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la regulació de les necessitats col·lectives: 
la llei d’urbanisme com a  
mecanisme d’obtenció del sòl públic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En termes generals, en el capítol anterior, s’ha vist quin era el ventall de cessions de sòl 
públic, que tot i fonamentar-se en legislació urbanística, oferia tants resultats com variacions 
legals. 
Fent un pas endavant, es vol aprofundir en la comprensió de la legislació urbanística com a 
instrument per a la obtenció de sòl  
 
Obtingut el sòl caldrà edificar-lo. Novament una llei, en aquest cas legislació bàsica estatal, 
comú a totes les comunitats autònomes, en regularà el mínim de serveis públics a allotjar en 
els sòls prèviament obtinguts.  
El títol de capítol i aquesta breu introducció, ja apunten al gruix del capítol: el divorci existent 
entre la disponibilitat de sòls i la materialització del sostre d’equipament, per la no afinitat 
polític-administrativa de sengles regulacions. 
 
Així, dues lleis són necessàries per a la consecució de l’equipament públic. La primera, 
autonòmica, correspon a l’ampli ventall de lleis d’urbanisme que a Catalunya respon 
actualment al text refós del Decret Legislatiu1/2005.  
La segona, de base estatal, i que necessita de la consumació de la primera per a poder-se 
aplicar, és el text refós de l’any 2003 de la Llei de Bases i de Regim Local de Catalunya.  
Amb aquesta llei s’obliga als ajuntaments a uns mínims de ‘materialització d’edificis que 
prestaran servei públic’ en els sòls recepcionats en concepte de lucre econòmic per l’activitat 
urbanística dels privats.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
evolució de l’estàndard legal 
 
 
L’obligació de cedir així com l’aplicació d’estpandards s’han anat incorporant i intensificant 
en la pràctica urbanística espanyola al llarg del s.XX, bé per influència del dret europeu, bé 
per aportacions pròpies del legislador espanyol. 
 
El primer símil de cessió -no normativa-, apareix amb la figura de Cerdà, per a la millora i 
embelliment de les ciutats, quan cedir una plaça o urbanitzar un carrer aportava avantatges 
de tipus fiscal.  
Caldrà esperar-se, però, a la primera llei del sòl espanyola per a trobar les primeres cessions 
obligatòries, i a la revisió d’aquesta mateixa llei l’any 76 per a la introducció dels primers 
estàndards. 
 
Més tard, als albors de l’etapa democràtica, es viuran moments de transició que 
desembocaran en posteriors transferències competencials.  
 
La primera llei d’urbanisme a Catalunya, L1/90, és una mera transposició de la llavors 
encara vigent L76 espanyola. No serà fins l’any 2002 que es podrà parlar amb propietat de 
legislació urbanística catalana.   
 
 
A mode d’índex cronològic, aquest és l’esquelet legislatiu que sosté el procedir urbanístic 
d’avui: 
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1857 a 1860, Planes de Ensanche de Poblaciones, com a antecedents a la Ley de Ensanche 
 
1864 a 1891, de les Leyes de Ensanche de Poblaciones, destacant el Reglamento de la Ley 
de  Ensanche, 1864 
 
1878 a 1922, projectes de llei de Urbanización de extraradio i de Construcción de Barriadas 
para Obreros que culminen amb Reglamento de Casas Baratas 1922 
 
1924 a 1953, de la refosa legal del Estatuto Municipal, 1924  als preliminars de la reforma 
amb la Ley de Protección a la Vivienda, 1939. 
 
1956, una reforma que arriba tard, la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, 1956 
 
1956 a 1976, la resposta als canvis nacionals, Reforma de la Ley del Suelo, 1976 
 
1978 a 1990, el traspàs de competències a les autonomies, Decret Legislatiu 1/1990 de 
refosa de texts legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, 1990. 
 
1990 a 2004, llei d’urbanisme catalana i les seva modificació, la Llei 10/2004, de 24 de 
desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març d’urbanisme, per al foment de 
l’Habitatge Assequible, de la Sostenibilitat Territorial i de l’Autonomia Local. 
 
Les primeres referències qualitatives a la necessitat de sòls públics, sense ésser encara 
quantitatives, apareixen en la Normativa sobre Formación de Planes Geométricos de las 
Poblaciones  en una Real Orden de 25 de julio de 1846. 
Aquest articulat portava la redacció dels anomenats Planos Generales de Alineaciones, que 
elaborarien sobretot les ciutats més grans, i que en el seu desplegament parcial, Planos 
Parciales de Alineaciones, i en concret quan es fa referència a la ‘apertura i alineación de 
calles en terrenos particulares’, fan referència a la obligatorietat de cessió gratuïta de 
terrenys per a la vialitat pública. 
Cessions merament funcionals que permetien circular i accedir a les edificacions. 
 
Amb la progressiva industrialització que experimentava Espanya, a mitjans del segle passat, 
es densifiquen les ciutats i es comencen a fer necessaris plans d’extensió per a ciutats com 
Madrid o Barcelona, tots ells anteriors a la primera Ley de Ensanche de Poblaciones, que 
s’aprovarà l’any 1864. 
L’Ajuntament de Barcelona encarrega a Garriga i Roca, l’arquitecte municipal del moment, un 
primer plànol d’extensió de la ciutat, al queanomenaran tímidament, ‘Plan de ensanche de 
limitado alcance’.  
 
Poc temps després el Ministeri de Foment amb més recursos, més capacitat i més ambició 
que l’Ajuntament, imposa el ‘Plan de ensanche de crecimiento ilimitado’, projecte que havia 
encarregat a l’enginyer de camins Ildefons Cerdà. Tot i el rebuig generalitzat que genera, 
s’aprova definitivament el 31 de maig de 1860. 
 
Amb aquest Pla, Cerdà estableix les bases tècniques i legals de la primera Ley de Ensanche 
(1864), que es desenvolupen amb la redacció del Reglamento de la Ley de Ensanche, 
elaborat por la Junta del Ensanche de Barcelona el 1864. 
A Cerdà se li ha de reconèixer la primera metodologia i procediment de la planificació 
urbanística: el plànol com a instrument gràfic, el pla econòmic i les ordenances de la 
construcció i policia urbana, tots ells instruments tècnico-jurídics emprats avui d’una manera 
molt similar. 

Cerdà partia d’un principi bàsic i general d’equitat: 
 
“Nuestro consocio consideró la futura ciudad como patrimonio de todos y cada uno de sus habitantes, y 
hasta el límite de la acción gubernativa, demostró en su proyecto que todos los ciudadanos tienen 
idénticos derechos a la luz, al aire, al cielo, a las brisas perfumadas, a la desahogada circulación viable, 
al esparcimiento de la vista, en una palabra, iguales derechos ante la parte legislable de la cosa pública, 
que en nuestro caso equivale a decir iguales derechos a la vida. Cerdà era demasiado justiciero y 
demasiado amigo de la humanidad para distribuir la nueva ciudad en barrios de condiciones desiguales, 
cual si la trazara para una población sujeta a la división por castas” (Cerdà, Idefons;1868-71) 
 
L’urbanisme de Cerdà va ésser etiquetat per primera vegada com a ‘nuclear’, per la 
centralitat múltiple que proposava. La igualtat que proclamava Cerdà, la cercava en tot allò 
que integrava la ciutat, des del individu al conjunt de barris. Una democratizació massiva que 
invalidava la possibilitat d’un sol centre urbà.  
 
Les múltiples aportacions de Cerdà fan que se li pugui atribuir la paternitat de ‘l’urbanisme 
modern’ amb tota fermesa. 
Durant els congressos d’Arquitectura Moderna, els CIAM, va anar arrelant la proposta de 
l’escola alemanya de la zonificació de les ciutats buscant una segregació d’usos amb criteris 
higienistes. Arriba a Espanya l’any 23 i es fa explícita l’any 56 amb la Llei del Sòl. 
Cerdà s’avança –a millor- a aquests conceptes de ciutat zonificada, sense caure en les 
mancances del excessiu monocultiu d’usos de les teories del zooning.  
A les seves zones, d’edificació compacte i usos generals específics, hi introdueix la presència 
notable d’equipaments i de zones verdes que en minimitzaran considerablement la 
zonificació.  
L’interior del sector zonal conté illes residencials, industrials i administratives, agrupades 
amb l’equip i el verd urbà esmentats. 
 
“Comprende igualmente, nuestro ilustrado consocio que un gran pueblo, esencialmente trabajador, 
necesita grandes sitios de esparcimiento (…); una vasta extensión cubierta de verdes y naturales 
céspedes, sombreada por espesos bosques, perfumada por abundantes y balsámicas yerbas y arbustos, 
surcada de arroyos, accidentada, de fácil conservación por lo mismo que la naturaleza, casi abandonada 
a si sola, ha de hacer la mayor parte del gasto; dónde todas las clases de la sociedad pudieran pasar al 
paso, sin privación para los jóvenes de atentar a una sola hoja, sin mas limitación del disfrute general que 
las reglas de la buena educación, de que difícilmente se separan(…). Y para establecerse ésta imperiosa 
necesidad, estableció Cerdá dos extensos parques allí dónde aconsejaba la higiene  y hacia posible la 
economía, o sea en los extremos Este y Oeste de su proyecto de ensanche, en pleno campo (…).”(Cerdá, 
Idefons; 1868-71) 
 
Cerdà entén que la materialització del pla ha d’anar totalment a càrrec dels propietaris dels 
terrenys, eximint de tota contribució econòmica a l’administració. Les millores en la 
urbanització –vialitat i introducció de zones verdes i equipaments- qualifiquen positivament 
l’edificació, tot i que per altra banda reconeix que en redueixen considerablement les 
plusvàlues:  
 
“¿Queréis una plaza?, el plano de Cerdà se presta admirablemente a ello: suprimid una manzana, dos 
manzanas, cuantas manzanas parezcan necesarias (…); pero suprimidlas a expensas vuestras, 
propietarios colindantes, puesto que vuestra solamente es la ventaja; comprad con vuestro dinero mayor 
suma de bienestar, de higiene, de lujo; pero no exijáis del hombre honrado que establezca en vuestro 
provecho una desigualdad odiosa, una preferencia atentatoria de derecho de propiedad. Cerdà establece 
que en todas las manzanas se limite la edificación a dos terceras partes de la cabida de los respectivos 
solares que la componen, y que la tercera  parte hueca se deje en la parte anterior, posterior ó central de 
la casa; poco le importa que se destine a jardines particulares, zaguanes, ó parques comunes a la 
vecindad. Este problema lo resolveran la conveniencia y el buen gusto de cada propietario.”(Cerdá, 
Idefons; 1868-71) 
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A l’alliberament d’aquests sòls no edificats s’hi arribava per una tècnica d’invenció 
‘cerdaniana’ (1861) molt similar a l’actual reparcel.lació, per la qual els propietaris que 
gaudirien directament d’aquests sòls -sense aprofitament lucratiu- participaven de les 
càrregues que en suposava llur obtenció.  
 
El coneixement d’aquesta primigènia tècnica de la reparcel·lació, va fer possible que a 
Espanya, cent anys després, s’arribés a aconseguir la cessió gratuïta dels sòls públics. Per a 
tal objectiu calia que els plans ho dibuixessin i concretessin tot, resultant-ne el pla detallista 
que redactem avui, que per altra banda resta ple de determinacions no sempre positives.  
La introducció d’aquesta tècnica al ordenament espanyol, va suposar un respir important a 
l’administració local, doncs l’alternativa que s’utilitzava a la resta d’Europa eren les costoses 
expropiacions massives. La contrapartida negativa és l’enquistada subordinació econòmica 
dels municipis espanyols a administracions superiors, com es veurà més endavant.  
 
A diferència d’avui, que les cessions són obligatòries, en la redacció de la Ley de Ensanche 
de Poblaciones, 1864, aquestes mesures es preveien voluntàries.  
La cessió de terrenys per a vials i espais públics era una recomanació i anava lligada 
exempcions fiscals per part de l’administració. En molts casos les bonificacions econòmiques 
a les que havia de correspondre l’administració eren inassolibles, fet que provocava una 
urbanització del pla insuficient. 
 
Un aspecte deficitari de la llei és el que fa referència als terminis de construcció, no es 
contemplaven mecanismes d’edificació forçosa, laxeïtat que comença a fomentar l’esperit 
especulatiu espanyol. 
 
Amb posterioritat el Reglamento de la Ley de Ley de Ensanche de Poblaciones de 1884, molt 
més hàbil tècnic i jurídicament, suposa un notable avanç en diversos aspectes, sobretot pel 
que fa al deure a edificar. 
A fi i efecte de reduir els propòsits especulatius que pogués desencadenar la llei, obliga als 
propietaris a avançar els imports de les exempcions fiscals a percebre per la cessió de les 
vies públiques mitjançant un nou instrument anomenat  ‘dret pel permís d’edificació’.  
 
D’aquesta manera l’Ajuntament disposava de recursos financers per a executar la 
urbanització dels vials. Una segona aportació important del reglament és la distinció entre les 
‘obres d’interès general’ i les ‘d’interès de zona’, ben bé una primera aproximació al que ara 
són els sistemes generals i locals: 
Les  primeres responien a accions de defensa d’avingudes, carrers i places que constituïen 
una arteria per a comunicar i unir a la població de la part antiga amb l’eixample; també 
places, passeigs i jardins i objectes monumentals de gran importància. Dins les particulars o 
‘de zona’, s’hi troben les de vialitat, ornament i comunicacions en general, serveis públics 
com jardins veïnals, esglésies, places, mercats i fonts monumenta  
 
 
 
 
Una seguit de lleis, complementen la d’eixample, Ley de adquisición de terrenos para 
esparcimiento y recreo de la población i Ley de construcción de viviendas para obreros 
(1864-1867) 
Es pot destacar que la llei d’adquisició de terrenys recomana als ajuntaments la compra de 
solars per a la creació de grans espais per a l’esbarjo dels seus ciutadans, així mateix 
proposa premiar a aquells propietaris que preservin jardins i espais públics per a aquesta 
mateixa finalitat. 

La Ley de construcción de viviendas para obreros fa una aportació molt important i pionera 
en matèria social, de l’ordre de poder-la considerar la primera llei d’habitatge públic a 
Espanya. 
Es prenia com a punt de partida el foment del dret a edificar de la llei d’eixample, afegint-hi 
que el destí d’una desena part dels ‘productes generals’ edificatoris obtinguts s’havien de 
destinar a la construcció d’habitatge obrer. 
 
Tot i la dimensió i abast de les teories de Cerdà, aquestes es veuen mancades de seguidors, 
relaxant-se la seva aplicació i desvirtuant-ne progressivament els continguts. 
Així, de la revisió de la Ley de Ensanche (1876), només se’n pot subratllar l’aparició de la 
figura de ‘l’agent urbanitzador’ que tenia l’obligació de cedir una cinquena part de les 
plusvàlues a l’ajuntament, en terrenys o en espècies, a fi i efecte de sufragar la part 
corresponent de les obres d’urbanització; mantingut fins avui i que s’anomena aprofitament 
per l’administració, xifrat en un 10% de l’aprofitament privat. 
Tres anys després s’aprova la primera Ley de expropiación Forzosa (1879), que aborda 
l’important qüestió de la reforma interior.  
 
Donant continuïtat a l’inicipent camí de l’habitatge públic iniciat amb la Ley de construcción 
de viviendas para obreros (1864-1867), es promulga el projecte de llei Construcción de 
Barriadas de obreros, de l’any 1878. Les preocupacions es situaven entorn a la manca de 
vivenda higiènica i econòmica per a la classe obrera, efectuant propostes de solució.  
Ja al segle XX, al 1908, el Proyecto de Ley de Casas Baratas, és una nova versió de l’anterior 
projecte de llei, més orientada a implicar la iniciativa privada per a la consecució de tal fi. Les 
Juntas Locales de Fomento de las Habitaciones Baratas, creades en el sí de l’administració, 
havien d’orientar al privat en les seves inversions però sobretot catalitzar algunes 
compensacions fiscals.   
Com a estímul l’estat subvencionava i cedia terrenys conjuntament amb els municipis, amb 
l’obligació d’edificar en un plaç màxim de 3 anys. S’autoritza també a l’ajuntament a 
expropiar aquelles vivendes o grups de vivendes que constitueixin un perill a la salut. 
 
Finalment, amb algunes modificacions, s’aprova el 12 de juny de 1911, la Ley de Casas 
Baratas, que edificava els fonaments del sistema protector en matèria d’habitatge. La 
majoria de polítiques llançades en aquell moment es mantenen en els nostres dies, 
exempcions tributàries, préstecs a baix o nul interès, garanties en la percepció de les rendes, 
subvencions directes, actuacions de requalificació de sòls per la via d’urgència...  
 
Entretant anaven quallant les primeres operacions que es desprenien de la recentment 
aprovada llei de cases barates, nous aires arribaven d’Europa.  
La flaire a ciutat jardí arriba de la mà de Ciprià de Montoliu, se’n farà la cuina a l’Instituto de 
Reformas Sociales, a través del seu Servicio Especial de Casas Baratas. 
Aquest organisme assumeix amb caràcter oficial la difusió de les noves idees: s’incorporen a 
la planificació les institucions que faran la política d’habitatge (superant clarament els models 
anteriors confinats i confiats al privat), i per primera vegada es farà una previsió quantitativa 
obligatòria de zones verdes, esportives, equipament per a l’ensenyament, la cultura, primers 
auxilis...fins i tot un servei comunitari de banys i dutxes.   
Totes aquestes innovacions prendran forma en el reglament de la revisió de la llei de cases 
barates de 1921, el Reglamento de Casas Baratas, de 8 de juliol de 1922, que inclou tot un 
capítol (arts. 77 al 91) sota una denominació més descafeïnada de la ciutat jardí, les 
‘ciudades satélite’. Es desborden els límits estrictes d’una norma sobre la construcció de 
vivendes, deixant ja molt enrere les recomanacions qualitatives de zones verdes i 
equipaments no obligatòries de Cerdà. 
(veure l’articulat que s’hi relaciona a l’ANNEX V Reglamento de Casas Baratas 1922) 
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Distanciats encara trenta anys del que haurà de ser la primera llei del sòl, apareix la primera 
llei municipal, que com s’ha avançat en la introducció constitueix un dels pols que genera 
tensió en el sí del binomi sòl-sostre d’equipaments. 
 
L’any 1924 s’aprova el Estatuto Municipal, una síntesi, refundació i reordenació de la 
legislació anterior, sota una visió tècnico-sanitària que els municipis europeus tenien ja 
completament superada.  
Mentre que a Europa l’administració local s’iniciaven en l’aplicació del zoning i en una 
iniciàtica socialització del sòl (moment de les primeres Town and Country Planning Acts, 
1909 i 1932, a Anglaterra), a Espanya només s’havia aconseguit fer un refós administratiu 
que en el moment de la seva aprovació ja era obsolet. 
 
Tot i que tardanes, l ‘Estatuto introdueix un parell d’innovacions que cal aplaudir. La primera, 
rau en l’augment de les competències municipals, atribuint als municipis més capacitat de 
gestió (per solventar la primacia dels interessos del privat per sobre els de la comunitat). La 
segona, conseqüència de l’anterior, unes obligacions en els serveis que els municipis havien 
de prestar, convergent en la preocupació per la introducció de millores a la població. 

 
L’Estatuto és pròpiament la primera ‘llei de bases i de règim local’, que introdueix obligacions 
en la prestació de serveis municipals com s’entenen avui, com els serveis d’urbanització, 
mercats, escoles, destrucció d’habitatges insalubres... 

 
Poc després de l’aprovació del Estatuto Municipal del 1924, s’aprova el Reglamento de 
Obras y Servicios y Bienes Muncipales (1924), com a desplegament tècnic del estatut. Tot i 
que molt anterior a la Ley del Suelo, destaca pel seu caràcter molt més evolucionat i previsor.  
El reglament obligava als ajuntaments a oferir una superfície de parcs i jardins per a ‘jocs i 
exercicis físics’ al aire lliure no inferior a 4 m2. per habitant, tampoc inferior al 10% del total 
del sector (aquí coincident amb la ùnica previsió de la L56), prevalent sempre la major de les 
dues. 
Sobre vialitat, el reglament exigia un ample viari mínim de 12m., tot i que més pròpies d’una 
llei d’urbanisme que no d’una municipal, es donaven determinacions sobre la densitat. La 
màxima superfície ocupable per l’edificació en eixample no podria superar el 50% del sòl 
d’aprofitament privat, no depassant tampoc una densitat de 50 hab./ha. (la mínima, en 40 
hab. /ha.).  
 
(veure articles a l’ANNEX V, Reglamento de Obras y Servicios y Bienes Muncipales 1924) 

 
De la lectura atenta dels articles del Estatuto Municipal de 1924, (veure l’annex VI, 
corresponent a la secció següent del present capítol, on es desenvolupa monogràficament la 
qüestió del règim local) i del contrast amb l’articulat de la llei municipal vigent, se’n pot 
comprovar que les aportacions fetes per les lleis posteriors han estat bàsicament en matèria 
d’agrupament de nuclis municipals i l’establiment de llindars de població, fet que fa pensar 
que la llei municipal d’avui segueix essent antiquada i obsoleta. 
En tot cas, caldrà comprovar, en el següent apartat, si es pot desmentir aquest axioma.  
 
