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divisions administratives i planejament territorial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el capítol anterior s’ha vist com a partir dels textos legals es materialitza l’equipament, en 
sòl i en sostre, en el més estricte àmbit municipal. 
Els resultats del recompte d’equipaments per municipis mostraven com els municipis més 
grans, en relació amb municipis petits, aglutinen una major quantitat d’equipaments en 
proporció amb la població que hi resideix. 
Aquí es demostraria el que és per tots sabut, els nuclis petits es proveiran de determinats 
béns i serveis en municipis propers de majors dimensions, fent necessària una mobilitat i 
superant així l’àmbit municipal. 
 
S’intueix una jerarquia de nuclis que apunta a un nucli capçalera d’un conjunt superior 
d’unitats més petites que li són tributaries alhora que depenents. En conjunts de dimensions 
similars sí que es podrien establir paral·lelismes entre població i volum d’equipament.  
 
Així planificació i regulació d’equipaments a nivell municipal es demostrarien insuficients,  
almenys en aquelles infraestructures que admetessin usuaris no residents. 
Cal iniciar-se, doncs, en la planificació territorial, esbrinant si s’hi estableix algun tipus 
d’estratègia o directriu de previsió supramunicipal en matèria d’equipament públic. 
I en el cas d’ésser així, caldria veure quina o quines administració recolzen dites polítiques 
supramunicipals, doncs si l’àmbit municipal n’és insuficient per al disseny, també ho seria 
l’administració local alhora d’aplicar les determinacions territorial, doncs no s’adequaria a la 
nova delimitació supramunicipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de la gross Barcelona a la Catalunya regional  
 
 
 
A diferència del que succeeix amb els municipis, el planejament territorial no troba 
correspondència entre els àmbits de planificació, les delimitacions administratives territorials 
i les institucions que hi resideixen. 
 
Les conseqüències més importants d’això seran per al desplegament de les polítiques 
públiques: la no existència d’una institució amb competències sobre l’àmbit de planificació 
(coincident amb l’administrat per la mateixa), no en permet garantir la realització i en 
complica la vetlla. 
 
Al llarg de la història de la planificació territorial a Catalunya, han sorgit algunes poques 
excepcions que només fan que confirmar la norma descrita. En un parell d’ocasions, per al 
planejament territorial de Barcelona i la seva àrea, s’han creat òrgans expressos per a la 
posta en pràctica i posterior manteniment dels plans. 
Fer constar també alguna experiència en el planejament sectorial, produint-se només quan 
l’existència d’un autogovern català -per definició territorial-, sia la Generalitat sia la 
Mancomunitat, ho han possibilitat. 
 
No es pot iniciar l’estudi de la planificació territorial, les seves institucions i el territori que els 
és competència sense abans exposar una síntesi de les delimitacions territorials, que en són 
el suport, més físic o més administratiu. 
Amb el text que segueix es pretén situar a qui ho llegeix, o si més no, recordar passatges de la 
història determinats pel que s’exposarà en el punt següent. 



 

 

A Catalunya han existit diferents delimitacions internes, que han anat variant al llarg dels 
segles.  
Per dessota les estructures político-administratives, de connotacions alienes o ‘artificioses’, i 
des de l’època romana fins al període provincial; el poble, basat en la realitats geogràfiques, 
en la voluntat de donar supervivència a fets històric o a donar sortida a necessitats 
econòmico-social, anava esbossant una divisió pròpia del país: les comarques.  
La primera mostra de divisions pròpies, més ‘naturals’, consolidades administrativament 
(encara que per poc temps), sorgeix amb el projecte de divisió territorial de la Generalitat 
republicana, amb la proposta de comarques i vegueries. 
 
 
 
Les primeres divisions administratives antigues, bàsicament amb funcions político-militars, 
daten de l’època romana. Dues províncies la Hispània Citerior i la Hispània Ulterior, o el que 
era el mateix, ‘dos governs forans’, existien a l’Espanya del moment. 
Amb la reconquesta, en concret amb la invasió sarraïna del 714, es divideix el territori en 
comtats. Cal destacar els de: Rosselló, Empúries, Cerdanya, Urgell, Pallars, Ribagorça, Girona 
i Barcelona. Alguns d’ells es subdividien i d’altres incloïen comtats menors. A mesura que el 
règim feudal anà complicant-se, la subdivisió dominial dels territoris esdevingué major. 
 
