten aplicar-se directament –
sobretot en el cas específic dels reglaments comunitaris (lleis europees, segons la nova Constitució 
Europa) –dins dels estats membres com si es tractés de dret emanat d’una federació –on aquests estats 
membres veurien limitat l’exercici de llur sobirania. D’altra banda, en connexió amb el punt anterior, les 
tres comunitats europees conformen, si de cas, una organització supranacional sui generis amb vocació 
federalitzant i personalitat jurídica pròpia. L’article I-7 de la recent Constitució Europea a aquest respecte 
és taxatiu: ‘la Unió té personalitat jurídica’. 
En síntesi, la caracterització com a organització internacional sui generis es deriva del seu caràcter mixt, 
participant dels trets típics de la federació (particularment, el primer pilar) i alhora de la confederació (en 
especial, el segon i el tercer pilars); sense descartar, però, en el seu funcionament dinàmic, els 
ingredients mixtos que actuen de manera simultània –per exemple, a través dels mecanisme de les 
cooperacions reforçades.  
 
[2] op.cit. 11, p 329 
Parlar d’una Europa de les regions comporta abordar la construcció europea des de la perspectiva del rol 
que representen aquestes unitats infraestatals com a entitats dotades d’autonomia (administrativa o 
política), sense perjuri d’altres enfocaments complementaris que posen l’accent en fets regionals 
peculiars o elements indentitaris particulars (‘fets diferencials’). 
En aquest context, de nou les qüestions econòmiques s’han considerat com a pas intermedi per arribar a 
posteriors sol.lucions polítiques. Així, els desfasaments econòmics entre les diverses regions europees 
s’ha percebut com un aspecte negatiu no sols per als habitants de les regions desafavorides, sinó per al 
conjunt dels ciutadans europeus, que es veuen obligats a suportar les càrregues de les regions 
deprimides; això explica els mecanismes tendents a restablir un cert equilibri interregio nal a través de la 
solidaritat. Per això, el primer model d’integració regional es va reflectir en l’associacionisme d’algunes 
regions com a conseqüència de la deterioració provocada per la integració econòmica (el Consell d’Europa 
també ha patrocinat reunions interregionals). Posteriorment s’han formulat propostes més avançades 
d’integració política amb suport en les regions: entre aquestes, resulta oportú recordar un dels quatre 
models mencionats en el projecte Herman de Constitució Europea de 1994 (el model intergovernamental 
o confederal, el model federal pur, el model basat en les regions i el model federal cooperatiu i 
descentralitzat). 
En aquest panorama, en absolut uniforme, resulta realment complicat, al marge del model federal 
d’Europa des de la perspectiva d’una Unió política d’estats membres federats –segons la vocació 
federalista expressada en la declaració Schuman de 1950-, aconseguir un consens sobre un patró 
regional unívoc per a tot Europa. En realitat, tampoc no cal que es produeixi aquesta uniformitat, ja que 
resulten compatibles a escala europea les asimetries regionals basades en fets diferencials més o menys 
identificats, de la mateixa manera que es produeixen aquestes asimetries  -consubstancials a la noció de 
federalisme com a diversitat dins de la unitat –entre les regions de cada estat nacional. En aquest sentit, 
no es tracta realment d’inventar un model regional sui generis per a Europa; es tracta, més senzillament, 
de reconèixer els ens infraestatals ja existents  -en tota la seva extensió i dinamisme, certament. Es tracta 
d’articular una participació activa dels ens regionals en la construcció europea, és a dir, una participació 
que no generi la percepció en el ciutadà segons la qual l’objectiu ‘passiu’ de la integració és rebre fons 
comunitaris. 
Al voltant d’aquesta qüestió, no hi ha dubte que la potenciació del Comitè de les Regions –segons la 
orientació assumida per la Constitució europea de 2004- constitueix l’eix actual més sòlid per a 
aconseguir aquesta participació regional activa. Efectivament, atesa la asimetria existent entre les 
diverses regions (de naturalesa política o administrativa) en cada país de la Unió Europea, seria complex 
articular una cambra europea de regions com a part d’un parlament tricameral (una segona cambra de 
representació dels estats i una tercera de representació del poble europeu).  
 
En definitiva, en la construcció del model regional europeu, el debat sobre l’articulació interna entre els 
estats membres i els seus ens regionals ha constituït així mateix un dels terrenys més abonats del dret 
públic europeu –sobretot, del dret constitucional europeu-, tant per la doctrina com pels poders públics, 
destacant la tasca desenvolupada pels òrgans del sistema judicial de la unió europea i pels òrgans 
judicials nacionals –en especial, alguns tribunals constitucionals.  
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