[1, interessant aportació de l’arquitecte municipal Castelló i Rabés al II Congrés d’Arquitectes de Llengua 
Catalana, el 1935, on fa una diferenciació entre els serveis previstos en l’ Estatuto Municipal de 1924, 
entre ‘serveis de caràcter governatiu’ i els ‘serveis de caràcter ciutadà o d’ús públic’, una mostra més de 
la completitud d’esmentat text] 

Fins a la Revolució Industrial, a tot Europa, es creia –idílicament- que l’interès públic i el privat 
confluïen en la encara regnant concepció individualista de la ciutat. Les poques pressions 
urbanes del moment feien, doncs, que amb reglaments i ordenances n’hi hagués ben bé prou 
per ‘endreçar’ amb uns mínims de salubritat i seguretat els creixements urbans. 
Però la desruralizació comença a engruixir alarmantment les ciutats, sobretot les que ja 
tenien més població. Apareixen els primers problemes urbanístics, generant tensió i 
complexitat -també a Espanya-, que fent insuficients els mecanismes previstos per l’Estatuo i 
per la Ley de Casas Baratas en matèria municipal i de sòl, respectivament. A banda de les 
onades migratòries, a Espanya, s’hi havia de sumar la crisi post-bèlica dels anys 40. 
En aquesta inusitada conjuntura, al propietari se li permetia el màxim lucre, magnificant-se a 
mesura que passava el temps, i que les diferències entre oferta i demanda s’escurçaven.  
Tota la superfície era susceptible de ser edificada i al màxim volum, les zones verdes i els sòls 
per a equipaments eren considerats una pèrdua econòmica. Els instruments legals vigents no 
n’exigien una protecció i per tant rarament es respectaven, edificant-los totalment. 
Amb aquestes pressions, les ciutats es fan insuportables, es comença a fer molt necessària 
la cerca de solucions que posin ordre al caos que s’hi viu. 
 
 
 
Cal una reforma urbanística urgent que es centri a solventar la tensió entre els interessos 
públics i privats, principal causant dels problemes a les ciutats.  
L’esmentada reforma urbanística queda anunciada amb la creació de la Jefatura de 
Urbanismo, el 22 de juliol de 1949. Tenia la missió de preparar la futura Ley Nacional de 
Urbanismo, així com determinar quins serien els estudis preliminars del també futur Plan 
Nacional de Urbanismo. 
 
Mentre a la Jefatura es treballa en la esperada llei i pla nacional d’urbanisme, en els 
despatxos del Ministerio de la Vivienda es redacten un seguit de planes nacionales de tipus 
sectorial. 
Els alarmants índexs de migracions registrats en el període 1956-1960, fan necessària la 
redacció d’un Plan Nacional de Vivienda, que autoritzarà en cinc anys la construcció de cinc-
centes mil vivendes. 
Aquest pla és, en realitat, el segon que es redacta, datant el primer de l’any 1943, però 
segurament per la seva condició liminar passa quasi desapercebut. 
La idea-força del segon pla es fonamenta en la preparació de sòl urbanitzat per part de 
l’administració com a principal estratègia anti-especulativa (a banda del manteniment de les 
polítiques fiscals favorables a la iniciativa urbanística privada). 
 
Per a fer realitat aquest pla nacional calien plans executius, els Planes Sindicales de 
Vivienda, Planes de Urgencia Social (o ‘poblados dirigidos’), sobretot a Madrid, Barcelona 
també a Vizcaya i Astúries. 
Calien grans quantitats de diner públic per a adquirir les extensions de sòl que posteriorment 
s’haurien d’urbanitzar. Però les possibilitats reals de finançament, l’escassetat de materials, 
uns terminis molt ajustats així com un cert caràcter experimental, van fer que els resultats 
fossin molt inferiors als esperats. 
Les actuacions que es van realitzar es regien per les ordenances encara vigents de l’any 
1928, Ordenanzas Técnicas y Normas de Constructivas para viviendas de Renta Limitada, 
molt similars al Reglamento de Casas Baratas del 1922, per tant –i pel que fa a equip públic i 
zones verdes- no es pot esperar cap aportació que vagi més enllà de les recomanacions 
qualitatives que feia el reglament. 
 
(veure articles relacionats a  L’ANNEX V Ordenanzas Técnicas y Normas Construcutvas para Viviendas de 
Renta Limitada, 1928) 
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Després d’un llarg període de gestació arriba la esperada reforma. A la nova i flamant Ley del 
Suelo y Ordenación Urbana, 1956 se li demanava sobretot posar fi al conflicte d’interessos 
públics i privats que tant perjudicava les ciutats. 
Davant de les dues vies possibles de solució, experimentades en altres països europeus, 
socialització del sòl o subordinació de l’interès públic al privat (conservant la propietat 
privada però amb ‘limitacions’ i ‘obligacions’ que permetrien l’existència del públic), el 
legislador espanyol es decanta forçosament per la opció que manté la propietat privada.  
[2, per a una visió més àmplia sobre la viabilitat de la supressió  de la propietat privada a Espanya] 
 
Tal i com s’explicita en la exposició de motius de la llei: 
 
“Si el ideal en la empresa urbanística pudiera ser que todo el suelo necesario para la expansión de las 
poblaciones fuera de propiedad pública, mediante justa adquisición, para ofrecerlo, una vez urbanizado, a 
quienes deseasen edificar, la solución, sin embargo no es viable en España. Requeriría fondos 
extraordinariamente cuantiosos, que no pueden ser desviados de otros objetivos nacionales y causaría 
quebrantos a la propiedad y a la iniciativa privada.” 
 
Amb aquesta opció, s’havia de respectar el benefici privat, entenent que en l’existència 
d’aquest hi concorrien l’interès públic. 
El plantejament partia de la premissa que la edificació dels terrenya produïa unes plusvàlues 
que havien de quedar afectades pel cost de la obra urbanitzadora i pels terrenys que aquesta 
ocupava, amb el benentès que en milloraven les condicions de partida. Res que no hagués 
dit Cerdà, cinquanta anys abans.   
Així es fixa per primera vegada l’obligació de cessió d’un 10% del total planificat en els nous 
polígons residencials amb destí a zones verdes. 
 
(veure articles a l’ANNEX V  Ley del Suelo y Ordenación Urbana, 1956) 
 
A mig camí, entre la socialització del sòl i la subordinació del públic al privat, hi hauria les 
expropiacions amb càrrec a contribucions especials que havien adoptat països com 
Alemanya (i que encara avui mantenen). 
El tipus ‘clàssic’ de contribucions especials proporciona a l’administració el 90% del cost de 
les obres i terrenys amb destí públic, aconseguint el 10% restant en les arques municipals. 
Que aquest sistema hagi estat escollit en la majoria de països europeus -però no a Espanya- 
s’explica per la, anteriorment anunciada, històrica pobresa del consistori espanyol.  
Així mentre la majoria de municipis europeus veuen viable assumir l’escàs 10% que els 
separa del total necessari, l’administració local espanyola, amb uns inadmissibles 
pressupostos desgranats des de l’administació superior, no s’ho pot ni plantejar.   
[3, sobre la possibilitat d’implantar el sistema de contribucions especials a Espanya, que tot i previst per 
la Ley del Suelo, no s’utlitzà]  
 
Un factor que encara aniria més a favor de l’adopció de la tècnica de les cessions a Espanya 
és que el percentatge a cedir –ha estat i és- conegut, previsible i calculable, pels agents 
públics i privats, per l’elevat detall dels plans.  
En la resta de països, on apliquen el sistema de contribucions especials per a l’obtenció de 
sòls de destí públic, els totals de sòl públic varien en cada situació de planejament, no existint 
un percentatge exigible per sengles lleis d’urbanisme. 
 
És justament aquest fet, la previsibilitat de l’urbanisme espanyol, que l’ha fet singular en 
l’univers dels ordenaments existents.  
Les càrregues urbanístiques que es desprenen de la llei, juntament amb el fort determinisme 
dels plans ha permès de generar una mena d’equació de càlcul del rendiment per a totes i 
cadascuna de les operacions. 

El pla espanyol és l’únic pla europeu que crea plusvàlua, ja que ho dibuixa i concreta tot: 
aprofitaments (que s’atorguen equitativament), cessions....aquest fet de ‘generar negoci’ des 
del planejament es normativitza l’any 56, moment en que també s’imposa el deure de 
‘repartir’. 
No hi han plans més segurs jurídic i econòmicament que els que es redacten a Espanya. 
Aquesta seguretat és fortament antiempresarial, que degudament contextualitzada en el 
moment de l’aprovació de la llei del 56 -i per tant en el moment de la industrialització a 
Europa-, explicaria l’endarreriment industrial espanyol. 
 
Una altra solució al conflicte d’interessos públic-privat, a cavall de les exposades, i també 
sospesada en el moment de redacció, es situaria en l’adquisició de sòl, opció més econòmica 
que les expropiacions massives que es realitzaven a la resta d’Europa.  
Tal solució passaria per la compra dels sòls rústics per part de l’administració que haurien de 
transformar-se en urbans a l’empara del planejament. La viabilitat d’aquesta opció es veuria 
reforçada pel pagament dels terrenys al valor anterior al pla i d’acord amb el seu destí. 
En aquesta línia, però de forma tímida i insuficient, la llei introdueix la creació de patrimonis 
públics de sòl que, una vegada urbanitzats podrien servir per a completar la escassa oferta 
de solars i regular d’aquesta manera el preu del mercat. Mecanisme que es planteja 
inicialment com a complementari i que acaba no desenvolupant-se. Si els ajuntaments 
haguessin reservat un 5% del seu pressupost ordinari per la compra de sòl (tal i com preveia 
la Llei del 56) avui la realitat seria ben bé una altra.  
 
En definitiva, a tot això respon la primera llei del sòl que s’aprova a Espanya, que una vegada 
més surt a la llum antiquada i caduca, en bona mesura pel llarg temps de gestació, però 
també per la conjuntura econòmica que es viu que impedeix introduir mecanismes més 
agosarats –però més encertats- que permetessin alhora una major implicació de les 
administracions i institucions públiques. 
En el moment d’aprovació de la llei, Anglaterra, França i Itàlia –que havien estat font 
d’inspiració del text espanyol-, ja revisen els seus texts.  
 
[4, punts flacs de la llei per on els privats escapen de les seves obligacions] 
 
 
 
Si es posen de costat la llei municipal vigent i la flamant llei de sòl es detecten ja 
incompatibilitats en sengles previsions–tot i que en aquell moment ambdues eren d’arrel 
nacional- que encara s’arrosseguen avui.  
El que interessa, emfatitzar és que serà una llei municipal la que utilitzarà per primera 
vegada a Espanya els estàndards urbanístics.  
El reglament de la llei municipal de l’any 24 utilitza per primera vegada valors de referència 
basats en indicadors que vinculen el servei amb l’usuari del mateix. Caldrà esperar-se fins a 
la revisió de la L56 per la introducció d’estàndards urbanístics en l’articulat d’un text 
urbanístic. 
 
Cal destacar en positiu de la L56 l’agrupament dels diferents tipus de ciutats segons el seu 
grau de desenvolupament urbanístic, tot això per a determinar-ne el valor urbanístic dels seus 
terrenys. 
Així, la llei del sòl incorporava, uns coeficients de ponderació econòmica que permetien 
l’aplicabilitat directa de la Ley de Expropiación Forzosa. 
Un primer grup de nuclis es correspon a Madrid, Barcelona, Valencia i Bilbao, el segon grup 
respon a les ciutats de més de 100.000 habitants, el tercer són la resta de nuclis urbans. 
Els coeficients per a determinar el valor urbanístic dels sòls seran diferents segons quatre 
factors:  



 

 

el tipus de ciutat en què es trobin situats, la classe i qualitat de les circumstàncies 
urbanístiques intrínseques a cada terreny, la urbanització dels mateixos i el volum 
d’edificabilitat permesa pel planejament . El coeficient s’aplicarà en el producte de la 
edificabilitat pel mòdul o cost de metre cúbic d’edificació. 
És tenen compte també les condicions urbanístiques (accessos rodats, dotació de litres 
d’aigua per habitatge, consistència dels terrenys a efectes de la cimentació, bones condicions 
topogràfiques, paisatge d’interès, qualitat ambiental, existència de transport públic, grau 
d’equipament). 
Ponderant les característiques dels enclavaments es perseguia un resultat no especulatiu i 
preservacionista. 
 
Cal destacar la ‘preocupació’ per la sintonia de la L56 amb les lleis que eren determinants 
per l’aprofitament econòmic dels terrenys, la llei d’expropiacions (que és avui la Ley de 
Valoración del Suelo, espanyola i d’aplicació per igual a totes les CCAA); i per contra la 
‘despreocupació’ per la correspondència amb altres lleis tant importants com la municipal, 
però poc rentables econòmicament. 
La ‘descoordinació’ entre la llei municipal i la del sòl s’agreuja amb el temps. Anys més tard 
l’estatut municipal incorpora llindars urbans per a la prestació de serveis, no utilitzant els 
anteriorment proporcionats per la llei del sòl, n’ introdueix de nous, que tot i molt propers no 
eren coincidents. 
 
 
 
Amb la finalització de la Guerra Civil es desencadena una crisi política que permetrà pujar al 
poder els tecnòcrates, que conviuran amb els pocs membres de l’extrema dreta que es 
mantenien al poder. Els falangistes mantindran únicament la cartera d’habitatge, essent els 
mateixos que més tard promouran la reforma de la Llei del 56. 
 
Mentre la planificació urbanística durant el període de vigència de la llei no havia superat 
l’àmbit local, la formulació d’un Plan Nacional de de Vivienda, es fa realitat l’any 1962. El pla 
té la voluntat de resoldre la mancança d’habitatge en el marc de la política de planificació 
expansiva dels Planes de Desarrollo Económico y Social, plans expansius en la línia de les 
grans actuacions públiques que perseguia el govern de la dictadura. 
 
En matèria d’equipaments aquests plans preveuen un seguit d’edificacions complementàries 
obligatòries, de caràcter religiós, cultural i recreatiu.   
Introdueixen un concepte nou i interessant, el llindar mínim per a dotacions, que respon a 
uns valors operatius d’agrupació (per exemple, reservar sòl hospitalari per a una població 
petita és inoperant, ja que la superfície que en resulta és inferior a la d’un hospital mínim). 
 
Aquest llindar mínim de demanda moltes vegades s’interpretava voluntàriament de manera 
errònia. La ‘població absoluta’ necessària invalidava moltes vegades la possibilitat 
d’existència d’equipament, per així ometre’n les cessions. (Alonso Velasco, 1969). 
 
Aquestes previsions seran diferents segons la mida de l’operació residencial que es portaria a 
terme, es diferencien el nucli residencial (10 Ha., 5.000 hab.), unitat de barri (4 nuclis 
residencials de 40 Ha. i 20.000 Hab.), i la unitat de districte ( 5 barris de 250 Ha. totals i 
100.000 hab.). 
L’elevat nombre d’habitants al què es fa referència pot fer pensar que es tracta de ciutats 
existents, referint-se però, exclusivament a nous sectors residencials de promoció estatal. 
No es quantifiquen totes les dotacions, en alguna casos només es qualificaran, fent 
referència al servei necessari.  

Un valor comú i preestablert és la elevada densitat, fixant-la en un màxim de 500 hab. /Ha., 
valor que permetrà calcular les necessitats dotacionals dels terrenys. 
Una altra quantia a destacar és la valoració que es fa del sòl urbanitzable, xifrant-la en el 15% 
del cost que l’edificació ha de suportar, inclòs el propi valor del terreny (herència de les 
Ordenanzas Técnicas y Constructivas para viviendas de renta limitada, 1928). Així mateix 
aquests terrenys aptes per a urbanitzar hauran d’estar dotats dels serveis adequats, xarxes 
de sanejament, abastiment d’aigua, xarxes d’electricitat, gas, telefonia...vials i aparcaments. 
 
 
 
D’aplicació igualment en els grans conjunts de protecció estatal, la Orden de Presidencia del 
Gobierno de 1962, que desenvolupa l’article 4t. del Decret de 22 de juny de 1961, essent 
obligatòria en els nuclis de població formats en la seva totalitat o al menys en una 50% per 
habitatges de protecció estatal.  
Estableix algunes obligacions en matèria de d’equipaments. Especifica que els terrenys 
escolars estaran situats de manera que la distància màxima a recórrer per a la població 
escolar sigui de 250 metres per als centres d’ ensenyament primari i de 600 metres per als 
de ensenyament mitjà i laboral. Així mateix es determinen les superfícies de reserves per a 
escoles d’ensenyament primari i relacionades amb el nombre d’habitatges al què serveixen, 
la primera aproximació a uns estàndards ‘d’arrel urbanística’. 
 
 
 
Arribats en aquest punt, cal fer referència obligada a un estudi contemporani als fets 
descrits, que il.lustra molt bé els inicis de la introducció dels estàndards en les disciplines 
urbanística i social. 
Ribas Piera, l’any 1972 en ‘Los denominados stándards urbanísticos y su aplicación al 
planeamiento’, classifica, en primer lloc, els estàndards en dues famílies segons el moment 
d’aplicació dels mateixos. 
Dins el primer grup, corresponent als estàndards per a la redacció de planejament, podem 
distingir-ne dos tipus: l’estàndard legal o normatiu, de caràcter obligatori que es troba 
contingut en algun reglament o ordre vigent (notar que no es fa referència a ‘llei’; fins al 
moment els estàndards es trobaven únicament en els reglaments dels plans i en 
ordenaments sectorials d’habitatge, tal i com hem descrit).  
Un segon tipus seria l’estàndard magistral, fruit de l’experiència professional o d’una 
investigació, que com a tal s’haurà de tenir en compte com un element més en l’elaboració 
de planejament, essent una recomanació que contempla un marge de variabilitat.  
Aquest darrer tipus d’estàndards serien considerats avui pluridsiciplinars. En aquell moment, 
sociòlegs i urbanistes proposaven valors com a contrapunt crític al que era reglamentari 
(com per exemple els estàndards proposats pel sociòleg Velasco l’any 1969 en ‘El equipo 
urbano en el Plan Parcial de Ordenación’.. 
Aquests dos tipus d’estàndards que conformen el paquet a aplicar en la redacció de 
planejament, són el que en podríem dir ‘d’importació europea’, ja que els valors orientatius i 
els valors rectors feia temps que s’utilitzaven al nord d’Europa (RW Richwerte, OW 
Orientungswerte, respectivament, a Alemanya i d’ençà els anys 20)  
Els estàndards normatius i magistrals que s’utilitzaven en aquell moment expressaven les 
seves demandes específiques de sòl en m2. per habitant, situant doncs, la variable en el 
denominador. 
La segona família d’estàndards la formarien els estàndards aplicables un cop finalitzat el 
procés de planejament, els anomenats per Ribas Piera, d’avaluació. Proporcionen un 
indicador més apropiat per a la valoració, per això es troben habitualment en el 
denominador valors per càpita, per usuari, per resident... 
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Ja feia temps que a Madrid es cuinava la reforma de la L56, els redactors –molt de dretes, és 
clar- van tenir el text a punt l’any 76, el que s’anomenaria Reforma de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana. 
El rerefons de la reforma perseguia una millor connexió entre planificació i economia, 
abandonant l’anterior model de gestió de grans actuacions públiques i substituïnt-lo per una 
aposta molt més privada. 
L’etapa de la dictadura s’acaba i amb aquesta el lideratge públic del desenvolupament 
econòmic nacional, que és coincident amb l’anomenada ‘crisi del petroli’.  Així la poca 
indústria que ja hi havia en aquell moment a Espanya es torna encara un producte menys 
interessant.  
Els guanys que s’obtenien amb l’activitat productiva eren pocs, les energies havien 
augmentat molt de preu. A això se li ha de sumar la competència internacional, fins ara 
inexistent, l’inici de les revindicacions obreres,... tot plegat feia disminuir la plusvàlua 
econòmica que s’extreia d’aquest tipus d’economies. 
En aquest context calia cercar altres tipus de negoci que suplantessin el de tipus productiu, 
més segurs i més rentables.  
Així s’accentua el desviament de capital, amb finalitats majoritàriament especulatives, cap al 
sòl, immobles i finances, aquest darrer com catalitzador dels anteriors. 
   
La LS76, gens aliena al descrit, proposava un seguit de mesures favorables a incrementar 
l’aprofitament. S’havien de proporcionar instruments que fessin molt atractiu l’emprèsit 
edificador, ja que la iniciativa pública –a diferència de l’etapa L56- era quasi inexistent, 
havent de confiar únicament en la empresa privada. 
L’oferta massiva de sòls tant en l’etapa 56 com en la 76 es justifica sempre com a 
mecanisme per abaratir preus, però amb matisos. En el cas de la llei del 56, la disponibilitat 
de sòl havia de servir per a fer evident l’expressió del nacionalisme de la dictadura en les 
grans promocions d’habitatge; en el cas de la reforma, calia garantir el negoci privat del sòl, 
motor del país. 
Així la L76 permet una reparcel·lació quasi total, amb aprofitament mig de tot el sòl 
urbanitzable programat i no programat (diferenciació que és novetat), i que segueix viu 
encara avui en algunes lleis autonòmiques.  
Els plans que en resultaven s’expressaven amb gran detall, permetent una patrimonialització 
del sòl segons el valor de mercat, molt abans de fos urbanitzat.  
El nou sòl urbanitzable no programat garantia ‘per llei’ les rendes expectants d’una futura 
activitat empresarial urbanitzadora.  
Les grans quantitats de sòl urbanitzable que s’ofertaven eren igualment llamineres pels 
ajuntaments que veien alleujades les seves finances amb l’arribada contínua d’ingressos pel 
gravat de la tramitació urbanística. 
 