Amb l’expansió de Catalunya cap al sud (s. XII), va instaurar-se la figura de les vegueries, en 
les que, els veguers, com a oficials reials, exercien funcions administratives, militars i de 
representació. A partir del segle XVI, van començar a aparèixer sots-vegueries. 
[1, el nombre de vegueries en diferents èpoques] 
 
La pèrdua de la sobirania nacional, i de la mà de Felip V  (Decret de Nova Planta), va suposar 
la divisió de Catalunya en 12 corregiments i un districte (la Vall d’Aran) que, de fet, significava 
major regulació i homogeneïtzació territorial en contrast amb les vegueries.  
[2, corregiments, com a supressió de les institucions pròpies de Catalunya] 
 
Arriba a l’edat contemporània, i amb aquesta les divisions territorials modernes.   
La invasió napoleònica de l’any 1808 importa l’uniformisme francès que s’aplicà quasi al 
moment. L’any 1809 Bonaparte dividia Espanya en 38 prefectures, donant a cadascuna el 
nom d’un riu o d’una muntanya, tal i com s’havia fet a França. El 1810, es canvia el nom per 
departaments. A Catalunya, tot i que el domini francès fóu de més durada, la divisió no arrelà. 
Poc després, les Corts de Cadis (1812) van resoldre adoptar la divisió d’Espanya en 
províncies. L’homogeneïtat de la ‘meseta’ facilitava l’obra igualadora; però davant de la 
complexitat i trencadissa de les regions perifèriques, on s’hi ha d’incloure Catalunya, el 
funcionari no sabia massa bé com procedir. 
 
Entre el 1812 i 1814, i entre el 1820 i 1822, Catalunya va traduïr-se en una sola província i 
una sola diputació. 
El 1833, es procedeix a la divisió (‘esquarterament’, se n’ha dit) en les quatre províncies 
actuals, basant-se en uns treballs de la Comisión de División del Territorio Espanyol de 1821. 
[3, la divisió provincial gaditana] 
 
A volta, les províncies foren dividies en partits, encara que d’inici les finalitats eren judicials, a 
la llarga s’hi anaren referint diferents serveis administratius i de policia. 
Catalunya fou dividida en 32 partits judicials, que més endavant augmentarien fins a 35. De 
fet, aquestes subdivisions, tant per l’extensió com per certes coincidències oferien un cert 
semblant al concepte popular de les comarques. En la majoria de casos, el cap del partit 
‘formal’ era el centre comarcal ‘informal’, reflectint, doncs, una certa realitat territorial i  
humana. Malauradament, però la no correspondència provincial dificultava sovint la  

interrelació dels partits, i en alguns casos els migpartia, com passa avui amb les comarques. 
[4, la distribució de Catalunya en partits judicials i demés districtes administratius del moment] 
 
El concepte de comarca, només en la seva forma verbal, es comença a emprar pels voltants 
del 1300. En certa manera, la població, portada per lligams tradicionals, s’havia creat unes 
denominacions en correspondència amb una lloc o territori, vague, però que s’emmotllava a 
les conveniències del viure quotidià.  
El concepte comarcal, com a fet de consciència col·lectiva i amb recolzament polític és una 
creació moderna. 
 
Administrativament, el concepte de comarca, com a delimitació territorial d’exercici de 
govern, no apareix fins l’últim quart del segle passat. L’any 1888 es van constituir per primera 
vegada amb naturalesa d’administració local, desenvolupant l’emparat en les Bases de 
Manresa de 1882.  
[5, la comarca com a entitat territorial administrativa pròpia de Catalunya] 
 