La reforma de la llei mantenia igualment els patrimonis municipals de sòl iniciats amb la L56, 
en aquell tímid intent de ‘socialització’ del sòl.  
L’article 178 de la L56, que passa a ser el 194 del la L76, segueix exigint el destí del 5% del 
pressupost municipal ordinari a la compra o expropiació de terrenys amb destí al patrimoni 
municipal de sòl, per ajuntaments de més de 50.000 habitants (de ben segur que la majoria 
d’ajuntaments es penedeixen de no haver-ho portat a la pràctica, per les quantitats ingents 
de sòl de les que disposarien avui). 
 
Aquesta feble defensa i creença en la constitució de patrimonis públics de sòl, contrasta amb 
les experiències que es vivien a Anglaterra. L’any 1975, amb la Community Land Act, llei 
laborista, tot el sòl per a urbanitzar havia de ser de propietat municipal, encara que va durar 
poc ja que amb l’arribada dels conservadors al govern el 1980 es va derogar completament. 
[5, per una visió més àmplia de les reformes introduïdes a Anglaterra]  

Finalment, i pel que fa a la qüestió que ens ocupa, la L76 introdueix definitivament 
l’estàndard en el seu articulat, essent la primera incorporació legal en l’urbanisme espanyol. 
Els indicadors proposats tenien en el seu denominador els habitants, per als sistemes 
generals, i els habitatges en els locals, com a ben curiosa distinció. 
Amb la introducció de l’estàndard, es demostra que es coneixen millor les quanties a cedir, ja 
que habitants i habitatges són millor indicador que un percentatge fix de superfície. 
Igualment la proporció d’un mínim del 10% es manté en el nou articulat i en l’ avui vigent. 
S’introdueix el sistema general. Fins al moment totes les cessions s’entenien com a locals 
(també els estàndards proporcionats per la llei municipal). 
Fins a la LS76, els terrenys d’interès públic general s’havien d’expropiar a valor de rústec, el 
nou text els fa reparcel.lables al valor promig resultant, participant de forma equitativa en les 
càrregues i beneficis, juntament amb la resta de terrenys urbanitzables. D’aquesta manera 
seran cedits gratuïtament al municipi (cas únic en el món occidental i en certa manera 
envejable pels ajuntaments d’Europa) 
Tal i com es descriu en el pròleg de la llei, les cessions per a equipaments acomplien sobretot 
una funció antiespeculativa, a banda de la pròpiament dotacional. 
 
Continuant amb les novetats, i en concret amb l’exigència quantitativa i qualitativa per a 
dotacions, les quantitats a cedir seran diferents segons es tracti de sòls residencials, 
industrials o terciaris. Per a nous sectors residencials es farà una reserva de 10m2. per 
habitatge o per cada 100m2 d’edificació residencial amb destí a centres culturals i docents. 
També s’hauran de fer reserves  per a temples, centres assistencials, sanitaris i altres serveis 
d’interès públic i social.  
El que és aparentment una laxa determinació de cessions, segons el que explicita la llei, es 
converteix en un ampli i concret desplegament de cessions segons llindars de població.  
(veure articles a l’ANNEX V Reglamento de la Reforma de la Ley del Suelo y Ordenación 
Urbana, 1976) 
 
Amb la lògica que les cessions havien de créixer linealment amb els habitatges, es limita –
segurament- la densitat dels sectors a només 75 hab./Ha. 
Aquesta relació podia induir a trampejar els preceptes de la llei, o el que semblantment 
succeïa amb els llindars mínims de demanda de servei, on -si no eren molt evidents-  
s’intentava escatir la reserva de sòl per a equipament.  
Així, no era d’estranyar trobar múltiples modificacions de pla que canviaven els paràmetres 
de la densitat a fi i efecte de cedir menys. D’intencions similars eren els canvis que 
s’introduïen en passar d’ús ‘residencial permanente’ a ‘residencial estacional’, sense variar-
ne les cessions. 
Per combatre aquestes requalificacions, la llei acompanya el paràmetre nombre d’habitatges 
amb la equivalència en sostre residencial.  
Una altra innovació de la llei que augmenta considerablement les obligacions dels privats és 
la nova ‘cessió a l’administració del 10% del sòl resultant de l’aprofitament privat’, com a 
contraprestació a les rendes retribuïdes per l’activitat urbanística. 
El càlcul de l’aprofitament es farà multiplicant el quocient, de l’edificabilitat atribuïda a la 
zona (en m2. de sostre) entre la superfície de la zona (m2. sòl), per un coeficient 
d’homogeneïtzació de la mateixa. 
Aquest coeficient igualarà les diferències zonals, a raó dels usos, edificabilitats, ...que 
poguessin existir. 
 
Finalment fer esment Plan Nacional de Ordenación, com a complementari a la reforma de la 
llei. Tal i com s’apuntava anteriorment, la llei de 1976 aposta per una millor connexió entre 
planificació i economia, a nivell nacional, per a la consecució de tal objectiu es proposa com a 
complement a la llei un Plan Nacional de Ordenación. Tal i com va succeïr amb el proposat el 
1956, no es va arribar a consumar. 
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les cessions a Catalunya d’ençà el traspàs de competències  
 
 
 
L’1 d’octubre de 1978 la Generalitat comença a exercir les competències en matèria 
d’urbanisme segons el Reial Decret 1385/ 1978 del 23 de juny, de Traspàs de les 
competències de l’Administració de l’Estat, en el marc d’una legislació urbanística pre-
constitucional fonamentada en el text refós de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, aprovada pel Reial Decret 1346/1976 del 9 d’abril i els reglaments que la 
desplegaven. 
 
L’estatut d’Autonomia, concretament l’article 9.9, d’acord amb el que disposa l’art. 148 de la 
Constitución Española, permetia a la Generalitat exercir competències exclusives en matèria 
d’urbanisme. 
 
Anys més tard, la disposició final segona de la Ley 8/1990, de 25 de juliol, sobre Reforma del 
Régimen Urbanístico y Valoraciones, autoritzava al Govern de l’Estat a aprovar un text refós 
de les disposicions estatals vigents sobre sòl i ordenació urbana. 
La refosa comprèn l’esmentada llei 8/1990, la Ley sobre Régimen dels Suelo y Ordenación 
Urbana, de 9 de abril de 1976 i l’amplia legislació existent sobre la matèria dictada entre les 
dates de referència. 
 
La dificultat de redacció de la refosa es va veure agreujada per les innovacions que en 
matèria urbanística introdueix la Constitució al atribuir a les comunitats autònomes 
competències sobre ordenació del territori, urbanisme i habitatge (article 148.1.3 CE), e 
imposar –al mateix temps- una regulació del sòl d’acord amb l’interès general, que 
n’impedeixi la seva especulació (article 47 CE), preveient que la comunitat participi en les 
plusvàlues que generi l’acció urbanística dels poders públics. 
 
El Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, de aprovación del Texto refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, respon a aquesta refosa, proveint de 
legislació urbanística a les comunitats autònomes que no en redactin de pròpia. No és aquest 
el cas de Catalunya. 
La Llei 12/1990, de 5 de juliol, autoritza la refosa de textos legals vigents a Catalunya en 
matèria urbanística.  
El Decret legislatiu 1/1990, correspon a l’esmentada Refosa de Texts Legals Vigents a 
Catalunya en matèria urbanística.  
En aquest text únic s’hi refonen, la llei 9/1981 de 18 de novembre, sobre protecció de la 
legalitat urbanística, la Llei 3/1984, de 9 de gener, de mesures d’adequació de l’ordenament 
urbanístic de Catalunya, i la legislació urbanística vigent a Catalunya per imperatiu de la 
disposició final d’ambdós textos legals: 
 
Llei 4/1980, del 16 de desembre, de creació del Institut Català del Sòl. 
Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial 
Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció del medi ambient atmosfèric. 
Llei 2/1984, de 9 de gener, sobre la utilització dels immobles alienats per l’Institut Català del 
Sòl per a destinar-los a vivenda. 
Llei 16/1985, de 11 de juliol, d’ordenació de les carreteres de Catalunya. 
Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 
Llei 3/1987, de 9 de març, d’equipaments comercial. 
Llei 6/1987, de 4 d’abril, de la organització comarcal de Catalunya. 
Llei 7/1987, de 4 d’abril, per la que s’estableixen i es regulen actuacions públiques especials  
 

a la conurbació de Barcelona i a les comarques compreses dins de la seva zona d’influència 
directa. 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya. 
Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius de Catalunya. 
 
En matèria de cessions el text refós no introdueix grans canvis respecte la reforma de la llei 
del sòl de l’any 76.  
Tant és així que les cessions per a sistemes generals verds es mantenen en 5m2. per 
habitant (no existint cap tipus de cessió per al sistema general d’equipaments). 
Es manté també la cessió dels 18m2. per habitatge en les cessions locals i el paràmetre 
percentual del 10% (eliminant per tant la referència al sostre que es feia en la L76) 
En equipaments, es continua amb la reserva de 10m2. per habitatge per a centres culturals i 
docents, suprimint novament la referència al sostre.  
Destacar el capmàs proposat per a ‘altres serveis públics’, xifrat en una reserva de 6m2. per 
habitatge i no inferior al 4% de la superfície ordenada (recordar que la llei del 76 concretava 
àmpliament valors segons llindars de població per als ‘altres equipaments i serveis públics 
d’interès social’ en el reglament). 
La refosa no pren en consideració la reserva d’una plaça d’aparcament en superfície per 
cada 100m2. d’edificació, proposada per la legislació anterior. 
 
En plena vigència del DL 1/1990 sorgeix una sentencia del Tribunal Constitucional, l’any 
1997, que trasllada la valoració rústica del SUNP (sòl urbanitzable no programat) a la nova 
Ley del Suelo y Valoraciones del 1998. Els canvis que això suposa no són massa benvinguts 
per promotors i ni consistoris: no es podrà fixar un aprofitament mitjà de cara al futur, ni s’hi 
podran assenyalar sistemes generals. 
Així, a banda d’introduir ‘incertesa empresarial’ en els plans, es paralitza en bona mesura 
l’obtenció dels sistemes generals d’àmbit municipal (per no saber com adquirir-los). 
 
Amb bona part de les competències transferides a les comunitats, entre les quals hi ha les 
urbanístiques, a aquestes se’ls planteja un repte important alhora de redactar els continguts 
de les legislacions autonòmiques: com afrontar a partir d’ara l’obtenció, disseny i 
formalització dels sistemes generals? 
 
Amb la LS&V98 s’espenten al buit els planejaments municipals, trencant amb els visionaris i 
deterministes plans generals. La mesura es creia que impulsaria la redacció de plans 
d’ordenació territorial, fet que ha arribat –en tot cas- bastant més tard. 
A Catalunya es va variar el càlcul de l’aprofitament mitjà en motiu dels canvis introduïts per la 
LS&V98. 
D’ençà aquest moment, les quanties d’inclusió de sistemes generals vindran determinades 
per la viabilitat de l’operació, limitant-ho estrictament a l’àmbit del sector (amb anterioritat a 
la LS&V98 s’esperava massa de les plusvàlues del sòl urbanitzable, es creien tant grans que 
podien suportar qualsevol cessió que es cregués necessària) 
 
 
 
Una dècada més tard arriba el primer text urbanístic català de nova creació. La Llei 2/2002, 
del 14 de març d’urbanisme, per al foment de l’Habitatge Assequible, de la Sostenibilitat 
Territorial i de l’Autonomia Local. Va lligada a una llarga tramitació legal, per tractar-se de la 
primera vegada que es disposa d’un text amb rang de llei en la matèria urbanística, tal i com 
preveien l’Estatut d’Autonomia i la Constitució Espanyola. 
Amb l’aprovació de la L2/2002 quedarà derogat, a tots els efectes, el decret legislatiu 
1/1990. 
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De la lectura del títol de la llei se’n desprèn que les aportacions en matèria d’habitatge 
assequible, sostenibilitat territorial i autonomia local, seran rellevants. 
Com a mesures d’acompanyament als objectius que persegueix la llei, es regulen un seguit 
de paràmetres: 
Es fixa, per primera vegada, l’àmbit susceptible d’aprofitament privat, que no serà més del 
45% del total del sector. 
El sòl urbanitzable serà delimitat i no delimitat (substituint els anteriors ‘programat’ i ‘no 
programat’), i necessitant en el darrer supòsit, d’un projecte de delimitació per a ser ofertat. 
En el sòl urbà, en canvi, es diferenciarà, per primera vegada, entre consolidat i no consolidat. 
En el darrer cas s’hi preveu també al cessió del 10% de l’aprofitament privat sempre i quan 
es generin plusvàlues per la introducció de nous usos o d’edificabilitat addicional. 
Bé provingui de l’urbà com de l’urbanitzable, el sòl que rebi l’administració en concepte 
d’aprofitament haurà de ser lliurat pel promotor ja urbanitzat. En contrapartida, 
l’administració hi realitzarà exclusivament habitatge protegit de lloguer, garantint-ne la 
propietat pública un mínim de 30 anys. 
 
Les novetats més destacables de la llei són, efectivament, en matèria d’habitatge públic. Les 
més rellevants van lligades als Plans d’Ordenació Urbanística, POUM (nova designació per a 
tot el planejament general de nova redacció): 
En primer lloc la reserva obligatòria del sòl corresponent al 20% del sostre residencial de 
nova implantació, per destinar-lo a habitatge de protecció pública. 
Segonament, els POUM, poden contenir reserves de sòl per a constituir o ampliar els 
patrimonis municipals del sòl amb destí obligatori a habitatge públic, on forçosament s’hi 
integraran els sòls amb aprofitament recepcionats pels ajuntaments.  
Només es permetran expropiacions en sòl no urbanitzable (no protegit per altre planejament), 
i no urbanitzable no delimitat si aquestes es destinen a habitatge de protecció pública, 
mantenint la titularitat pública del sòl com a mínim durant 30 anys. 
L’autonomia municipal es veurà potenciada gràcies a un nou instrument de planejament, el 
PAUM, Programa d’Actuació Urbanística Municipal.  
Neix amb la intenció d’establir polítiques de sòl i habitatge decidides per l’Ajuntament i 
concertades amb la Generalitat. El PAUM autoritzarà als ajuntaments que el redactin a 
aprovar definitivament els instruments de planejament derivat, exceptuant els plans parcials 
de delimitació. 
 
Centrant-nos en l’equipament i les previsions que en fa la nova llei, únicament per a sistemes 
locals, el canvi més important rau en la introducció de ‘dos valors mínims’. Les reserves per a 
sectors residencials quedarien descrites de la següent manera:  
 
Llei d’Urbanisme 2/2002 
Article 65  
Plans parcials urbanístics 
(...) 
3. En els sectors d’ús residencial, els plans parcials urbanístics han de reservar per a zones verdes i 
espais lliures públics un mínim de 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre edificable, amb un mínim del 
10% de la superfície de l’àmbit, i han de reservar també per a equipaments de titularitat pública un mínim 
de 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre, amb un mínim del 5% de la superfície de l’àmbit, a més del 
sòl destinat a serveis tècnics, si s’escau. 
(...) 
 
L’interpretació correcta del redactat de l’article 65 passaria per aplicar el major valor de 
cessions dels dos que en resulten. Així, en sectors de baixa densitat, s’aconseguirien 
cessions més acceptables amb l’aplicació del 5% de la superfície de l’àmbit. Per contra, en 
sectors densos, les cessions més adequades resultarien de l’aplicació dels índexs de sostre, 
que garantirien unes reserves més proporcionades al volum construït que no pas l’obtenció  

de les mateixes amb el mecanisme de la superfície.  
Tot i la coherència i les bones voluntats d’aquestes exigències, a la pràctica, s’han emprat en 
el sentit de cessions mínimes, és a dir, prenent el valor més petit dels resultats. Aquest fer, 
molt estès en el comú de la professió (no pas per voluntat dels arquitectes, sinó per pressions 
pel rendiment econòmic de l’operació) té conseqüències nefastes, doncs retrocedeix el 
capital públic socialment més valuós al mateix ritme de l’execució de les actuacions 
urbanístiques.  
Si bé es cert que en legislacions anteriors (llei espanyola de 1976 i decret legislatiu català de 
1990), ja s’expressaven valors de cessió mínims en una formulació doble -essent un d’ells un 
valor de superfície- aquests es corresponien a les cessions de zones verdes, més 
econòmiques en termes d’urbanització i manteniment, essent més interessant interpretar 
adequadament les determinacions de la llei.  
 
Un segon canvi important, esdevingut amb l’aprovació de la nova llei, és el corresponent a 
l’abandó dels indicadors ‘habitants’ en les sistemes generals i ‘habitatges’ en els sistemes 
locals, en el càlcul dels estàndards. La substitució d’ambdós únicament pel paràmetre 
‘sostre’ vindria motivada, en bona mesura, per l’erràtic legal de l’expressió segons el 
paràmetre ‘habitants’. (L’expressió dels sistemes locals en ‘habitatges’ s’acompanyava d’una 
equivalència en ‘sostre’, per no incórrer en l’error de cessió que podria resultar l’aplicació 
unívoca de l’índex ‘habitatges’ quan aquests són molts i molt petits, o en l’altre sentit, quan 
són pocs i molt grans) 
L’ideal d’estàndard, com ja s’ha avançat en el capítol anterior, es creu que correspondria a 
l’expressió ‘per càpita’, per relacionar-se de forma més directa amb l’usuari final, tot i la gran 
dificultat que amaga en la seva traducció com índex legal. El legislador no té prou eines, 
legalment vàlides, per a introduir el nombre de residents que es relacionarien amb una o altra 
quantitat d’equipament.  
L’equivalència entre volum d’equipament i usuaris potencials, a la que -tot i el descrit- no es 
vol renunciar, es podria reservar al planejament. La flexibilitat dels plans, a diferència de la 
llei, permetria formular una hipòtesi de relació entre m2. de sostre residencial i no residencial 
(recordar que també es fan reserves d’equipaments en sectors terciaris i industrials) i usuari 
potencial d’equipament, amb l’afegit que dites proporcions s’adequarien a la situació 
urbanística i social de cada pla.   
[6, reflexions de Gómez_Morant a l’any 71 sobre els ‘mals indicadors’]  
 
Segons això, s’entreveuria una tendència reduccionista del sòl d’equipament públic. Serà la 
L2/2002, la primera llei d’urbanisme pròpiament catalana, la llei amb la que menys es 
cedeixi?  
 
Malauradament, en el nou text, es continua sense introduir el sistema general 
d’equipaments, fet que resulta del tot incomprensible. 
Per altra banda, es fa explícit que les cessions per a sistemes generals poden anar en 
detriment de les locals, d’aquí que se’n proposin els mateixos valors (5m2. de sòl per cada 
25m2. de sostre). En la pràctica professional ja es procedia en aquesta línia, però fins al 
moment, no s’havia recollit en cap text legal de forma expressa.  
Per altra banda sorprèn l’establiment d’un mínim per superfície d’equipament inferior al 
previst pel sistema verd. Si bé la proporció de referència 5/25 és comú a verd i equipament 
local, el mínims percentual es redueix a la meitat.  
 (veure articles a l’ANNEX V Llei 2/2002, del 14 de març d’urbanisme, per al foment de l’Habitatge 
Assequible, de la Sostenibilitat Territorial i de l’Autonomia Local.) 
 
La llei 2/2002 es reforma dos anys més tard. El 24 de desembre se’n aprova la seva  
modificació, la llei 10/2004, refonent ambdues lleis en el vigent Decret Legislatiu 1/2005 
d’Urbanisme. 
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Les modificacions introduïdes anaven en la línia de potenciar el que ja s’anunciava en 
l’encapçalament de la llei, l’habitatge públic.  
Per a municipis de més de 10.000 habitants i capitals de comarca, tant en el planejament 
general com en el derivat, s’hauran de fer reserves addicionals d’un 10% d’habitatge públic, 
el que s’anomenarà tipus concertat. De forma senzilla, aquesta tipologia es podria definir 
com a cavall entre el règim lliure i el protegit. 
Els POUM hauran d’establir, a banda de les reserves d’habitatge protegit (distribuïdes 
homogèniament), els terminis a acomplir per a l’execució de l’edificació. 
 