L’any 1936, el govern català, restaurat a l’època republicana com a Generalitat, i recollint la 
possibilitat que oferia el que va ser el primer Estatut d’Autonomia, d’establir divisions internes 
superiors als àmbits municipals, va aprovar el que es desprenia dels treballs de la Ponència 
de Divisió Territorial, això és l’establiment de 9 vegueries o regions (regió, és el nom original 
dels treballs de la Ponència, atribuït a les vegueries), i de 38 comarques. Van restar 
suprimides, temporalment, la divisió provincial i les diputacions. 
[6, la comarca a l’Estatut d’Autonomia de 1932] 
 
La comarca dissenyada en la Ponència té un rerefons ‘natural’, acompanyat de components 
econòmics i comercials que la fan molt funcional, i majoritàriament més acceptada que la 
comarca històrica.  
Les comarques vigents, que avui en són 41, són el resultat de redibuixar les comarques 
republicanes i afegir-hi l’Alta Ribagorça, el Pla de l’Estany i el Pla d’Urgell. 
 
La divisió en comarques presentava algunes incoherències conceptuals: a la comarca 
natural, reconeguda i identificada per tothom, estable el temps, li sobrevenen les àrees de 
mercat, temporalment més canviants i d’abast territorial diferenciat. Delimitació, tot i que 
encaixada, difícil de consensuar. 
Per altra banda, la divisió en vegueries o regions, que aglutinava un cert nombre de 
comarques, presentava també problemes de caire conceptual. Les regions, mancades de 
funcions especifiques són difícils de justificar, denotant un excés administratiu.  
 
El desenllaç de la guerra va suposar el tall rotund de tot el debat sobre l’organització 
territorial de Catalunya. 
No serà fins anys més tard que, sortint de la dictadura i restablerta la Generalitat, es reprèn 
el debat de l’organització territorial. 
Les idees ressorgeixen, tot i que  amb intensitats diferents: mentre que la comarca podia ser 
recuperada com una unitat territorial de tipus natural, emparada per funcions 
d’aprovisionament de béns i serveis, com delimitació funcional alhora que administrativa 
(amb els Consells Comarcals al capdavant), les divisions supracomarcals republicanes, no. 
Les regions, vegueries, tenien un caràcter indiscutible i únicament administratiu, que en 
complicava molt la delimitació de l’àmbit, per la evident buidor de continguts. S’abandonen o 
s’aparquen de forma definitiva quan es demostra excessiva i inviable la seva convivència 
amb la divisió provincial.  
[7, la província com a negació de la unitat de Catalunya] 
 
Massa delimitacions, de procedència ben dispar, per un territori massa petit.  
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Les primeres experiències de planejament territorial a Catalunya es concentren al primer terç 
del segle XX.  
Amb l’encara vigent model industrial del Gross-Stadt, apareixen els primers plans sectorials 
redactats a Catalunya. 
Pocs anys més tard, a la dècada dels 30, arriben els primers assajos de planejament 
territorial comprensiu, no sectoritzat. En plena crisi econòmica, seran projectes que 
enllaçaran amb les propostes per a la ciutat socialista i, en definitiva, amb una nova 
economia urbana. 
I tot plegat acompanyat per les diferents delimitacions territorials, obedients a la seqüència 
de governs catalans i espanyols; definint els primers per una defensa de talant democràtic 
del territori, una Catalunya sense puntes, equilibrada. Els segons, porucs a l’esperit 
nacionalista, promouran essencialment el ‘municipalisme’, tot i que banyat de 
‘provincialisme’ centralista. 
 
El primers plans territorials respondran a la necessitat d’endreçar els serveis urbans previstos 
per la Mancomunitat de Catalunya amb els Plans Sexenals, només llançar el primer el 1920 
s’estronquen amb la dictadura de Primo de Rivera. 
Els Plans Sexenals s’han d’entendre com a sectorials per composar-se d’un conjunt d’obres 
‘de conselleria’, que tot i tenir caràcter extraordinari, podien ésser assumides amb els 
pressupostos ordinaris de la Mancomunitat (una vegada aplicada la ja existent ‘solidaritat 
territorial’ de Catalunya amb Espanya, de la que Puig i Cadafalch tant es queixava)  
L’obra que preveia fer la Mancomunitat, en tot l’àmbit català, era d’ampli espectre: (ROCA, F., 
1979) 
 
a) serveis d’instrucció pública: administració general, centres acadèmics, biblioteques, arxius, 
museus, serveis científics, centres docents;  
b) serveis d’agricultura;  
c) telèfons;  
d) pla de ferrocarrils i rutes aèries de Catalunya;  
e) construcció i conservació de carreteres, camins i ponts;  
f) obres hidràuliques i de sanejament;  
g) beneficència i sanitat;  
h) servei financer.  
 
Desplegament de planejament sectorial molt més ampli del que es disposa avui (notar que en 
matèria d’equipaments és realment comprensiu), i és que la línia del Pla Sexenal era la 
promoció de la industrialització,  necessitat d’unes bones infraestructures de comunicacions i 
d’obra pública en general.  
 
 
 
Parlar de la industrialització de Catalunya vol dir parlar fonamentalment de Barcelona, de la 
Lliga Regionalista i del model Gross-Barcelona. 
La burgesia catalana de la Lliga desbanca l’anterior partit agrari, constituint un potent grup 
polític liderat per industrials, tenien la creença que Barcelona era l’únic motor que Catalunya 
necessitava per funcionar. 
 
Com és de suposar, doncs, els esdeveniments en matèria de polítiques urbanes, s’inicien a la 
ciutat de Barcelona: el Pla d’Enllaços, la Reforma Interior...però també l’Exposició 
Internacional i el projecte de la Zona Franca. L’ajuntament de Barcelona realitza una tasca 
molt important. 
El Pla d’Enllaços de Jaussely es proposava annexionar el que llavors eren els pobles agregats  
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d’Horta i Sarrià, transformant al mateix temps la ciutat. Els elements del pla, infraestructures 
viàries, enllaços ferroviaris, verd urbà, centres cívics, serveis tècnics...definien una autèntica 
ciutat del capital, tal i com podien ser Berlín o Paris. 
Pla que es va quedar només en un document d’idees, en bona mesura per la migradesa 
econòmica de l’Ajuntament de Barcelona.  
La gran transformació de la ciutat tradicional no arriba fins que l’Ajuntament s’inicia en la via 
del crèdit bancari. Algunes obres eren de necessitat tant premiant que el consistori no volia ni 
podia esperar més. 
D’aquesta manera s’aconsegueixen finançar actuacions de reforma interior que s’aprovaran 
segons el Pla Cerdà (1859) i Baixeras (1879).  
[8 més sobre la crisi econòmica municipal i la fallida dels carpet-baggers] 
[9, crisi que vé de lluny: instruments que proposava Cerdà per al finançament del seu pla] 
 
Tot i no poder assumir plans ambiciosos de desenvolupament, aviat, la ciutat de Barcelona 
s’esgota en sí mateixa, havent de superant els límits administratius municipals i incorporar 
més territoris a la Gross-Barcelona. 
És aquí on comença a jugar fort el model Catalunya defensat per la Mancomunitat, de la mà 
de l’enginyer Pearson. La seva vinguda de sud-Amèrica, acompanyada de contactes que faran 
arribar capital internacional faran possible l’electrificació de la línia Pirenaica i amb aquesta 
l’electrifiació de la indústria, l’ampliació de la xarxa ferroviària catalana, la del transport urbà 
(on predominaven els tramvies), l’inici de nous sistemes de transport metropolità: funiculars, 
ascensors... i de nous sistemes d’enllumenat. (ROCA, F., 1979) 
Amb la creació de la  Barcelona Traction Light and Power co. Ltd. el 12 de setembre de 1911 
o de la constitució de la Energia Elèctrica de Catalunya el 18 de novembre del mateix any 
feien possible poder començar a parlar de regió urbana de Barcelona. 
 