La modificació de la llei 2/2002 no introdueix canvis importants pel que fa a cessions. 
Esmentar la obligació de cedir en sòl urbà no consolidat en la proporció 20m2. de sòl per 
cada 100m2. de sostre, pels increments d’edificabilitat que es puguin aconseguir. 
Una innovació que combina equipaments i habitatge, i no s’escapa de la controvèrsia, 
proposa la substitució total o parcial del sistema local d’equipaments a favor del nou sistema 
d’habitatge dotacional públic. 
Mesura ja comentada i que, sense voler entrar en una valoració substantiva, es veu 
arriscada, doncs és molt difícil assegurar que una determinada proporció de sòl 
d’equipaments no serà necessària i que per tant, com a sobredimensionada, es pot  destinar 
a ‘equipament residencial’. 
Es dubta encara més de la conveniència d’emprar aquest recurs quan es té en compte que 
els dos paràmetres de cessions mínimes d’equipament que ofereix la llei s’utilitzen 
habitualment en la seva forma més restrictiva.  
Cal recordar també que Catalunya ocupava la penúltima posició en el rànquing de cessions 
per comunitats autònomes. 

 
Si bé és cert que l’habitatge social és del tot necessari a casa nostra, la fórmula adequada 
per garantir-lo no passa per esgrimir altres necessitats, igualment socials. 
La societat del benestar és complexifica, s’hi se’n acusen les diferències. Un dels puntals del 
garant d’una societat de qualitat és el disposar d’un habitatge digne, l’altre és la garantia 
d’uns serveis bàsics (tots els texts fonamentals ho ratifiquen). 
Així, si es defensa un model públic de serveis bàsics, garantint un mínim sòl per allotjar-los, 
no caldria fer el mateix amb l’habitage? Potser és l’hora de començar a plantejar de forma 
seriosa la creació d’un autèntic sistema d’habitatge públic.  
 
Finalment, unes darreres pinzellades de novetats de la llei 10/2004, modificació de la 
L2/2002, que tot i més generals, no es volen deixar d’anomenar: 
Els plans directors urbanístics, seran l’instrument per a la programació de polítiques 
supramunicipals de sòl i habitatge, també d’equipament, sota el principi de la solidaritat 
intermunicipal, en la línia de les experiències i polítiques que es desenvolupen a França. 
Quedaria apuntada aquí la temàtica del capítol següent.  
Les necessitats d’habitatge protegit es faran paleses en la redacció de la memòria social, 
d’actualització obligada cada 6 anys. 
Amb aquests dos nous instruments, un de planificador i un d’avaluador, resulta innecessària 
l’existència del PAUM per a programar polítiques d’habitatge, quedant –a proposta de la 
mateixa llei-, suprimit.  
 
Una darrera novetat important és la discontinuïtat de les zones, que se sumarà a la 
discontinuïtat dels sistemes locals introduïda per la 1/1990.  
(veure articles a l’ANNEX V la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002 Llei 
2/2002, del 14 de març d’urbanisme, per al foment de l’Habitatge Assequible, de la Sostenibilitat 
Territorial i de l’Autonomia Local.) 
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L’evolució de les cessions en el seu context urbanístic, primer vist per Espanya i després per 
Catalunya, demana molta reflexió. En bona mesura ajuda a entendre millor l’urbanisme 
d’avui, a reconèixer l’origen de la majoria de normes que s’apliquen i que -a la vista de 
l’exposat- poden ser més o menys compartides, però com a mínim fonamentades. 
 
Les propostes per al sòl públic queden sempre envoltades d’una certa gratuïtat. Des de 
l’aparició de les primeres cessions del 10%, reglades en la L56, fins a les actuals, passant 
pels primers estàndards indexats en habitatges i habitants. Tot plegat semblen valors 
capriciosos, d’origen misteriós i fonamentats en no se sap ben bé què.  
Als estàndards de cessió també els resten credibilitat els diferents indicadors que s’han anat 
emprant: habitatges, habitants, sostre construït,...diferents expressions que no volen dir una 
mateixa cosa però que per contra s’utilitzen pel mateix fi. 
 
Recolzant-nos en la hipòtesi emprada per a la comparativa autonòmica, es vol continuar amb 
la traducció quantitativa de les diferents legislacions que s’han succeït a Catalunya d’ençà la 
darrera llei espanyola de 1976. 
S’estudiaran quatre cossos legals, la ja esmentada llei del 76, el decret legislatiu 1/90, la llei 
2/2002 i finalment la llei 10/2004, modificació de l’anterior. 
 
A fi i efecte d’expressar igualment els resultats en sòl i en m2. per persona resident, 
s’elaboren diferents escenaris de població acords a l’any d’aprovació de les lleis. S’extreuen 
uns valors promig de persones per habitatge amb les dades proporcionades per Instituto 
Nacional de Estadística, en concret del Anuario Estadístico de Espanya (Internet: www.ine.es) 
 
 
 
De l’observança liminar de les gràfiques, ressaltar que el DL 1/90 hereva la reserva de sòl 
per a aparcament públic així com la distinció entre l’equipament cultural i docent, fets que es 
perden en les legislacions successives. Per contra, de les lleis més recents en sobresurt la 
introducció de l’habitatge protegit com a reserva obligatòria.  
 
Amb els canvis d’indicador (coincidents amb l’entrada en vigor de les noves lleis), es perden 
també proporcions importants de cessions totals per càpita. Així ho manifesten els 26m2./
pers. del DL 1/90 a els 20, 36m2. /pers. amb la L2/2002, que es mantenen amb la 
L10/2004.  
En els equipaments es passaria dels 5,20m2. per persona del DL1/90 als 5,5m2. i 1,85 m2. 
de la L2/2002 (segons si la legislació s’interpreta adequadament o en la seva formulació 
més restrictiva) 
La introducció del sistema d’habitatge protegit reduiria els valors anteriors a 5,1m2. i 
1,45m2. m2. per habitant resident al sector.  
 
Variacions en les quanties de cessió a la baixa que resulten preocupants per no saber situar 
el dèficit o superàvit de sòl de cessions. Calen referències que ajudin a verificar els valors 
actuals o construir-ne de nous. 
(ANNEX VI: Taules-resum de les legislacions L56, L78, DL1/90, L2/2002, DL1/2005.; Càlcul de cessions 
segons paràmetres de la hipòtesi) 

La representació gràfica respon a la següent simbologia: 
Quadrants superiors:  SISTEMES 
Superior esquerre: sistemes generals/ Superior dret: sistemes locals: Blau: aparcament/Verd: espai lliure/ Lila: equipaments 
Quadrants inferiors:  ZONES  
Inferior esquerre: privat d’habitatge lliure.  
Inferior dret: privat d’habitatge públic 
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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 



 

 

[1] CASTELLÓ RABÉS, Josep (1935). Organització dels serveis públics municipals. Barcelona: Ponència al 
II Congrés d’Arquitectes de Llengua Catalana a Tarragona, 12-14 d’octubre de 1935.   
Dels serveis municipals, per la finalitat que cadascun d’ells ha d’acomplir, podríem fer la següent 
classificació: Serveis de caràcter Governatiu i Serveis de Caràcter ciutadà o d’ús públic. 
Els primers, són tots els Serveis que, indispensablement, han d’ésser executats, el que podríem dir 
personalment pel mateix Ajuntament, sense transferència de drets ni obligacions a favor de cap altra 
entitat; tals són els serveis de policia urbana, en matèria de vigilància i ordre públic, beneficència, cultura, 
ordenacions fiscals i algunes més de caràcter purament administratiu; però n’hi ha d’altres que, degut a 
llur caràcter d’ús ciutadà, alguns indispensables, de necessitat absoluta, i altres de comoditat o de major 
vitalitat urbana, són organitzats per empreses particulars, en els quals l’ajuntament sols es limita a llur 
reglamentació per al que afecta la utilitat que fa de la via pública i altres impostos a què poden estar 
subjectes, però prescindint en absolut de l’organització dels serveis per a tot el que afecta l’ús que han de 
fer-ne els ciutadans. Es a aquests als que ens referirem exclusivament.  
Tot servei públic de caràcter ciutadà, entenem que ha d’ésser intervingut per l’ajuntament. Els serveis que 
es presenten a base d’un Contracta de fet són intervinguts i reglamentats per l’articulat del plec de 
condicions que regeix el Contracte, amb la intervenció o inspecció del personal tècnic i facultatiu de 
l’ajuntament.  
Però hi ha d’altres serveis, com són: els de proveïments, transports, subministrament de fluids, aigües, 
gas, electricitat, calefacció, enllumenats sanejaments, etc...tramvies, autoòmnibus, metropolitans, taxis: 
és a dir, serveis de circulació en general, que són organitzats per empreses formades a base únicament 
d’una explotació comercial i industrial que pagant els tributs imposats per l’ajuntament, organitzen els 
Servei a llur conveniència, sense tenir per a res en compte les necessitats o comoditats del ciutadà. 
Aquesta mena de Serveis no es pot consentir que es desenrotllin lliurement, sense traves ni limitacions de 
cap mena, en benefici de l’interès ciutadà.  
(...) 
Això no vol dir una municipalització absoluta dels Serveis Públics, ans una forma mixta que permet llur 
establiment a base d’iniciatives particulars, amb mobilització de capitals privats, que els Ajuntaments, per 
esforç propi no podrien realitzar sempre.  
(...) 
La creació dels serveis Públics, i en conseqüència, la intervenció que l’ajuntament ha de tenir en llur 
organització, en gran part ja ve determinada a l’Estatut Municipal, quan parla de la creació dels referits 
serveis; així tota forma d’organització que es pretengui de donar als serveis Públics, ha d’estar prevista a 
l’esmentat Estatut o a la nova Llei Municipal que actualment s’està formant per a règim dels Municipis. 
Així les conclusions que d’aquesta ponència resultin, han d’ésser sotmeses a l’aprovació de les 
comissions jurídic- assessora i parlamentària que entenen en l’estudi de l’esmentada llei municipal, als 
efectes que en aquells ja es consignin les normes a què ha de subjectar-se l’organització de tot servei 
públic municipal 
CONCLUSIONS:  
1.intervenció del personal tècnic i administratiu de l’ajuntament en l’organització i explotació dels serveis 
públics municipals. 
2.que a l’estatut i llei municipal es consignin les normes a què haurà de subjectar-se l’organització de tot 
servei Públic Municipal, a base de l’esmentada intervenció 
 
[2] GÓMEZ-FERRER MORANT, Rafael (1971). Las zonas verdes y espacios libres cómo problema jurídico. 
Madrid: Tecnos, 1971, pp. 3-5 
La tensión surgida entre los intereses públicos y el interés privado era susceptible de diversas soluciones; 
y fundamentalmente de dos: por una parte, la socialización de la propiedad; y por otra la subordinación 
del interés particular al público, conservando la propiedad privada pero cambiando su sentido. 
La socialización del suelo implicaba la eliminación de uno de los polos que producía la tensión; al 
suprimirse la propiedad privada desaparecía todo el problema de la especulación del suelo y de la 
oposición, por razones de interés particular, a la ordenación racional y humana de la ciudad. Los 
problemas serían entonces de carácter técnico (distintas concepciones en torno al tema de cómo debe 
ser una ciudad), y de carácter económico (el coste de la misma). Ahora bien, esta solución implica una 
concepción política  determinada que excede del ámbito de la propiedad urbana y que tiene un alcance 
mucho más general. En efecto, salvo que se adoptase una concepción de tipo socialista, surgía el tema de 
la expropiación de todas estas superficies y de su coste, lo que condujo a que muchos estados juzgases 
irrealizable una solución de esta tipo que en el aspecto urbanístico consideraban deseable. 
 

La segunda opción partía de considerar que el derecho de propiedad debía respetarse puesto que 
concurrían en su existencia razones de interés público. Ahora bien, este derecho no era limitado, sino que 
debía subordinarse al interés público, para lo cual las normas y los planes de urbanismo delimitarían el 
contenido de éste derecho y las facultades y deberes del propietario, sin que tal delimitación (que era 
prácticamente una definición del contenido del derecho a la propiedad) diera lugar a indemnización 
alguna. Por esta vía intermedia se pensaba lograr unos resultados adecuados en orden a la regulación del 
crecimiento de la ciudad, partiendo desde una perspectiva económica, de que la urbanización de los 
terrenos producía unas plusvalías que debían quedar, en primer lugar, afectadas al coste de la obra 
urbanizadora necesaria para su nacimiento. Éste nuevo enfoque de la cuestión dejaba al margen 
determinados problemas cómo el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda de suelo; el 
problema de la especulación se procurará atacar por otros medios cómo la intervención en el mercado de 
solares, mediante la compra y creación de patrimonios públicos de suelo que, una vez urbanizados, 
podrían servir para completar la oferta insuficiente de solares y regular por esta vía el precio del mercado. 
 
[3], op.cit. 1, pp. 272-273 
Pues bien, para romper este circulo vicioso hay que superar las dificultades existentes dotando al 
municipio de los medios adecuados para ello. Como en definitiva la reparcelación a quién interesa 
fundamentalmente es a los propietarios, hay que dejar a su iniciativa la petición de que se efectúan 
ofreciendo su colaboración a la Corporación Local, a quién sólo interesa directamente obtener los 
terrenos destinados a espacios libres públicos para urbanizarlos. Entonces lo que hay que potenciar es la 
obtención por el Ayuntamiento de los medios económicos necesarios para efectuar la expropiación de 
tales espacios con cargo a las plusvalías derivadas de la obra urbanizadora; y cómo la obra beneficia a los 
propietarios la técnica adecuada puede ser la de exigir contribuciones especiales hasta el 90 por 100 del 
coste de las obras (art. 183.1, Ley del Suelo), entendiendo, de acuerdo con el artículo 454.1,b) de la Ley 
de Régimen Local, que dentro del coste de las obras se comprende el de los terrenos. En definitiva, lo que 
se propugna es que la Administración obtenga por contribuciones especiales el 90 por 100 del coste de 
las obras –y de los terrenos- sin utilizar su potestad de exigir la cesión en especio y convirtiendo tal 
contribución en especie en una equivalente en metálico. El 10% restante será fácil de obtener por la 
Corporación mediante créditos con cargo al incremento tributario por Contribución Urbana –actualmente 
cedida por el estado- que la urbanización viene a producir. 
De ésta forma se rompería el circulo vicioso actualmente existente; la Corporación no tendría que verificar 
reparcelación para obtener los terrenos de cesión gratuita destinados a espacios libres públicos, y podría 
verificar su expropiación individual con cargo a las posvalías resultantes mediante la exigencia a los 
propietarios de contribuciones especiales, ya que los beneficios de la obra urbanizadora quedan en poder 
de los mismos. 
 
[4], op.cit. 1, pp. 272-273 
(…) Los intereses contrapuestos al interés público urbanístico encontraban una serie de fisuras por donde 
presionar a la Administración, tanto en orden de evitar la previsión de tales espacios cómo la realización 
de los ya proyectados. Así la discrecionalidad para fijar el plazo en que han de redactarse los planes, para 
decidir acerca de su contenido, y para alterarlos por razones de interés público; en materia de licencias, la 
ausencia de garantías en el procedimiento de su otorgamiento, el silencio positivo, la responsabilidad 
municipal en la reovación, la inexistencia de un sistema adecuado de tutela y la limitada eficacia de la 
legitimación pública. Por otra parte, el principio de afección de las plusvalías a la urbanización no se 
aplica en la práctica en la forma querida por el legislador; así la cesión de terrenos para espacios libres 
debe verificarse normalmente a través de la reparcelación, cuya dificultad de aplicación conduce en 
muchas ocasiones a que no se lleva a la práctica, con lo cual la Corporación Municipal ha de adquirir tales 
terrenos mediante expropiación individual; y como en tales supuestos resulta inaplicable el artículo 90, 1, 
b9 de la Ley del Suelo, referente al justiprecio por valor inicial, el Ayuntamiento debe adquirirlos por valor 
superior, adquisición que normalmente no puede efectuar por falta de medios económicos. En definitiva, 
ante tales dificultades el municipio permanece inactivo y cómo el transcurso del tiempo favorece al 
propietario –en base al artículo 56 de la Ley del Suelo –se termina llegando a un acuerdo ‘negociado’ que 
reduce los espacios libres proyectados a cambio de que los propietarios efectúen la cesión gratuita (o por 
valor inferior al del justiprecio) de los que restan calificados como tales; y en caso de no llegar a un 
acuerdo negociado la solución es todavía menos favorable para el interés público urbanístico porque, con 
el transcurso de diez años desde la aprobación del plan, el propietario recobra el libre ejercicio de sus 
facultades dominicales. 
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[5] GARCÍA BELLIDO, Javier (1975). Gran Bretaña: Community Land Act, 1975. Hacia una socialización del 
suelo?, a ‘Ciudad y Territorio’; 1975, (4): 81-94. pp. 68 
(...) Acaba de realizarse en Gran Bretaña uno de los grandes sueños urbanísticos de los reformistas del 
mundo capitalista avanzado: el estado –la Comunidad, dicen ellos- deberá adquirir todo el suelo necesario 
para el desarrollo urbano, tanto para viviendas cómo para industrias, comercios, parques y oficinas. La 
propiedad privada del suelo urbanizable queda abolida. Las administraciones Locales y el Tesoro se 
embolsarán íntegros los beneficios del proceso urbanizador  creados por la comunidad y que hasta ahora 
eran exclusivamente apropiados por los especuladores privados de suelo. Se pretende acabar de raíz con 
la especulación del suelo. Pero, ¿queda realmente abolida la propiedad privada del suelo urbano? A quién 
beneficia en última instancia esta reforma? ¿Qué profundidad tiene? 
(…) pp. 86 
La especulación desenfrenada ha hecho que, desde junio de 1970 a 1972 los precios de las viviendas en 
Londres y el Sudeste hayan aumentado un 90% y, en algunas partes del centro de Londres, hasta un 
200%. El gobierno Laborista decide tres cosas: primero, mostrar demagógicamente su ‘socialismo 
reformista’ atacando a los especuladores que muestran la odiada faz del capitalismo; segundo, tratar de 
desviar unas inversiones que al no tener incentivo tan directo en la especulación, podrían volver a la 
industria , tan necesitada ella; y tercero, el Estado Burgués se apropiará de los plus valores creados por la 
comunidad para invertirlos en gastos públicos, en más nacionalizaciones ‘de pérdidas’ y en relanzar la 
industria privada mediante cuantiosos préstamos con participación proporcional en las acciones, que 
acrecientan el capitalismo de Estado monopolista. 
(…) pp. 86 
El único propietario de suelo nuevo será el Estado que se introducirá en la cadena de especuladores cómo 
primer eslabón y con ventajas monopolistas. Si bien las dotaciones públicas encontrarán suelo barato, el 
costo de la vivienda, cómo mercancía con su valor de cambio completo, seguirá significando un elevado 
porcentaje de los ingresos de las clases más desfavorecidas, con lo que éstas continuaran injustamente 
reportando al Estado los mayores ingresos, proporcionalmente muy superiores a los de la clase dirigente. 
Es evidente que con ésta Ley no se pretendía hacer ninguna justicia social distributiva o equilibradora, 
sino simplemente extraer dinero para financiar las operaciones de recuperación económica del 
capitalismo, permitiendo más formación y acumulación de capital en el que se basa todo el sistema. 
 
[6] op.cit.2, p. 258 
(…) La discrecionalidad de la administración en el momento de la formulación de los planes tendría que 
limitarse estableciendo una regulación mínima de fondo –en forma de estándares urbanísticos- que fijase 
entre otros aspectos la proporción entre espacios libres i densidad de población, entre amplitud de viales i 
altura de las edificaciones, mínimo de separación entre bloques cuando se efectúa una ordenación de 
edificación abierta, terrenos destinados a patios de manzana cuando la ordenación sea de edificación 
cerrada, mínimo de ancho de vial que ha de dedicarse a aparcamiento colectivo, parques i jardines 
públicos, espacios libres de protección de carreteras…en la actualidad, como hemos expuesto sólo existe 
un mínimo previsto en relación a los dos últimos puntos que han quedado enumerados. (…) 
 
(L’autor comenta que dites tècniques ja s’han adoptat a Italia en els decrets de l’1 i 2 d’abril de 1966) 
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la mesura i caracterització del sòl públic existent:  
la llei municipal per a la   
materialització del  sostre públic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtingut el sòl, la Llei de Bases i Règim Local (LRBL) garantirà uns mínims de sostre, per 
l’obligació dels municipis a oferir uns serveis mínims que aniran en funció de la població del 
municipi.   
En un primer cop d’ull a les exigències de la llei municipal vigent, semblaria que les 
demandes que aquesta fa queden certament allunyades de la realitat construïda 
d’equipament.  
Així doncs, semblaria que els ajuntaments fan un esforç superior a les exigències legals -i de 
tendència creixent-, ja que la societat cada dia demana més i millors serveis. 
Quina relació guarden les previsions de sòl de la llei d’urbanisme i les estimacions de servei 
necessari de la llei municipal? Seria molt casual que casessin, ja que provenen de criteris i 
administracions ben diferents.  
I, encara, com encaixen aquestes previsions i estimacions amb la realitat construïda 
d’equipaments? 
S’ha volgut comprovar realitzant una tasca titànica de recompte de sòls i edificis 
d’equipament per a l’àmbit NUTS-3 sel.leccionat de Catalunya.  
S’han pogut comprovar les divergències existents entre sòl i sostre, entre el parc públic 
existent i els estàndards legals o exigències d’ambdues lleis. 
 
La radiografia de la realitat permetrà elaborar propostes més operatives del que seria 
desitjable de cara al futur.  
L’urbanisme per definició és previsor. La planificació, sigui amb estàndards o amb 
prospeccions de la realitat, s’avança a les demandes abans que aquestes s’efectuïn. Aquesta 
funció preventiva és d’indubtable valor, i d’allà la seva eficàcia com a instrument.  
La mesura empírica dels sòls i sostres d’equipaments ha de permetre establir uns llindars 
que en determinen l’aparició. La realitat dels equipaments, com a indicador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
recorregut de la legislació de règim local 
 
 
En pàgines anteriors, on s’exposava l’evolució de les cessions i dels estàndards urbanístics a 
Catalunya i Espanya, s’ha esmentat ja el Reglamento i la  Ley Municipal de 1924, etiquetant-
la com la ‘primera llei de règim local’ que introduïa obligacions municipals tal i com les 
entenem avui.  
En efecte, la llei de l’any 1924 podria ésser qualificada de ‘moderna’ pel que fa a la prestació 
de serveis municipals, per la seva gran proximitat amb els que avui consten en l’articulat de 
la llei vigent de règim local.  
El text pre-republicà destacava també per ésser el primer cos legal (en concret el 
desplegament tècnic de el Reglamento de Obras y Servicios Municipales) que utilitzaria 
estàndards urbanístics.  
Caldrà esperar-se fina a l’any 1976 per tornar a torbar els estàndards en un text legal, en 
aquesta ocasió allà o és més natural, en la revisió de la llei del sòl.  
 
El Estatuto Municipal del 8 de març 1924 no és, però, la primera llei que fa referència a 
serveis municipals obligatoris, anteriorment trobem els texts de 1870 i 1877 (val a dir que la 
primera llei municipal data de 1812, data en que el codi civil en demana la seva redacció) 
En ambdues lleis, les competències que exercien els municipis en matèria de serveis públics 
eren escasses al costat de les que es despleguen amb la llei de 1924. Fan referència 
exclusivament a la provisió d’alumbrado, surtido de aguas, gas y electricidad, arreglo y ornato 
de la vía pública y comodidad e higiene del vecindario.  
[1, veure competències i concessions públiques en els serveis municipals amb les lleis de 1870 i 1877] 
 
Fins la Ley Municipal de 1870, la prestació dels serveis es feia mitjançant un sistema que en 
podríem dir del ‘municipi concessionari’. L’estat atribuïa als ens locals competències 
‘informals’ (al no estar registrades en cap document) per a atorgar concessions a empreses 
subministradores  
[2, vegi’s l’exemple de les concessions del subministrament de gas a Barcelona i Madrid] 

73 



 

 

74 



 

 

75 

L’ Estatuto Municipal es mereix ‘parada i fonda’ en el seu articulat, per la extenuant llistat 
d’obligacions que s’atribuïen als municipis, que depassen fins i tot les que tenen assignades 
els municipis avui. Sota una ‘clàusula general de competències’ s’hi amuntegaven de forma 
comprensiva els serveis locals imaginables i inimaginables.  
[3, de com el Reglamento es preocupa a transferir les competències dels serveis des de l’estat als 
municipis] 
(per una descripció complerta dels serveis municipals obligatoris, veure article 150 a l’ANNEX VII Estatuto 
Municipal, 1924) 
 
 
 
A cavall de l’aprovació de la llei del 1924 i el seu reglament, s’acata un decret llei de gran 
importància. El Real Decreto de 12 de abril de 1924, que retorna les competències en la 
prestació de serveis municipals dels ens locals a l’estat, conferint als municipis el rol 
d’entitats subordinades i subsidiàries de l’estat central que mantenen avui. 
 
Així, els continguts del mateix article 150 (de descripció dels serveis a prestar) del Estatuto 
Municipal, on s’evidenciava de forma clara el rol competencial del municipi deixen de tenir 
validesa, amb l’aprovació d’quest decret: 
 
Estatuto Municipal, 1924 
Art, 150. Es de la exclusiva competencia de los Ayuntamientos, subordinada tan solo a la observancia de 
las leyes generales del Reino y a lo que esta dispone, el gobierno y dirección de los intereses peculiares 
de los pueblos en la totalidad de su territorio y en particular cuanto guarde relación con los objetos 
siguientes: (...)  
 
S’haurà d’abandonar també el flamant article 151. Apuntava a una certa ‘regionalització’ dels 
serveis, que implicaria coordinació competencial entre municipi, estat i regió; pel que fa a les 
funcions de vigilància, seguretat, sanitaris i socials: 
 
Estatuto Municipal, 1924 
Art. 151. La competencia municipal no será obstáculo para la de los Institutos y servicios análogos a los 
municipales dependientes del Estado, de las Regiones o de las Provincias. Las instituciones que 
establezcan y sostengan o que deban establecer o sostener los Municipios, serán regidas libremente por 
las representaciones locales, salvo el respeto debido a los derechos privados y a las condiciones exigidas 
por la constitución o determinadas, de una manera expresa, por las leyes en favor de los intereses 
generales de la Nación, de la Región, de la Provincia y de los propios Municipios. La coordinación entre la 
competencia municipal y la del estado, la región o la Provincia ha de mantenerse especialmente en los 
servicios de vigilancia y seguridad, en los sanitarios y en los sociales.  
 
La ‘regionalització’ dels serveis apuntada en aquest article no és un cas aïllat. El Estatuto 
Municipal insistirà en la regionalització dels serveis fent-hi vàries referències en el seu 
articulat, sempre des d’una perspectiva temàtica o sectorial, amb l’objectiu de cercar l’àmbit 
més adequat per a la prestació individualitzada dels mateixos. És obligat lamentar la curta 
vida d’un text que introduïa tant sensates innovacions. 
 
Així, com s’ha dit, amb l’aprovació del decret llei del 1924, l’estat passa a recuperar la 
potestat legislativa i de gestió dels serveis, delegant-ne tant sols al municipi l’exercici de 
l’activitat. 
Es podria afirmar que la ‘regionalització’ es fa ‘centralització’. La regulació del servei passa a 
ser d’àmbit estatal, ‘nacionalització’ que tindria un cert sentit en serveis com la telefonia 
(amb la creació de la Compañía Telefònica Nacional de España), però no amb el gas -per 
exemple-, on la pràctica inexistència de conurbacions urbanes espanyoles (a excepció de  

Madrid i Barcelona) en feia innecessària una gestió i competències estatals, essent molt més 
adequades les municipals per la estricta prestació local del servei. 
Aquí s’apunta a una qüestió no resolta que s’arrossega encara avui, la necessària adequació 
territorial de l’administració competent amb l’àmbit de prestació del servei.  
La regionalització del servei, més  en sintonia amb l’administració responsable d’un territori, 
inexistent en aquell moment (tot i la existència de l’administració provincial, una entitat 
‘supramunicipal’ amb delegacions de govern); és pràcticament inexistent avui, tret d’algunes 
excepcions de mancomunació a l’àrea metropolitana.   
Cercant la eficiència en el tractament d’aquesta qüestió, és lògic que si determinats serveis 
són de naturalesa municipal, també n’hauria de ser la competència. 
El mateix passaria amb agrupacions municipals (per exemple les comarques) o les mateixes 
comunitats autònomes, tot i bona part de les competències traslladades a l’administració de 
la Generalitat; en ocasions, gestió i creació del servei graviten en el municipi.  
Abans i avui, de l’estat al municipi i del municipi a l’estat; oblidant sempre l’esglaó regional, 
com a nivell intermedi amb competències per a la provisió de serveis.  
 
En un altre ordre de coses, el real decret fa alguna definició aclaridora. Per primera vegada 
s’etiquetaran el subministrament de gas, el d’aigua i el de l’electricitat com a ‘servicios 
públicos’.  
[4, els municipis tenen l’obligació de la prestació del servei i de la tarifació. En aquest darrer s’hi entreveu 
una certa descentralització] 
 
L’acaparament de competències per part de l’Estat iniciada amb el Real Decreto de 1924 
s’emfatitzarà amb les lleis municipals posteriors, la Ley Municipal de 1935 i la Ley de 
Régimen Local de 1950 i posterior text refós de 1955. 
L’article 107 de la llei republicana és ben clar: 
 
Artículo 107. 
El Estado exigirá a los Ayuntamientos exacto cumplimiento de las obligaciones que les imponen las leyes 
en relación con la Enseñanza, la Sanidad, la Beneficiencia, atenciones de índole social y agraria y demás 
materias que, en general, constituyan obligaciones mínimas impuestas por el poder legislativo aún en 
esfera propia de la competencia municipal. 
 
L’estat exigirà l’acompliment municipal exacte de les obligacions que aquest li imposi sota la 
ja introduïda ‘clàusula general de serveis’.  
Com a contrapartida, es fa explícit per primera vegada que l’estat proporcionarà el 
finançament necessari per a la prestació dels serveis, penalitzant la negligència dels ens 
locals en la seva provisió, davant de la justícia: 
 
Artículo 108. 
El Poder central vigilará el cumplimiento de dichas obligaciones y suplirá los medios necesarios a costa 
de los Ayuntamientos, cuando sea preciso remediar su negligencia en virtud de necesidades urgentes 
que exijan la prestación ineludible del servicio. Al mismo tiempo pasará el tanto de culpa a que hubiere 
lugar a los tribunales de justicia para su sanción. 
 
Confrontat a això, es limiten els serveis a proporcionar a l’empara de la legislació vigent: 
 
Artículo 109. En ningún caso se podrán establecer nuevos servicios que representen cargas económicas 
para los Municipios, si no es por medio de una ley, en la cual se preverán los recursos económicos 
correspondientes. 
 
En la llei del 35 l’obligació mínima d’actuar per part dels ens locals es centra en l’establiment 
de mesures higièniques en matèria d’aigües, aliments, habitatges... 
 
(veure articles a l’ANNEX VII Ley Municipal, 1935) Font Imatges: ARACIL, R., SEGURA, A. (2006) Educació, Municipis i República. Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis.  
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Com a innovació, mantinguda i ampliada en legislacions posteriors, s’introdueixen per 
primera vegada en una llei municipal topalls de població determinants per al servei. Així en 
les poblacions de més de 10.000 habitants s’obligarà a l’existència de ‘laboratoris municipals 
per a l’anàlisi d’aliments, begudes, drogues i productes industrials’. 
En la línia higiènico-sanitària que marca tot l’articulat de la llei (doncs eren temps de guerra, 
per tant tampoc ha d’estranyar una enumeració menys exhaustiva de serveis que en la llei de 
1924), l’article 111 afegeix un nou equipament vinculat a un llindar mínim de població: en 
municipis de més de 8.000 habitants existirà una casa de socors o clínica d’urgència. 
 
En matèria social, les obligacions municipals són més laxes, o almenys apareixen més 
confoses. L’article 113 demana als ajuntaments pel foment de la construcció de cases 
barates, línies més avall fa esment de que per a tal obligació es podran servir de tot 
l’instrumental que es desprèn de la Ley de Expropiación Forzosa. Així, veien que a la pràctica 
–i per a no incórrer delicte- aquest ‘foment’ haurà de ser entès per les corporacions locals 
com una exigència, que passarà a engruixir la generosa llista d’actuacions municipals. 
Cosa semblant passa amb els serveis comunals, quan es fa esment de que els ajuntaments 
quedaran obligats al compliment especial dels serveis llistats al article 115, però en general 
de tots els comunals, que seria el mateix que dir ‘provisió universal de serveis a la comunitat’. 
 
(veure article 115 a l’ANNEX VI Ley Municipal, 1935) 
 
Finalment un darrer apunt obligat a aquesta llei: introdueix el que avui són les anomenades 
Enquestes d’Infrastrucutures dels Ens Locals (EIEL) (de les que ens servirem per a la recerca, 
com es veurà pàgines més endavant). En aquell moment, consistien en un informe o memòria 
que s’havia d’enviar al llavors anomenat Ministerio de la Governación, qui fiscalitzaria 
l’idoneïtat i compliment dels serveis prestats pels municipis.  
 
(veure article 116 a l’ANNEX VII Ley Municipal, 1935) 
 
 
 
Quasi en paral.lel amb l’ Estatuto Municipal de 1935, i fins i tot un parell d’anys abans, 
Catalunya aprova la seva Llei Municipal de 1933-34.  
En plena vigència de la Generalitat republicana, i com a conseqüència de les competències 
que l’Estatut de 1932 li atorgava en la matèria, el govern català aprova una llei de règim local 
propi que emfatitzava l’autonomia local i innovava moltíssim en serveis. 
Tot i que no es completa integrament, la llei s’aprova, quedant, però, estroncada pels fets que 
es succeiran poc després.  
 
Ja en ple règim franquista s’aprova una nova llei municipal a la que se li donarà 
convenientment –i per primera vegada- l’atribut de règim local. L’any 50 n’apareix la primera 
versió que cinc anys més tard, en el seu text refós de 1955 hi inclourà els reglaments vigents.  
Cal també referir-se a un text -no inclòs en el refòs- per ser d’indole econòmica, el 
Reglamento de Haciendas Locales de 1952, on s’hi detallen els recursos dels que 
disposaven les hisendes locals en aquell moment, distribució molt semblant a la que tindrien 
avui 
Amb anterioritat el decreto de 25 de enero del 1946, ja havia efectuat una profunda reforma 
de l’administració entenent que per estendre i millorar els serveis públics prestats per les 
entitats locals, calia una reorganització a fons de les hisendes locals que permetés disposar 
dels mitjans econòmics per a atendre degudament als fins públics. Era convenient, des d’un 
punt de vista tècnic i de bona organització administrativa, separar netament entre sí les 
hisendes de l’estat, de la província i dels municipis que fins al moment estaven barrejades 
per un complicat sistema de participacions, recàrrecs i aportacions forçoses. 

De línia encara més ‘nacionalitzadora, les lleis del 50 i 55 estatalitzen encara més les 
competències reduint el rol del municipi que moltes vegades queda reduït a un simple 
informe del desplegament del servei (i que ningú es mirarà). La omnipotent administració 
central n’absorbirà fins i tot la prestació del servei, funció que fins al moment havia estat a 
mans municipals.  
Aquest desplegament sense límits del nacionalisme de l’estat, s’estén a les obligacions dels 
municipis, que anaven creixent de forma infinita: 
L’atricle 101 de la llei de 1955 en el seu apartat k) exposa que l’activitat municipal 
s’estendrà a qualsevol de les ‘obras y servicios que tengan por objeto el fomento de los 
intereses y la satisfacción de las necesidades generales y de las aspiraciones ideales de la 
comunidad municipal’.   
Massa indefinició per a tant poques competències.   
 
Avançant en l’articulat dels texts del règim es comprova que la visió higiènic-sanitària 
reduccionista de la llei del 35 s’amplia, amb el texts del 50-55, a les necessitats d’un país 
que ja no sols ha superat la guerra, sinó la postguerra; Espanya es trobava a les acaballes de 
la reconstrucció nacional, començant a preocupar-se per la provisió de serveis més enllà de 
les infraestructures merament urbanes. 
A les ja clàssiques i sabudes (doncs havien aparegut reiteradament en la llei, reglament i 
decret del 24 i de forma menys ampul·losa en la llei de 1935), pavimentació de carrers, 
enllumenat, aigua potable... se li sumen les guarderies i l’habitatge econòmic, que juntament 
amb els serveis ‘tradicionals’ completaven el paquet d’obligacions municipals mínimes (art. 
102). 
 
(veure articles a l’ANNEX VII Ley de Régimen Local, Texto Refundido 1955) 
 
Com a innovació, dir que per primera vegada s’introdueix una diferenciació clara en termes 
de població entre municipis, establerta en 5000 habitants. 
Els municipis que superessin aquest sostre poblacional havien de garantir abastiment d’aigua 
potable, clavegueram, banys públics, escorxador, mercat, servei contra incendis, camps 
d’esport escolar i parc públic. (art. 103) 
Es comprova la importància de les obligacions en matèria social en aquests municipis ‘no 
rurals’. 
 
En primer text, la llei del 50, s’aixeca la ‘prohibició’ d’oferir serveis no estrictament obligatoris. 
Així es permetrà a les corporacions locals la prestació serveis voluntaris que pugin satisfer les 
‘necessitats morals i materials de veïnat’.  
 
La llei també distingeix sobre les despeses lligades als serveis obligatoris i als voluntaris, 
sense aclarir com sufragar els darrers. 
Ligat amb això s’instaura una ‘col.laboració’ (que no regionalització) entre el municipi i la 
diputació. Tal i com encara passa avui, els municipis podien recórrer a la diputació cercant 
ajut tècnic per a la formulació de projectes. Aquestes hi responien auxiliant les demandes 
amb la facilitació de personal especialitzat. 
Quedarà també a iniciativa de les diputacions la organització de la concessió d’ajuts i 
subvencions per a ‘l’abastiment d’aigües i sanejament, habitatges protegits, obres de 
colonització i demés obres de serveis municipals’, una primera versió comprensiva del que 
avui s’anomena Pla d’Obres i Serveis Municipal (PUOSC), que permet a molts ajuntaments 
oferir determinats serveis que d’altra manera no aconseguirien.  



 

 

Acabat d’aprovar el text refós de la llei de règim local de 1955, veurà la llum un text legal que 
no li hauria d’ésser indiferent, la ja sabuda Ley del Suelo de 1956. 
La primera llei del sòl espanyola es va començar a gestar al mateix departament que la llei de 
règim local, el Ministerio de Gobernación. 
Decisió encertadíssima, la de gestar conjuntament ambdues lleis, que per camins i 
aproximacions diferents, regularien qüestions comuns o que com a mínim necessitarien de 
coordinació. 
L’encontre màxim es produïa en el camp municipal.  
Amb la creació del nou i llampant Ministerio de la Vivienda, la redacció de la llei del sòl es 
trasllada de departament, decisió de conseqüències nefastes de cara al futur i que ja va 
suscitar molta polèmica en aquell moment. 
Mentre que el Ministerio de Gobernación –o el que és el mateix, llei municipal- dissenyava les 
exigències d’equipament i d’infraestructures urbanes en funció de la població del municipi, el 
Ministerio de la Vivienda –llei del sòl-, exigia tant sols la cessió del 10% de la superfície total 
dels nous sectors urbanitzables, amb destí a zones verdes. Una o altra legislació havien de 
ser lletra morta, ja que no tenien cap punt de contacte.  
La llei del sòl s’estrenava amb llacunes implorants, ja que no reservava sòl d’equipament per 
als serveis que la llei municipal establia com a obligatoris.  
Així la dissonància, encara vigent, entre ambdues legislacions troba els seus fonaments en la 
inevitable no unitat de redacció, i en la encara no solvatada descoordinació departamental. 
Com es podia entendre que la llei de règim local exigís un cert nombre i tipus d’equipaments i 
que per altra banda la llei que ho havia de fer possible, la llei del sòl, no ho garantís? 
Tant de bó s’hagués redactat un sol text en matèria de sòl i sostre d’equipaments, o almenys 
haguéssin estat redactats per la mateixa mà, de ben segur la situació actual seria una altra. 
 
Entre ambdues lleis no tot era distància. En altres afers hi havia excessiu solapament, fruit 
d’una casualitat d’interessos, i no pas d’una entesa. 
Exemples d’això en són les lleis especials de Madrid i Barcelona, per a diferenciar el 
tractament de les seves hisendes de ‘gran ciutat’, redactades pel Ministerio de Governación.  
En la Ley Especial de Barcelona, de 1960, s’hi troben deu articles que regulen els plans 
parcials, cessió de vials i urbanització, temes propis d’una llei d’urbanisme. 
El mateix passa amb la llei especial de Madrid, posterior, del 1963, que incorpora articles 
regulant els mateixos aspectes. 
Curiosament, cap d’aquests articles era necessari per a donar un tractament especial al 
règim local de les grans ciutats. 
 
 
 
El desordre legal exposat assisteix al naixement de l’incompliment de les obligacions 
municipals, no pas per desídia, si no per no tenir el sòl garantit per tot allò que no fossin 
estrictament zones verdes. Es clar que la legislació posava en mans de les corporacions 
municipals instruments per a la consecució de les obligacions (l’expropiació forçosa, com a 
destacable) el problema s’esdevenia quan l’ajut econòmic proporcionat per l’administració 
central no era suficient -ni de bon tros- per a sufragar la compra de terrenys i edificar l’obra.  
 
Ley Municipal, 1955. Artículo 106. 
Para la efectividad de los servicios mínimos obligatorios, el Estado y la Provincia proporcionarán a los 
Municipios ayuda financiera y asistencia técnica. 
 
Els ajuntaments varen tenir -i tenen- ‘sort’ (si és que ho podem considerar així) de les 
institucions de crèdit local, ja que les obligacions suposaven responsabilitats jurídiques que 
podien desencadenar en conseqüències greus per als membres de la corporació si hi havia 
incompliment.  

Però els crèdits tard o d’hora s’han de tornar, i com tornar-los si les arques municipals no es 
recuperen mai? Recorrent novament al crèdit. Aquest és el peix que encara avui es mossega 
la cua.  
Aquí es podrien situar les beceroles de l’actual crisi econòmica municipal, on dues lleis 
obligades a entendre’s, no parlen el mateix llenguatge. 
 
En aquell moment, alcaldes i regidors, a fi i efecte d’evitar la justícia, maquillaven una solució 
a les obligacions municipals; realitzaven les instal·lacions quasi de forma efímera o ‘d’un sol 
ús’: canonades d’aigua que restarien per sempre més eixutes (per no haver estat mai 
connectades a la xarxa); clavegueram que només es feia en carrers principals, fent que els 
secundaris evacuessin en pous (o ni això)... escoles que tindrien una sola aula habilitada, 
amuntegant nens de totes les edats amb un sol professor... 
Fent referència a la qüestió de l’escolarització, de gran importància en aquell moment per 
l’elevat índex d’analfabetisme, una ordre del Ministerio de Gobernación y de Educación 
Nacional, de 12 de juliol de 1954, obligava als ajuntaments de capitals de província a 
reservar terrenys per a la construcció d’escoles en les noves zones urbanes.  
Perquè no s’incorpora una ordre sectorial d’aquest calat en la refosa del 55? I encara més en 
la llei del sòl de 1956?  
I encara més si es té en compte que el sòl de cessió es ‘creava’ només allà on aparegués un 
nou creixement.  
No hagués estat boníssim que llei de règim local i demés ordres ministerials sectorials 
convergissin amb la llei del sòl del 56 per així garantir l’existència dels nous serveis? 
 
Finalment, dir sobre la llei municipal de 1955 una aportació feta i que en els textos avui 
vigents s’ha perdut (o almenys en els termes en els que es va plantejar). Es diferenciaven els 
nuclis agregats o pedanies, les llavors anomenades entitats locals menors, del seu nucli 
capçalera en la prestació de serveis, establint per als primers, unes obligacions mínimes 
(només manteniment, policia i neteja), traslladant la prestació de serveis i execució d’obres al 
nucli principal. (art. 105) 
 
 
 
 
El fort creixement de les ciutats espanyoles durant els anys seixanta, a la llum de les lleis 
municipal i del sòl, ha deixat una herència a vegades difícil d’assumir. 
Els nous barris construïts amb presses pel Ministerio de la Vivienda rarament incorporaven 
equipaments i ben just els percentatges –insuficientment urbanitzats- de zones verdes 
previstos per la llei del sòl, sense serveis comercials i encara menys d’equip urbà, eren 
monofuncionals i d’escassa qualitat arquitectònica. 
Els equipaments que exigia la llei de bases es concentraven al centre de les ciutats. Pocs i de 
dimensions gegantines, justificades per una suposada major eficiència i racionalitat 
econòmica. En realitat, però es cercava un efecte de poder i d’imatge autoritària del règim. 
La política centralista del govern, extensiva a aquests enormes equipaments singulars, 
només aconseguia cobrir part de les necessitats. Grans hospitals, a voltes 
sobredimensionats, grans instal.lacions esportives, universitats...fins i tot abans de fer-ne de 
nous en altres indrets no servits, s’ampliaven instal.lacions existents, fet que encara en 
potenciava més la concentració. 
 

77 



 

 

78 

Segons el codi civil espanyol, la llei de règim local s’hauria d’haver revisat el 1960 (s’hi 
estableix una revisió quinquennal del text, no acomplerta anteriorment), i tampoc realitzada 
el 1965. 
L’any 1966 la Ley 48/1966, de 23 de julio, de modificación parcial del Régimen Local, 
enuncia l’elaboració d’un projecte de llei local, que aniria més enllà d’una simple revisió.  
Una nova llei es fa molt necessària ja que l’any 1964 s’aprova una reforma del sistema 
tributari amb gran repercussió en les hisendes locals. A això cal sumar l’obsolescència de la 
llei del 1955, acusada amb la demora del les inexistents revisions.  
 
 
 
Entretant s’espera l’arribada de la nova llei de règim local, arriba la democràcia a Espanya. 
Dels anys setanta, i pel que fa a equipaments i serveis públics, s’han de destacar els Pactes 
de la Moncloa, entre el nou govern, els sindicats i la patronal.  
El govern pren un rol preeminent en la provisió de serveis, garantint els més elementals a fi i 
efecte de posar fi a les reivindicacions socials. Alguns sindicats fins i tot varen renunciar a 
increments de sou a canvi de la provisió d’equipament, com una forma de salari indirecte.  
 
Arribarà abans la revisió de la llei del sòl que la de règim local. Ja és sabut que el nou text 
urbanístic s’aprova el 1976, fent per primera vegada reserves específiques de sòl per a 
equipaments docents i culturals en una proporció de 10m2. per habitatge (o per cada 
100m2. d’edificació residencial).  
Reserves, que juntament amb les previstes per a temples, centres assistencials i sanitaris, 
quedaven del tot definides en el reglament de 1978. 
 
Els albors democràtics potser han estat l’únic moment casual de convivència pacífica en la 
història d’ambdues lleis. El nou indicador emprat en el text de la revisió de llei del sòl, tant a 
l’hora d’expressar les reserves per zones verdes com d’equipaments, és ‘habitatges’, el més 
assimilable als ‘habitants’ emprats en la llei municipal. 
Seria fàcil saber sobre la convergència dels dos texts, doncs la traducció en nombre 
d’habitants dels habitatges i les cessions que se li associen (llei del sòl) vers el nombre 
d’habitants del municipi (llei de bases) en faria fàcil esbrinar la correspondència. 
 
S’ha apuntat anteriorment que en la dècada dels setanta urgia equipar les ciutats i els seus 
barris dels dèficits que havia deixat el franquisme. 
Amb aquest objectiu, ciutats grans com Barcelona o Madrid, redacten fins i tot plans 
especials d’equipaments, a fi i efecte de resoldre l’angoixant necessitat de sòl on resoldre la 
premiant prestació de serveis municipals.   
 
La gran intervenció pública de finals dels setanta i principis dels vuitanta, fruit de 
l’autoexigència de l’administració central establerta en dels Pactes de la Moncloa, va anar 
acompanyada d’una massiva redacció de planejament municipal adequat a la ja reformada 
llei del sòl, catalitzant-se l’alliberament de sòl amb destí a equipament públic.  
Inicialment el sector privat era reticent a l’aplicació dels nous mecanismes de la llei, però les 
reivindicacions municipals, avalades per bona part dels mateixos tècnics redactors varen fer 
el tomb definitiu, dilapidant definitivament qualsevol herència anterior 
A finals dels vuitanta el canvi ja és evident. Desapareixen en bona mesura les situacions de 
carència d’equipament bàsic (escoles, centres sanitaris i esportius...).  
[5, la fi de la política neoliberal del planejament, tot i la escassetat de recursos industrials del moment] 
 
Es desmantellen nombrosos pseudo-equipaments privats quasi clandestins que havien estat 
una resposta d’emergència a la situació de precarietat anterior.  

Tot i que són anys de fort creixement demogràfic, es crea una forta infraestructura sanitària, 
esportiva elemental i escolar (moltes vegades d’ús compartit, fet que les optimitza i les fa 
més evidents)  
 
 
 
L’esperada reforma de la llei de règim local, finalment arriba, l’any 1985. La nova llei 
s’anomena Ley de Bases y Régimen Local, que molt revisada, serà la transposada per 
cadascuna de comunitats autònomes als seus ordenaments, i la que és vigent avui. Les CCAA 
que no hagin redactat règim local propi (a partir del text bàsic espanyol), l’assumiran, tal i 
com ha succeït amb la llei del sòl. 
 
La reforma és profunda i suposa una certa recuperació de l’autonomia municipal. 
Com a més destacable, retorna als municipis la competència d’aquells serveis que prestaran, 
podent existir corresponsabilitat i gestió compartida entre els ens locals i els autonòmics o 
estatals, en aquells equipaments en els que hi tingui competències més d’una administració. 
El sentiment d’impotència profunda que fins ara experimentaven els municipis es comença a 
esvair, tot i que n’apareixeran d’altres, com veurem, en l’extrem oposat.  
Fins i tot, sempre i quan el municipi accepti, aquest podrà entomar competències que la 
comunitat autònoma o l’estat els vulgui transferir: 
 
Artículo 27.  
1. La Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y otras entidades locales podrán 
delegar en los Municipios el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus intereses propios, 
siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión pública y se alcance una mayor participación 
ciudadana. La disposición o el acuerdo de delegación debe determinar el alcance, contenido, condiciones 
y duración de ésta, así como el control que se reserve la Administración delegante y los medios 
personales, materiales y económicos que esta transfiera. 
2. En todo caso, la Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de los servicios 
delegados, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento, 
información sobre la gestión municipal, así como enviar comisionados y formular los requerimientos 
pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las 
directrices, denegación de las informaciones solicitadas o inobservancia de los requerimientos 
formulados, la Administración delegante podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la 
competencia delegada en sustitución del Municipio. Los actos de éste podrán ser recurridos ante los 
órganos competentes de la Administración delegante. 
3. La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado, y, en su caso, la 
previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma, salvo que por Ley se imponga obligatoriamente, en 
cuyo caso habrá de ir acompañada necesariamente de la dotación o el incremento de medios 
económicos para desempeñarlos. 
4. Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislación del Estado o de las Comunidades 
Autónomas correspondientes o, en su caso, la reglamentación aprobada por la entidad local delegante. 
 
Tal i com ja s’havia iniciat amb el text de 1955, es permet la prestació d’altres serveis a 
banda dels estrictament obligatoris, continua sense especificar-se , però, com aquests es 
finançaran: 
 
Artículo 28.  
Los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones 
Públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la 
sanidad y la protección del medio ambiente. 
 
Aquesta sobtada potenciació de l’autonomia local que s’allotja en la llei del 85, amb la fixació 
de les llibertats municipals per oferir els serveis complementaris que es creguin oportuns, 
amaga una gran irresponsabilitat econòmica per part de les administracions superiors que 
delegaran sense contemplar contraprestacions financeres adequades.  



 

 

Si l’assignació pressupostària que rebien els municipis per a la prestació dels serveis 
ordinaris obligatoris ja era insuficient, amb la introducció d’aquestes quotes silenciades de 
‘voluntarisme’ encara ho serà més.  
 
(veure articles a l’ANNEX VI Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local) 
 
Contrastant l’articulat segons el qual s’articulen els serveis a prestar en la llei municipal de 
1955 i en la reforma de 1985, quantitativament, no difereixen tant. Sí que el nou text 
incorpora un major rang de llindars de població i la consegüent segmentació de serveis a 
prestar. 
 
Una novetat important que suposa el nou text és la possibilitat d’establir ‘règims especials’ 
per part de les legislacions comunitàries, segons especificitats i necessitats dels municipis de 
cada comunitat.  
La única reglamentació establerta per la legislació bàsica municipal espanyola en matèria de 
règims especials és la concernent als municipis en ‘consell obert’: 
 
CAPÍTULO IV. REGÍMENES ESPECIALES 
Artículo 29.  
1. Funcionan en Concejo Abierto: 

Los Municipios con menos de 100 habitantes y aquellos que tradicionalmente cuenten con este 
singular régimen de gobierno y administración. 

Aquellos otros en los que su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales 
u otras circunstancias lo hagan aconsejable. 

2. La constitución en Concejo Abierto de los Municipios a que se refiere el apartado b del número anterior, 
requiere petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los 
miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma. 
3. En el régimen del Concejo Abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden a un 
Alcalde y una Asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. Ajustan su funcionamiento a 
los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en esta Ley y las Leyes de las 
Comunidades Autónomas sobre régimen local. 
 
Artículo 30.  
Las Leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas, en el marco de lo establecido en esta Ley, 
podrán establecer regímenes especiales para Municipios pequeños o de carácter rural y para aquellos 
que reúnan otras características que lo hagan aconsejable, como su carácter histórico-artístico o el 
predominio en su término de las actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes. 
 
En paral·lel amb l’aprovació de la reforma de la llei, Espanya signa la Carta Europea 
d’Autonomia Local, que a proposta del Consell d’Europa, hauria de donar més suficiència i 
autonomia financera als municipis, convertint-los en autoritats més properes al ciutadà. Se’n 
veuran les repercussions al darrer capítol del present treball. 
 
 
 
Altrament, la possibilitat prevista per la Constitució Espanyola de participació en la definició 
del règim local a les Comunitats Autònomes es aprofitada per Catalunya l’any 1987. 
Donat que la definició de les bases del règim jurídic local és reserva de l’estat, s’haurà de 
respectar la legislació espanyola vigent en el moment de redacció, això és la reforma de la llei 
municipal de 1985, norma institucional bàsica d’organització i funcionament dels governs 
locals de l’Estat. 
 
Segons això, Catalunya aprova la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de règim Local de 
Catalunya. Les competències que podrà assumir la comunitat s’hauran d’inserir en el marc 
normatiu de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia, igualment la llei aprovada no pot entrar  

en contradicció amb la llei bàsica 7/85. 
[6, ambigüitat de la llei de bases estatal a l’hora de distribuir competències] 
 
La legislació de règim local catalana aprofita l’estret marge de que disposa, es podran fer 
avanços importants únicament en matèria de règims especials.  
El text català entra a definir àmpliament el funcionament dels municipis que es regeixen en 
consell obert (ampliant els preceptes, a respectar, de la llei espanyola), així com els municipis 
de muntanya, els turístics, els historicoartístics, els industrials i la menció especial del 
municipi de Barcelona que es regirà per una carta jurídica pròpia. 
Tot i que es veurà amb major profunditat en el capítol següent, val a dir que el règim especial 
–i en el millor dels casos- només contemplarà mecanismes per a l’establiment de 
subvencions econòmiques per a mitigar el fet diferencial dels règims especials. 
 
Pel que fa a competències municipals, s’afegeix un apartat, ple de bones intencions, al més 
que travat capítol de ‘competències municipals’ (art. 63 L8/1987); en la línia dels principis 
als que apunta la Carta Europea: 
 
-3 En els àmbits materials a què es refereix l’apartat 2, les lleis han de determinar les competències dels 
municipis, en funció de: 
a) Els principis de descentralització i de màxima proximitat de la gestió administrativa als ciutadans.  
b) La capacitat de gestió del municipi.  
c) Les característiques pròpies de cada activitat pública.  
d) El principi d’igualtat dels ciutadans en l’accés als serveis públics.  
 
Sintonia entre possibilitats econòmiques reals del municipi i serveis a prestar, així com 
l’aposta per la descentralització per una major proximitat al ciutadà, malauradament són 
encara una volició.  
 
S’esmenta la comarca com a ens subsidiari prestador de serveis, que en defecte del municipi 
i per raons de dificultat en el compliment de les seves obligacions, hauria d’actuar.  
Aposta més que destacable ja que s’emfatitza el caràcter prestador de serveis dels ens locals 
i supralocals de Catalunya. Cal recordar que comarques, províncies i mancomunitats es 
sumarien als municipals, completant l’estol d’ens locals (art. 65 L8/1987) 
 
(veure articles a l’ANNEX VI Ley 8/1987, de 15 d’ abril, de Règim Local de Catalunya) 
 
Finalment en l’article 68, sobre ‘serveis voluntaris o complementaris’ (els més gravosos pel 
municipi), s’hi afegeixen, com a oferta que incrementa la bàsica estatal: b) les activitats per a 
la joventut i l’esport; g) l’ocupació i lluita contra l’atur; h) els arxius, les biblioteques, els 
conservatoris de música i els centres de belles arts; i) el foment de les estructures agràries i 
la prestació de serveis d’interès públic agrari. 
  
Fent novament l’exercici de posar en paral.lel les legislacions urbanística (catalana, que 
s’aprovaria tres anys més tard, L 1/1990) i municipal (estatal, en versió catalana) es 
demostra que, una vegada més, la llei de règim local en matèria de serveis públics és més 
concreta i determinista que el seu equivalent en la legislació urbanística, que tot i que de 
nova fornada, emet quelcom molt semblant a la llei de 1976.  
 
La Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya comença a sofrir 
modificacions importants, s’aprova també legislació territorial que li és d’afectació. Es llisten 
les principals modificacions i lleis territorials que apuntarien a la primera refosa de règim 
local de Catalunya: 
-Llei 22/1987, de 16 de desembre, per la qual s'estableixen la divisió i l'organització comarcals de 
Catalunya i sobre l'elecció dels consells comarcals  
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-Llei 6/1987, de 4 d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya  
-Llei 13/1998, de 19 de novembre, de modificació de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim 
local de Catalunya en relació amb els requisits exigits per a constituir municipis nous  
-Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el reglament de la demarcació territorial i població de 
les entitats locals  
-Llei 3/2002, de 22 de març, de quarta modificació de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de 
Catalunya  
-Llei 21/2002, de 5 de juliol, de setena modificació de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim 
local de Catalunya  
 
El Parlament de Catalunya, en el darrer text llistat, aprova la més important modificació de la 
llei 8/1987. Al mateix temps es preveu, en la disposició final segona la refosa del text de la 
llei 21/2002 i anteriors modificacions amb el primigeni 8/1987. 
 
Amb el Decret Legislatiu, de 28 d’abril de 2003, s’aprova la nova fornada de la llei municipal i 
de règim local de Catalunya.  
Així com el text precedent de 1987 destacava per la concreció dels règims especials i una 
voluntat d’aplicació dels principis que proclamava Europa, el nou text refós aposta per un 
increment de competències amb noms i cognoms.  
En el moment de redacció del nou text, els dèficits històrics d’oferta de serveis ja havien estat 
absorbits, així no és d’estranyar que es cerquin competències més relacionades amb la 
millora dels continguts, del funcionament i gestió de serveis, per a respondre, a un tomb de la 
demanda vers lo qualitatiu del servei, provinent d’una societat cada vegada més complexa. 
La llei de l’any 87 ja apuntava a un accés per igual de tots els ciutadans als serveis, 
precisament per amortir els desequilibris i desigualtats socials que en bona mesura derivaven 
del mateix ús diferenciat dels equipaments i serveis ofertats. 
Amb la nova llei, es prescindeix de possibles velles demandes insatisfetes, proclamant noves 
i modernes responsabilitats dels governs locals: 
 
En concret en l’article 62.2 del DL 2/2003, es fa esment específic a: 
 
66.2 Els ens locals tenen competències en els àmbits de la participació ciutadana, de l'autoorganització, 
de la identitat i la representació locals, de la sostenibilitat ambiental i la gestió territorial, de la cohesió 
social, de les infraestructures de mobilitat, de la connectivitat, de la tecnologia de la informació i de la 
comunicació, dels abastaments energètics i de la gestió de recursos econòmics, amb l'abast que fixen 
aquesta Llei i la legislació sectorial respectiva. 
 
Del discurs de la quantitat al de la qualitat, del continent al contingut, de d’infraestructura al 
servei que s’hi presta, de la oferta sense més  a la garantia de la seva eficàcia social...noves 
atribucions municipals que haurien d’anar acompanyades de majors competències i millor 
finançament. 
L’increment d’autonomia local, queda prevista en l’article 66.4: 
 
66.4 En els àmbits materials a què es refereix l’apartat 2, les lleis han de determinar les competències 
dels municipis, segons: 
a) Els principis de descentralització, autonomia, subsidiarietat i de màxima proximitat de la gestió 
administrativa als ciutadans. 
b) La capacitat de gestió dels municipis, amb una consideració especial a llur demografia i als sotmesos a 
règim municipal especial. 
c) Les característiques pròpies de cada activitat pública. 
d) El principi d'igualtat del ciutadans en l'accés als serveis públics. 
 
Tot i l’embolcall de modernitat i de canvi que amara el nou text, només apareix un afegitó en 
els serveis mínims municipals obligatoris.  
 

L’article 67, situa un llindar de 30.000 habitants per a la introducció del servei de lectura 
pública descentralitzada, d’acord amb el mapa de lectura pública de Catalunya. 
Per als municipis de més de 50.000 habitants, la introducció del servei de transport adaptat.  
Del costat de les innovacions apareixen els Plans d’Emergència Municipal, a redactar pels 
municipis sotmesos a riscs específics, com a instrument de millora de la protecció civil.  
En matèria d’economia local, es fa constar que el finançament municipal ha de cobrir els 
serveis socials de la població establerts legalment com a obligatoris.  
L’increment de serveis i instruments no és massa rellevant, però suficient per emfatitzar 
l’ofec pressupostari dels ajuntaments tot i les reivindicacions –teòriques- de millora financera 
que incorpora la mateixa llei. 
 
Les noves preocupacions socials i ambientals que apareixen formulades de diferent manera 
al llarg del corpus legal de la refosa de la llei municipal, la sostenibilitat, la identitat, la 
cohesió...són coincidents amb les preocupacions del nou text urbanístic.  
En efecte, un any abans, el 14 de març del 2002, s’havia aprovat la primera llei d’urbanisme 
catalana pròpiament dita (text íntegrament nou que defuig de qualsevol refosa). 
Com ja s’ha vist, quan es comentava l’evolució de l’estàndard urbanístic, la nova llei porta per 
títol ‘Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, de la 
sostenibilitat territorial i de l'autonomia local’.  
Posant de costat ambdós texts, destaquen canvis importants que, per primera vegada en la 
comparació de la legislació municipal i urbanística, seran a proposta de la llei d’urbanisme.  
 
La nova llei d’urbanisme, amb els canvis i modificacions vistos en el capítol anterior 
(introducció d’un doble índex de mínims, canvi d’indicador, habitatge dotacional en detriment 
d’equipament),   
¿donarà resposta als requeriments de servei de la llei municipal?  
¿s’allotjaran adequadament els serveis municipals en els edificis i instal·lacions residenciats 
en el sòl d’equipament sortint de la llei d’urbansime? 
Davant la possible interpretació reduccionista dels mínims de cessió de la llei d’urbanisme, el 
sòl resultant ¿donaria resposta als increments de serveis municipals obligatoris? 
I, en qualsevol cas, la realitat construïda segueix la legalment cedida?  
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equipament construït vs servei legislat 
 
 
 
Cal conèixer la realitat dels equipaments construïts en pobles i ciutats de Catalunya per així 
poder valorar les lleis que els fan possibles, llei municipal i llei d’urbanisme. 
Objectiu que queda clar de forma tant breu demana d’un treball titànic per a la seva 
consecució, treball que no s’estalvia, doncs serà revelador.  
 
D’inci caldrà l’elecció d’un territori pilot per a efectuar-hi l’exhaustiu recompte d’equipaments. 
La sel.leció s’escau a les terres de Lleida, en concret el nivell NUTS-3 que s’hi identifica, això 
és la província de Lleida. La decisió ve fonamentada per tractar-se d’un territori pur alhora 
que representatiu de la realitat catalana per trobar-se en una posició no-litoral i no-
metropolitana, eliminant tot impacte distrosionador pel fet turístic i d’aglomeració. Lleida 
disposa també de gran varietat de mides de nuclis, des dels petits nuclis de cent habitants 
fins a la capital, que supera llargament els 100.000 habitants. 
 
 
 
El Ministerio de Administraciones Públicas encarrega quinquenalment a tots els ajuntaments 
d’Espanya una enquesta sobre infraestructures locals, s’entén que per a tenir coneixement 
del grau d’acompliment de les obligacions establertes per les diferents lleis autonòmiques de 
Règim Local.  
A Catalunya, l’enquesta es recull des del Departament de Governació i Administracions 
Públiques, qui endreça i sistematitza la informació que posteriorment serà enviada a Madrid. 
 
Com a qüestionari que és, s’ha d’entendre que les dades no són del tot objectives, justament 
per no tractar-se d’un inventari o catàleg de béns. En qualsevol cas es té coneixement que no 
existeix cap més instrument més proper a un llistat o cens amb dades d’equipament 
municipal. 
Conscients d’aquestes limitacions, de la seva periodicitat i de que l’equipament municipal hi 
pot constar a conveniència dels consistoris, s’habilitaran mecanismes per a la seva 
compleció.  
 
Així ‘l’Enquesta sobre Infrastrucutura i Equipament local’ (EIEL)’, s’utilitzarà únicament com a 
informació de base per a conèixer la realitat construïda d’equipament a Catalunya, i en 
concret per al territori d’anàlisi, província de Lleida. Tal i com el mateix títol defineix respon a 
un compendi que aglutina infraestructures tècniques i socials. 
 
L’enquesta endreça les dades per municipis, fet que ajudarà molt en la gestió del seu 
completament i en la posterior  comparativa amb la llei d’Urbanisme, ja que les cessions 
s’efectuen en àmbits que mai depassen els límits municipals. 
La darrera enquesta disponible en el moment data del 2000, es preveu el tancament de la 
següent, 2005, l’abril del 2007. Així doncs, es treballarà amb dades del 2000. 
 
El qüestionari consta de 60 temes, presentats en forma de taula, i per als quals s’han de 
respondre un seguit d’especificacions tècniques, entre les que hi figuren els m2. de sòl 
d’equipament, punt d’encontre amb la llei d’urbanisme (s’exigeixen les cessions segons 
aquest paràmetre). 
Les dades es presenten agrupades sota dos grans encapçalaments, ‘infraestructures socials’ 
o equipaments i les ‘infraestructures tècniques’ o de subministrament d’un determinat servei. 
En el primer grup, el que serà d’interès, s’hi troben 13 categories: 

CASA CONSISTORIAL; PROTECCION CIVIL; CENTROS CULTURALES; CENTRES ENSEÑANZA; 
INSTALACIONES DEPORTIVAS; CENTROS SANITARIOS; CENTROS ASISTENCIALES; TANATORIOS; 
CEMENTIRIOS, LONJAS, FERIAS Y MERCADOS, MATADEROS, EDIFICIOS PÚBLICOS SIN USO; PARQUES. 
 
(veure ANNEX VIII, per a les definicions de centres i instal.lacions d’infrastrucutres socials segons EIEL) 
 
Per altra banda, les ‘infraestructures tècniques’ abasten des de l’enllumenat, els emissaris, 
col·lectors, conduccions d’aigua....fins a la recollida de brossa.  
L’enquesta incorpora també un seguit d’entrades que quedarien fora del que són 
estrictament infraestructures i que respondrien a qüestions més de tipus ‘informació bàsica 
municipal’, com ara: planejament vigent, nuclis en abandó, nombre d’agregats municipals... 
 
El qüestionari s’acompanya d’un extens manual d’instruccions que ha d’ajudar als secretaris 
dels ajuntaments en la classificació les infraestructures i emplenar-ne les dades tècniques. 
 
Tots els equipaments vénen classificats en alguna de les categories anteriorment descrites. 
Es llisten per municipi, per denominació (nom pel qual se’ls coneix), se’n donen les dades de 
superfície coberta (m2.), superfície a l’aire lliure (m2.), superfície solar (m2), titularitat, gestió 
i estat de conservació, com a dades més rellevants. 
 
Prenent la dada de superfície del solar d’equipament, la que és objecte interès, se’n observa 
un índex de completament del 70%, pel total de les infraestructures socials llistades.  
A això s’ha d’afegir que l’enquesta no incorpora les dades dels municipis de més de 50.000 
habitants, que en el cas de la província de Lleida, correspon únicament al municipi de Lleida. 
En aquests casos caldrà elaborar les dades en la seva totalitat. 
 
Així, en la revisió de les dades de la font primària (enquesta), a banda del xequeig quantitatiu 
del total d’infraestructures llistades caldrà d’introduir dades qualitatives de superfície per 
aquells casos en que no es disposi d’informació o que es corresponguin a equipaments de 
nova incorporació. Sense oblidar de construir el llistat complert del municipi de Lleida. 
 
 
 
Per a finalitzar el completament de dades, cal tenir present l’aspecte competencial.  
Com s’ha dit al principi, els municipis llistaran a l’enquesta les infraestructures que són 
estrictament competència seva, quedant excloses d’aquest cens les que conservin 
responsabilitat autonòmica o estatal. 
Els equipaments de competència estatals, són ja ben pocs, romanen a mans centrals aquells 
que no es van traspassar a l’administració autonòmica en el darrer paquet transferit l’any 
2002.  
L’article 149 de la Constitució serveix per a recordar les matèries sobre les quals l’estat no 
n’ha delegat el servei. D’aquest total de matèries es llisten únicament les que poden tenir 
algun tipus de traducció en edifici o recinte d’equipament: 
 
Artículo 149 
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (…) 
4.ª Defensa y Fuerzas Armadas. 
5.ª Administración de Justicia. (…) 
20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos 
de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, 
servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. 
21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad 
Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y 
telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. 
(…) 



 

 

Exemples d’això serien el conjunt d’infraestructures de transport de RENFE, de gestió i 
titularitat del Ministerio de Fomento, també les instal·lacions dels ports i aeroports; les 
casernes i edificis de la Guàrdia Civil, que tot i la seva retirada a Catalunya, el Ministerio de 
Defensa manté la propietat de les construccions. 
Com a excepció del darrer, hi ha el traspàs del Castell de Montjuic. 
No hi ha presència de l’Estat en els àmbits de la cultura, l’ensenyament, l’esport, la sanitat o 
l’assistència. 
 
Per altra banda, l’article 148 de la Constitució Espanyola, llista les matèries competència de 
l’administració autonòmica, que a volta es traduiran en equipaments no inclosos en el llistat 
EIEL (igualment es llisten aquelles categories a les que els correspondrien equipaments):  
 
Artículo 148 
1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: 
1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno. 
(…) 
5.ª Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad 
Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable. 
6.ª Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen 
actividades comerciales. 
7.ª La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. 
(…) 
12.ª Ferias interiores. 
(…) 
14.ª La artesanía. 
15.ª Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma. 
16.ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma. 
17.ª El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la 
Comunidad Autónoma. 
18.ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 
19.ª Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. 
20.ª Asistencia social. 
21.ª Sanidad e higiene. 
22.ª La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en 
relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica. 
(…) 
 
La Generalitat ha delegat, total o parcialment, el servei de bona part dels equipaments que es 
recullen en aquestes categories, mantenint sota la seva responsabilitat estricta les referents 
al transport ferroviari dintre l’àmbit autonòmic (Ferrocarrils de la Generalitat), heliports i 
aeròdroms, equips de seguretat i protecció civil (Bombers, Mossos d’Esquadra, com a 
principals) i grans equipaments culturals (Teatre Nacional, Museu Nacional d’Art 
Contemporani, com a exemples); les cinc universitats públiques catalanes; els grans 
equipaments esportius (Centre d’Alt Rendiment Esportiu, Palau Sant Jordi, entre d’altres); 
hospitals generals i especialitzats i centres assistencials (com ara l’assistència als 
drogodependents, o als orfes)  
A diferència dels equipaments competència de l’estat central, únicament transport, seguretat 
i protecció estatals, l’administració autonòmica té competències per aquells que són d’interès 
per a la totalitat del territori nacional. Així a les categories descrites, i per al cas de la 
Generalitat de Catalunya, cal afegir-hi competències en matèria de cultura, ensenyament, 
esport, sanitat i assistència a les persones. 
 
Per cloure els preliminars a l’enquesta, una referència a la singularitat que representa la 
competència i gestió del equipament religiós i de culte. No només no surten a l’enquesta sinó 
que no depenen de cap administració, en són titulars les esglésies de les diferents religions. 
 

Com que l’enquesta mostra l’equipament públic i privat (en totes les seves modalitats de 
gestió), caldrà completar la mateixa amb l’equipament religiós i qualsevol infraestructura 
privada que no hi surti reflectida.  
 
S’inicia el treball de completament de dades comprovant l’adequació de les categories de 
l’enquesta a l’agrupament categòric dels serveis obligatoris exigits per la llei de bases vigent 
a Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003. Capítol 2., art. 66).  
La plena coincidència de registres s’explica per l’esmentat anteriorment, l’un és comprovació 
de l’altre:  
 

(categoria EIEL:) CASA CONSISTORIAL;  
(funcions atribuïdes per la llei municipal):  
d) L'ordenació, la gestió, l'execució i la disciplina urbanístiques; la promoció i la gestió 
d'habitatges; els parcs i els jardins, la pavimentació de vies públiques urbanes i la conservació de 
camins i vies rurals. 
f) La protecció del medi. 
h) La protecció de la salubritat pública. 
l) El subministrament d’aigua i l’enllumenat públic, els serveis de neteja viària, de recollida i 
tractament de residus, les clavegueres i el tractament d’aigües residuals. 
m) El transport públic de viatgers. 

 
Des de l’equipament ‘CASA CONSISTORIAL’ es gestionaran un gran nombre de serveis, 
competència de l’ajuntament. No pot ésser d’altra manera ja que es tracta de l’equipament 
de ‘comandament’ del municipi.  
 

(categoria EIEL:) PROTECCION CIVIL;  
(funcions atribuïdes per la llei municipal):  
a) La seguretat en llocs públics. 
b) L'ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes. 
c) La protecció civil, la prevenció i l'extinció d'incendis. 

 
Els serveis de protecció civil s’allotjaran en bona mesura al mateix ajuntament, o a les 
dependències de la policia i bombers  

 
(categoria EIEL:) CENTROS CULTURALES;  
(funcions atribuïdes per la llei municipal):  
e) El patrimoni historicoartístic. 
n) Les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l’ocupació del lleure, el 
turisme. 

 
Els equipaments culturals abracen múltiples instal·lacions, des d’una petita sala 
d’exposicions fins a un gran museu nacional, donant resposta al servei sol·licitat en els 
apartats e) i n) de l’article 66 de la llei municipal. 
 

(categoria EIEL:) CENTROS ENSEÑANZA;  
(funcions atribuïdes per la llei municipal):  
o) La participació en la programació de l’ensenyament i la cooperació amb l’administració 
educativa en la creació, la construcció i el manteniment dels centres docents públics; la 
intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents i la participació en la vigilància del 
compliment de l’escolaritat obligatòria. 

 
De la llar d’infants al institut i universitat. 

 
(categoria EIEL:) INSTALACIONES DEPORTIVAS;  
(funcions atribuïdes per la llei municipal):  
n) Les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l’ocupació del lleure, el 
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Els edificis i instal·lacions esportives municipals aniran del camp d’esports a les 
grans instal·lacions per a la competició. 
 

(categoria EIEL:) CENTROS SANITARIOS;  
(funcions atribuïdes per la llei municipal):  
i) La participació en la gestió de l’atenció primària de la salut. 

 
Del consultori mèdic local al centre de salut i l’hospital. 
 

(categoria EIEL:) CENTROS ASISTENCIALES;  
(funcions atribuïdes per la llei municipal):  
k) La prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials. 

 
En ocasions, els centres assistencials resideixen al mateix edifici consistorial o en centres 
sanitaris. 
 

(categoria EIEL:) CEMENTIRIOS, TANATORIOS; 
(funcions atribuïdes per la llei municipal):  
 
j) Els cementiris i els serveis funeraris. 

 
En la prestació de serveis de culte, s’observa la previsible exclusió de l’edifici religiós, segons 
l’avançat en el paràgraf de competències.  
 

(categoria EIEL:) LONJAS, FERIAS Y MERCADOS, MATADEROS;  
(funcions atribuïdes per la llei municipal):  
g) Els abastaments, els escorxadors, les fires, els mercats i la defensa d'usuaris i de 
consumidors. 

 
Majoritàriament fem referència al mercat municipal: 
 
I una darrera categoria, no d’equipament, sinó d’espai públic, que seria objecte d’un altre 
estudi. 

PARQUES. 
n) Les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l’ocupació del lleure, el 
turisme. 
 

 
Efectivament, el conjunt de serveis demanats per la llei de bases queden perfectament 
recollits en les diferents categories de l’enquesta.  
 
Els diferents tipus d’equipaments que s’inclourien en cadascuna de les categories poden ser 
de titularitat municipal, autonòmica, compartida per ambdues, o en alguns casos estatal.  
Així mateix es té present el fet d’haver de completar la informació de l’enquesta, almenys per 
aquells equipaments competència de la Generalitat i d’algun Ministeri, alhora que s’hi hauran 
d’afegir algunes dades de sòl que manquen per a un cert nombre d’equipaments municipals. 
Donat que la modalitat de prestació de servei compartit Generalitat-Ajuntaments és habitual i 
que les llacunes de dades resideixen en els equipaments competència de la administració 
autonòmica (per no trobar-se recollits en l’enquesta) sembla oportú aixoplugar la distribució 
categòrica a l’ampra de l’organització departamental de la Generalitat. 
 
Per a completar les dades de l’equipament autonòmic es disposa de censos d’equipaments 
elaborats pels diferents departaments de la Generalitat. Si les dades eren insuficients, s’han 
demanat llistats específics. 
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Per altra banda, i per a corroborar i completar les dades de l’enquesta, per aquells 
equipaments de titularitat municipal, s’han consultat les pàgines web municipals (sobretot 
pel cas del municipi de Lleida, on s’han hagut de construir la totalitat de les dades). 
 
Per als municipis més petits, que generalment no disposen de web pròpia, la pàgina 
consultada per a comprovacions i completament de dades ha estat www.cat.lleida.com  
(descrita com a ‘Portal de les Terres de Lleida’, projecte d’informació i divulgació de dades on 
hi col·laboren: Diputació de Lleida, Consell Comarcal i Diari el Segre). 
 
En la revisió i completament de dades s’ha tingut molt present que en última instància es 
persegueix comparar els  resultats del recompte d’equipaments amb els resultants de 
l’aplicació de les lleis d’urbanisme i muncipal, per això:  

 
Tot i que es recolliran la totalitat d’equipaments, es reflectiran en el càlcul només aquells 
ubicats en sòls urbans i que la seva obtenció hagi estat fruit de una cessió a raó d’un pla de 
desenvolupament, residencial o industrial, i no d’un pla especial d’equipaments (per no 
respondre necessariament a unes cessions, i  poder-se instal·lar en sòls no urbanitzables).  

 
Pels equipaments provinents de l’enquesta se’n verificarà l’adreça, desestimant en el càlcul 
els que la comprovació de l’adreça en el cadastre els situi en sòl rústec (portant normalment 
una adreça del tipus s/n, o Km...de la carretera..). Web cadastre: http://
ovc.catastro.minhac.es/, secció ‘Datos Catastrales no protegidos’. 
Per als que s’incorporin amb posterioritat, es procedirà de la mateixa manera.  
 
A tots efectes, de cens i de càlcul, s’inclouran els equipaments privats, en qualsevol règim de 
tinença, ubicats en sòls qualificats d’equipament. 

 
A l’hora de comptabilitzar superfícies es tindrà en compte la del solar d’equipament 
(edificació i sòls associats). De la mateixa manera es distribuiran els sòls de cessió resultants 
de l’aplicació de la llei d’urbanisme. 
 
Per al completament de les dades quantitatives, superfície de sòl d’equipament, s’han 
emprat novament les dades cadastrals.  
 
Una matisació respecte a la metodologia emprada: quan un equipament no té un solar 
pròpiament assignat (p.ex es troba a la planta baixa d’un edifici), s’ha tingut en compte a 
efectes qualitatius (consta en el cens) però no s’ha introduït en el càlcul, doncs l’equipament 
s’ha creat amb posterioritat a l’inicialment previst en el planejament.  
 
Altres Webs consultades complementàriament: www.comarcalia.com; www.google.com; 
http://mercuri.icc.cat, ; www.icc.net; www.gencat.net. 
Els resultats es presenten en un format de fitxa. El volum n2 d’annexes, s’hi recullen les 231 
fitxes corresponents als 231 municipis de la província de Lleida.  



 

 

Per a poder portar a terme la comparativa, cal treballar el segon eix de dades, el que resulta 
d’aplicació de les lleis municipal i d’urbanisme.  
El que es vol sotmetre a judici és l’encert de la mateixa alhora d’exigir unes quanties de 
cessió, és per això que s’efectua el símil de sotmetre la totalitat de la ciutat planificada 
(inclou la construïda) als paràmetres de la llei, per així poder avaluar la conveniència de 
perdurabilitat en el temps dels indicadors que s’hi recullen.  
 
Per a fer extensives les exigències legals de cessió al conjunt de la ciutat en caldran les 
dades de sostre construït total, al qual s’aplicarà l’enunciat de l’article 65, del Decret 
Legislatiu 1/2005:  
 
Article 65 
Plans parcials urbanístics 
3. En els sectors d’ús residencial, els plans parcials urbanístics han de reservar per a zones verdes i 
espais lliures públics un mínim de 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre edificable, amb un mínim del 
10% de la superfície de l’àmbit d’actuació urbanística, i han de reservar també per a equipaments de 
titularitat pública un mínim de 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre, amb un mínim del 5% de la 
superfície de l’àmbit d’actuació urbanística, a més del sòl destinat a serveis tècnics, si s’escau.  
El planejament urbanístic general, en el cas que prevegi el sistema urbanístic d’habitatges dotacionals 
públics, pot determinar que aquesta reserva de 20 m2 per cada 100 m2 de sostre edificable per a 
equipaments de titularitat pública es destini, en determinats sectors, totalment o parcialment al sistema 
urbanístic d’habitatges dotacionals públics, d'acord amb el que estableix l'article 58.1.g. 
4. En els sectors d’ús no residencial, els plans parcials urbanístics han de reservar per a zona verda un 
mínim del 10% de la superfície de l'àmbit d'actuació urbanística i han de reservar per a equipaments un 
mínim del 5% de la dita superfície, a més del sòl destinat a serveis tècnics, si s’escau. 
5. En els sectors en què s’admet tant l'ús residencial com altres usos, els estàndards es computen 
independentment en funció dels diferents usos si la zonificació estableix la destinació concreta a 
cadascun d’aquests usos. S’han d’aplicar, en tots els casos, les reserves que s’estableixen per a l’ús 
residencial quan la regulació de la zona admet indistintament usos residencials i no residencials. 
 
En síntesi, en sectors residencials, 100m2. de sostre construït tindran una contraprestació de 
20m2. de sòl d’equipament. Per altra banda també fa esment a un mínim de cessió del 5% 
de la superfície de l’àmbit, prenent sempre el valor més alt d’ambdós. Per als sectors 
industrials es demana el 5% de sòl de cessió.  
 
En cadascuna de les taules municipals s’hi mostren aquests càlculs, diferenciant de forma 
clara l’equipament resultant de sòls residencials del que resulta de sòls industrials.  
 
Per a la realització d’un primer càlcul, el ‘sòl de cessió corresponent al valor percentual del 
5%’, s’ha emprat un mecanisme de medició cartogràfica del règim del sòl.  
Es disposa d’un arxiu de Règim de Sòl de Catalunya, proporcionat pel DPTOP (Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques), on es separen en polígons mesurables els sòls 
urbans i urbanitzables segons qualificacions de planejament. Òbviament aquest càlcul no 
s’haurà realitzat en els municipis que no ténen planejament.   
Per a conèixer el grau d’execució del planejament, s’afegeix un arxiu de cartografia municipal 
(2002). 
De la medició dels sòls urbanitzables desenvolupats, sumats als urbans, en resultarà el total 
de superfície a la que s’ha d’aplicar el 5% per a extreure’n el valors de sòl de cessió 
d’equipament. 
Finalment, amb la cartografia de domini públic del ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya), per 
usos del sòl,1/50.000, es poden destriar els sòls de tipus residencial dels de tipus industrial i 
extreure’n les dades segregades. 
Novament, aquesta informació només es podrà obtenir en aquells municipis que tinguin 
planejament aprovat, en data d’actualització de dades de l’arxiu de base, 2002. 

Per al segon càlcul del ‘sòl d’equipament en funció del sostre construït’ es necessita d’un  
procés més laboriós. (Font de totes les dades www. ine.es) 
En les fitxes municipals, la taula Recompte d’habitatges de cada classe_2001, permet saber 
el nombre d’habitatges principals, secundaris, buits i d’altres tipus.  
Al total d’habitatges principals, taula Habitatges principals segons superfície útil_2001,  
aplicarem la distribució en m2. de superfície que li correspon al municipi. Totes les dades es 
majoraran un 30% per la introducció dels espais comuns i la conversió de superfície útil a 
construïda. 
Aquests totals serviran per a extrapolar les superfícies per a la resta de tipus d’habitatges. 
Finalment s’obtenen els resultats de la taula Habitatges totals segons superfície 
construïda_2001. 
A aquests valors caldrà sumarem les dades de pàrkings, taula Edificis segons nombre de 
plantes_2001, i les dades de locals en planta baixa, en taula Locals segons nombre 
d’habitatges de l’edifici_2001. 
El conjunt de dades residencials (amb tots els usos vinculats al habitatge), proporciona el 
total de sostre residencial de càlcul, al qual s’aplicarà el 20% per a l’obtenció del sòl 
d’equipaments.  
 
Una darrera taula incorporada a la fitxa municipal, Locals actius segons tipus_2001, mostra 
–entre d’altres- els equipaments que té llistats el INE, amb certs desfasaments si es compara 
amb la realitat que s’ha aconseguit llistar en les fitxes municipals. S’explicaria per cercar les 
dades en els llistats EIEL, que com s’ha avançat acumulen importants mancances.  
 
 
 
Del contrast dels resultats del recompte d’equipaments per municipis amb els sortints de 
l’aplicació de les lleis municipals i d’urbanisme, se’n extreu una primera valoració dels 
resultats.  
 
Sobre la llei municipal: 
Amb un llistat de població per municipis seria relativament senzill esbossar els equipaments 
obligatoris. Aquest senzill exercici contrastaria enormement amb els recompte que es 
presenten en les fitxes municipals, doncs la gran majoria de municipis superen llargament les 
determinacions de la llei de règim local.  
Es pot parlar de voluntarisme per part dels ens locals? Reben algun tipus de finançament per 
aquests serveis no obligatoris? 
 
Sobre la llei d’urbanisme: 
En les pagines que segueixen s’adjunta un resum per comarques dels resultats de les fitxes 
municipals.  
Només per als petits municipis de muntanya que incorporen una certa condició de residència 
estacional semblen ésser suficients les cessions sortints d’aplicar la legislació urbanística, 
fins i tot un xic excedentàries.  
Aquest seria el cas de bona part dels municipis de les comarques de la Vall d’Aran, Alt Urgell, 
Cerdanya i els Pallars, on es podrien trobar solars d’equipament expectants que en ocasions 
tindrien una viabilitat com a sòl d’equipament dubtosa (situats en pendents importants, 
atomitzats: al límit del nucli urbà...), potser com a legitimació a un possible excés de reserves.   
 
D’altra banda, en la resta de comarques la situació és ben bé la contrària, oferint una realitat 
de sòl d’equipament que superaria llargament la sortint de l’aplicació dels paràmetres legals.  
Situació que s’acusa a mesura que el municipi creix en població, on, segons el descrit, 
s’accentuaria el suposat voluntarisme municipal.  
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Si s’analitzen els resultats de les fitxes municipals per segments de necessitat, es constata 
que les necessitats de formació (s’entén ensenyament i esport) quedarien cobertes –almenys 
en allò més bàsic- en tots els municipis. 
[7, sobre l’agrupament dels equipaments segons ‘necessitats’] 
 
L’educació primària està totalment estesa pel territori. En aquest nivell de formació, el sector 
públic titularitza més de la meitat dels centres d’ensenyament. El sector privat predomina en 
la resta de nivells i segments educatius, amb especial rellevància en aquells estudis més 
especials o específics. 
En l’equipament esportiu destaca una titularitat d’instal·lacions privada superior a la pública, 
al igual que succeeix amb la gestió. Destacar que bona part de l’equipament esportiu públic 
queda associat a centres d’ensenyament, els quals gestionen, en la majoria de casos, pistes 
esportives i recintes coberts de petites dimensions.  
Els ajuntaments, per contra, tenen al seu càrrec les instal·lacions de més mida: camps 
d’esport, piscines, pistes atletisme...  
La bona relació entre població i equipament esportiu/escolar que es dóna en els municipis 
més petits es perd a mesura que la mida del nucli creix, en la línia del apuntat anteriorment a 
criteri general. 
Aquesta relació millora encara més en l’equipament esportiu. La majoria de pobles de 
Catalunya tenen una pista esportiva de grans dimensions, fet que proporciona una molt bona 
ràtio de superfície –tot i que de dubtosa eficiència- als municipis més petits.  
 
Un altre paquet d’equipaments el constituirien aquells que cobreixen les necessitats de 
socialització, això és la cultura i l’oci. Aquí els resultats s’inverteixen, presentant millors 
proporcions els municipis més grans.  
El cas de les biblioteques és el més preocupant. Certes comarques de muntanya disposen 
d’una sola biblioteca que en ocasions no és pública, sinó que depèn d’alguna entitat bancària 
o fundació privada, és el cas de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, els Pallars, 
justament comarques que segons el descrit anteriorment presentaven sòl cedit excedentari.  
Amb els museus i sales d’exposició passa quelcom semblant. Les comarques més poblades 
presenten major oferta museística que les menys denses. Tot i que aquí els resultats no són 
tant clars ni responen a una lògica tant estricta, en bona mesura pot ser degut per la forta 
relació que establiria el museu amb el material exposat i no tant amb la població potencial 
que hauria de visitar-ne l’exposició.  
 
En darrer lloc, les necessitats sanitàries, on s’hi inclou l’equipament per a la salut i l’atenció 
sociosanitària a persones. 
El desplegament en el territori és semblant al vist per a les necessitats de formació, on 
almenys un equipament bàsic del tipus sanitari és present en la pràctica totalitat de nuclis. 
No és tant així amb l’equipament assistencial que demana de major mida de població per al 
seu sorgiment.  
Igualment existeixen diferències entre públic i privat, tot i que de major complexitat. Per 
sorprenent que pugui semblar, existeix una oferta sanitària privada idèntica a la pública, que 
no respondria a uns serveis no ofertats pel sector públic, sinó que senzillament ofereix un 
servei proveït d’altra manera (major amplitud horària, atenció instantània...)  
Si bé la oferta quantitativa dels equipaments sanitaris i sociosanitaris es reparteix a parts 
iguals entre ambdós sectors, públic i privat, sí que es cert que aquest darrer aglutina aquells 
equipaments més especialitzats però sobretot aquells de forta component assistencial. 
 
Finalment, constatar, que en general, s’estableix una correspondència alcista entre 
equipament privat, mida del nucli i diversificació de serveis, varietat que el sector públic no 
pot oferir.  

El fet de que el major ventall d’equipaments resideixi en els nuclis més grans és òbviament la 
massa crítica mínima necessària per justificar-los, o, tractant-se del privat, fer-los rentables 
econòmicament.  
Així sembla que la oferta pública es centraria a donar resposta en allò més bàsic, no arribant 
a aquelles necessitats més elaborades, no pas per desídia, sinó per insuficiència de recursos. 
Aquest fet, que porta a un desfasament i endarreriment de l’oferta pública respecte la 
privada, s’acusa amb el temps.  
 
 
 
En síntesi, les necessitats més necessàries tindrien un major desplegament en el territori, 
arribant a totes les comarques, quan no, a tots els nuclis. No podent dir el mateix d’aquelles 
necessitats més prescindibles.  
 
Així, tots aquells municipis que la poca mida poblacional no els permet tenir totes les 
necessitats de servei cobertes, efectuaran salts als municipis veïns a la cerca d’aquell servei 
no proveït en el seu nucli.  
 
 
 
 
La superfície de sòl destinat a equipament no és només una mesura física capaç d’expressar 
la oferta real i potencial de sòl qualificat per a usos dotacionals; és alhora un indicador de les 
polítiques públiques, mostrant clarament les voluntats –o possibilitats- d’intervencionisme de 
l’administració. 
Diem possibilitats, ja que la despesa per habitant destinada a la producció dotacional no es 
pot garantir que respongui a les necessitats reals. En aquestes circumstàncies, la relació que 
s’estableix entre capital públic i capital social pot arribar a ésser crítica.  
 
Amb això, donat que Catalunya no destaca per ésser una comunitat especialment onerosa en 
matèria de sòl públic (penúltima posició en quantitat de cessions per càpita respecte la resta 
de CCAA), caldrà que sigui especialment eficaç en les cessions.  
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[1] GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1957). Problemas actuales de régimen local. [Sevilla]: Instituto García 
Oviedo. Universidad de Sevilla, 1986 (2ª. Edició). Ediciones del Instituto García Oviedo, nº 4. pp. 61 
b) Leyes Municiapales de 1870 y 1877 
La Ley Municipal de 20 de agosto de 1870, artículo 67, declaró de la privativa competencia municipal el 
‘alumbrado’, sin especificar si de vías públicas o particulares, La fórmula, que procedo probablemente del 
modelo francés que ya conocemos, fue reiterada en la Ley Municipal de 2 de octubre de 1877. El art. 72 
declara “de la exclusiva competencia de los ayuntamientos” (atención a la fórmula) el “establecimiento y 
creación de servicios municipales”, entre los cuales especifica en segundo lugar el de “alumbrado”. 
Parece que la indistinción entre alumbrado público y a particulares obliga a comprender ambos aspectos, 
y así cabe también deducirlo del dato de que los servicios municipales a que el precepto alude se refieren 
no sólo “al arreglo” y ornato de la vía pública, sino también a la “comodidad e higiene del vecindario”; por 
otra parte, al lado del servicio de alumbrado figura el de “surtido de aguas”, sin más especificación, y es 
más obvio que éste no puede comprender sólo el de fuentes públicas; la distribución domiciliaria de agua, 
tan análoga a la de gas, estaba ya calificada de servicio municipal tanto por la ley de Aguas de 1866 
(refundición de 1879, arts 170 i 171) cómo por la de Obras Públicas de 1877, art. 6, núm. 2. Finalmente, 
el famoso art. 137 de esta Ley Municipal prevé servicios municipales “cuyo aprovechamiento no se 
efectúe por el común de vecinos, sino por personas o clases determinadas”, y aunque es cierto que 
prohíbe, según el criterio liberal estricto, establecer monopolio de éstos servicios “sino en lo que sea 
necesario para la salubridad pública” (excepción pensada para el subministro de agua), esto no obsta 
propiamente a su calificación cómo servicios públicos, implicando sólo la negación del derecho de 
exclusiva a las empresas explotadoras, lo que es común a muchos servicios públicos incuestionablemente 
tales. 
De hecho la jurisprudencia durante la vigencia de ésta Ley, jurisprudencia también producida con ocasión 
primordialmente de la querella del gas y la electricidad (Sentencia de 5 de diciembre de 1896; Real 
Decreto de Competencia de 27 de marzo de 1897 y sentencia de 15 de febrero de 1906; también la 
querella se resuelve a favor de la innovación técnica, aunque sin suscitar los problemas generales que en 
Francia aceptó la existencia de concesiones municipales, inequívocamente tales, del servicio de gas). La 
figura positiva de la concesión de obras públicas prestaba para ello, según hemos dicho ya, el apoyo 
necesario. Llegamos así a 1924, fecha en que se producen el Estatuto Municipal y sus Reglamentos y el 
importante Real Decreto de 12 de abril de 1924.   
 
[2] op. cit. 1, p. 60 
B) EN ESPECIAL, EN ESPAÑA 
a) Hasta la ley Municipal de 1870 
También en España los Municipios afirman su competencia para otorgar concesiones a las empresas 
suministradoras de gas mucho antes de que la legislación definiese a su favor tal competencia formal. 
Conocemos en Barcelona una primera concesión otorgada en 1841 por quince años y en Madrid una 
primera concesión otorgada en 1849 por quince años a una empresa belga (los belgas son curiosamente 
los introductores en España de las empresas de servicios públicos: agua, gas, tranvías, minas; no sé bien 
a que es debido), que se continúa por otros cincuenta años en 1866; los datos de éstas concesiones 
figuran todavía en el Registro de la Propiedad como clara expresión de su raíz demanial. 
(…) 
 
[3] op. cit. 1, p. 62 
c) El estatuto Municipal de 1924 y su reglamento de Obras, Servicios y Bienes Municipales de 14 de julio 
siguiente 
El estatuto de 1924 define como “de la exclusiva competencia de los Ayuntamientos”, en su art. 150, 
núm. II, el “alumbrado público y subministro al vecindario de luz, calor y fuerza motriz”. El art. 171 se 
refirió al servicio de gas entre los municipalizables con monopolio, y el 180 especificó, más 
concretamente aún, como de la exclusiva competencia municipal “proyectar, construir y aprobar los 
proyectos que tengan por objeto las obras necesarias para el establecimiento de los servicios de agua, 
gas y electricidad”. La cuestión parece definitivamente clara. 
El Reglamento de Obras, Servicios y Bienes de 14 de julio de 1924 perfiló técnicamente esta competencia 
municipal sobre el servicio del gas. (…) 
Merece notarse que así cómo este Reglamento al regular otros servicios municipales se preocupa de 
transferir al Municipio la competencia que hasta el momento había ostentado el Estado sobre los mismos 
(ferrocarriles urbanos y suburbanos, tranvías, teléfonos,…), al regular el servicio de subministro de gas no 
formula ninguna de estas normas de sustitución de competencia, con lo que se supone que se trata de 
corroborar una competencia anterior nunca discutida. Pero entretanto, entre el Estatuto y su Reglamento, 
se había publicado ya. 

[4] op. cit. 1, p.63  
d) Real Decreto de 12 de abril de 1924 
Este importante Real Decreto señala el comienzo de la atención central sobre el servicio de gas. Por de 
pronto, su primer objetivo (art. 1) es declarar formalmente “servicio público” el subministro de gas, cómo 
el de agua y electricidad. Se trata en los tres casos de hacer expreso algo virtual, pero que por de pronto 
implica dos consecuencias que se definen por vez primera por vía general, independientemente de los 
numerosos casos, que eran la mayoría, en que así lo establecían las respectivas concesiones: la 
obligación de subministro (art. 2), a requerimiento público, y la tarifación del mismo (art. 2). Pero a la vez 
declara la superior competencia del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria sobre la “reglamentación 
de tales servicios para la garantía de la seguridad e intereses públicos”, si bien salva la competencia 
municipal sobre las concesiones y contratos administrativos (art. 1). El artículo 6º parece enunciar ya, sin 
embargo, una verdadera distribución de competencias entre las distintas esferas administrativas, 
atribuyéndosela al Municipio sobre “las empresas cuyas instalaciones sólo afectan a un término 
municipal”, al Gobernador Civil cuando afecten  “a varios dentro de la misma provincia”, y al Ministerio 
“en los demás casos”; se refiere únicamente al poder tarifarlo sobre el servicio, pero ya se prenuncia con 
toda claridad una crisis del hasta ahora pacífico sistema municipal exclusivo. 
La jurisprudencia corroboró que éste Real Decreto de 1924 respetaba la competencia municipal sobre el 
servicio de gas, sin prejuicio de la alta inspección del Estado. La importante Sentencia de 17 de abril de 
1947 anuló, a demanda del Ayuntamiento, una Orden del Ministerio de Industria y Comercio de 1934 que 
autorizó a instancia de la compañía concesionaria del servicio en Zaragoza la construcción de un 
gasómetro, por entender que tal Orden fue “dictad por un órgano de la Administración que carece de 
competencia para ello”. La doctrina es categórica. 
Sin embargo, el estado sigue extendiendo paulatinamente su competencia sobre el servicio bajo el 
pretexto de su supervisión técnica. (…) 
 
[5] MUÑÍZ, Miguel et altr. (1991). Grandes ciudades: debates y propuestas. Madrid: Colegio de 
Economistas de Madrid. Banco Hipotecario de España y el Banco de Crédito Local.  Col·lecció: 
Economistas libros. pp. 120-121 
Los tramos finales –claves- de redacción y tramitación del planeamiento coinciden con la agudización de 
la crisis. En un contexto de escasez de recursos las presiones empresariales se hacen notar. La política 
urbanística –y con ella el plan y, desde luego, la gestión- van girando hacia posiciones neoliberales. Los 
contenidos sociales inicialmente enunciados se van amortiguando en los documentos definitivos en 
paralelo a un languedicimiento del proceso de participación más ciudadana concebida cada vez más en 
forma burocratizada. 
Esto no quiere decir que se abandone uno de los ejes centrales de la política urbana: durante la primera 
mitad de los ochenta se construye más equipamiento e infraestructuras urbanas que en toda la década 
anterior. En paralelo, los ayuntamientos se ven abocados a entrar en temas sobre los que en principio 
tienen escasas competencias (reactivación industrial; creación de empleo; inseguridad ciudadana) y todo 
ello soportando un incremento constante de los constes de mantenimiento urbano. 
 
[6] BOSCH, N. MARCOU, G. POLA, G. (1994)  Investissements publics et régions : le rôle des differents 
niveaux de collectivités publiques dans six régions fortes d'Europe. Paris: L'Harmattan, cop. Collection: 
Logiques juridiques. 
Néanmoins i convient de préciser que la distribution des competences entre les niveaux régional et local 
n’est pas toujours claire et qu’il existe des cas de recoupement. La loi sur les Bases du Statut de Régime 
Local de 1985 est très ambiguë en ce qui concerne l’atribution des competénces. Elle établit un minimum 
de services obligatories par strate démographique des communes; plus importante est la population 
communale, plus nombreux sont les services dont la création est obligatoire. D’autre part, bien que le 
parlement central et les parlement régionaux puissent adopter des lois de la même catégorie, le 
gouvernement central a le droit d’établir la ‘législation de base’, d’une catégorie supérieure, dans des 
domaines comme l’enseignement, la santé et l’ordre publics, etc... 
 
[7] LEAL MALDONADO, Jesús (1995) la dimensión de la ciudad. Madrid: Centro de investigaciones 
sociológicas. Colección Monografías nº 145., p.95 
A la hora de establecer una clasificación de los equipamientos, se debe partir de la división de las 
funciones, para lo cual se pueden seguir varias pautas, pero al final se tendrá que considerar el 
fraccionamiento administrativo con su lógica que va más allá de la racionalidad o de las exigencias de 
satisfacción de las necesidades. Edmond Preteceille establece una división en función de las 
necesidades, para a partir de ellas determinar la correspondencia con las instituciones que las satisfacen. 
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Algunos autores cómo Chanterin y Estaban, amplían los equipamientos con otras categorías que 
contribuyen también a satisfacer ciertas necesidades, tales cómo las zonas verdes, los centros 
administrativos de cara al público, los comercios e incluso los centros de hostelería. Efectivamente estos 
espacios cumplen también funciones de satisfacción de las necesidades y tienen un cierto carácter 
colectivo, lo que implicaría su consideración. Pero no se trata de establecer un análisis exhaustivo, sino de 
sentar las pautas para el análisis y la programación de éstas actividades. 
Otros autores han establecido las clasificaciones en relación con las diferencias de género o con el ciclo 
vital, según lo cuál habría equipamientos para niños, para adultos o para ancianos. Este tipo de 
clasificaciones suelen poner en evidencia la precariedad de las instituciones destinadas a la satisfacción 
de las necesidades de los grupos de edad que quedan fuera del mercado de trabajo, con la dificultad de 
afrontar un consumo comercializado de los mismos. En éste sentido, pone su énfasis en el hecho de la 
ruptura entre esas necesidades y las exigencias de rentabilidad de los capitales invertidos en los 
equipamientos.  
Aquí se va a establecer una división muy elemental que, partiendo de la diferenciación institucional, tenga 
en cuenta la satisfacción de las necesidades. Según esto, los equipamientos podrían dividirse en tres 
tipos: 
equipamientos de formación, que tratan de responder  a las necesidades de captación para integrarse en 

el sistema productivo. 
equipamientos sanitarios que tratarían de satisfacer las necesidades ligadas a la supervivencia y a la 

reproducción corporal. 
equipamientos de socialización, imprescindibles para el establecimiento de la red de relaciones sociales a 

partir de la cual se estructura la propia sociedad, incluyendo el ocio, la cultura y el deporte. 
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