La Mancomunitat encara fa un pas més enllà. Per al seu segon president, Puig i Cadafalch, 
no és imaginable un país industrialitzat sense un nivell equivalent d’infraestructures i serveis 
públics. És més, Puig atribueix l’endarreriment econòmic de Catalunya a aquest dèficit 
estructural d’infraestructures i serveis. 
En aquesta empresa en llença la Mancomunitat, amb la redacció dels plans sectorials que 
integren el ja conegut Pla Sexennal de 1920, amb el qual es pretén comunicar, fer més 
productiu i habitable tot el país. 
Es creuen molt importants les comunicacions, i entre elles les viàries, això és, camins -amb 
recobriment o sense- que travessen Catalunya, solventant la incomunicació que pateixen tres-
cents pobles.  
Al Pla de construcció i conservació de carreteres, camins i pont’, li segueixen el Pla d’obres 
hidràuliques i de sanejament’ i el de Ferrocarrils i rutes aèries.  
 
No es creen organismes específics per al desenvolupament de tots aquests plans, si que 
s’encarreguen, però, un gran nombre d’estudis que haurien de ser els treballs de base o 
informatius d’aquests plans sectorials. D’aquesta manera apareix el primer mapa geogràfic i 
geològic de Catalunya. 
 
La manca d’infraestructures i serveis fora de l’àrea de Barcelona obligava necessàriament a 
concentrar-hi les activitats econòmiques, infrautilitzant la resta del país. Amb el conjunt 
d’intervencions proposades es creu poder reequilibrar el territori, un discurs que es repetirà 
en la segona República amb Macià i més recentment, amb el president Pujol. 
La idea de sostenir un únic ‘cap i casal’ en tot el territori era pròpia del segle anterior, quan 
les distàncies generaven grans deseconomies, i l’aglomeració en pal·liava els efectes.  
És innegable que superar la llastra d’una única ciutat a Catalunya, quan els mitjans tècnics ja 
ho permetien, era una necessitat premiant per al desenvolupament del país. 
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Superats aquests dèficits estructurals, la Mancomunitat es plantejava, ja en un segon Pla 
Sexennal, potenciar l’agricultura, doncs era la base econòmica i primera riquesa del país.  
 
 
 
En vigència de la Mancomunitat es posen també les bases del que haurà de ser el futur 
planejament regional, de la mà de la Societat Cívica, idees que es desenvoluparan vint anys 
més tard amb la Generalitat Republicana. 
El 1912, sota la tutela de la important institució que era el Museu Social (com a centre 
productor i distribuïdor d'informació estadística gràcies al seu bibliotecari, Cebrià de 
Montoliu), neix, no faltada de contradiccions, la Societat Cívica ‘La Ciutat Jardí’.  
Grup, entitat, associació, que sorgeix com a contesta a la manera de fer ciutat del moment, a 
base d’acumulació urbana, que era alhora aglomeració de capital, no deixant espai per allò 
més propi de les ciutats que –deien- era residir.  
Liderat per Cebrià de Montoliu, les seves idees es situaven a l’altre costat de la Gross-Stadt, a 
la contra de concebre la ciutat com a motor econòmic. Argumentaven que la concepció 
capitalista de la ciutat portava a valorar els sòls de forma diferenciada, en funció de la 
localització que ocupaven, desembocant en una injusta i inevitable especulació. 
Per contra, La Societat creia que l’interès econòmic residia en les rendes (agrícoles, 
residencials, industrials...) que es derivaven del sòl.  
Aquestes tesis topaven de front amb els ‘capitalistes’, quan es donava el mateix valor al sòl 
productiu –urbà o rústec-, i fins i tot al improductiu o natural, el qual calia preservar 
(justament per no desprendre rendiment) 
Aquest sòl amb valors naturals i ambientals és el que més tard el regional planning català 
protegirà, com a peça importantíssima per al reequilibri territorial. Aquest sòl s’entenia com al 
contrapès idoni per aquella ciutat-catalunya, un escampall de ciutats pel territori, on 
Barcelona era un nucli més. D’aquí que es digui que els fonaments del planejament regional 
es posen molts anys abans de la seva redacció. 
Des de les primeres files de La societat es proclamaven consignes que anaven en la mateixa 
línia que la ideologia que la Mancomunitat reflectia en els Plans Sexennals, amb un cert 
rebuig a la industrialització i una voluntat de país més tradicional, agrícola.  
 
 
 
L’any 1915 l’Ajuntament de Barcelona decideix introduir la zonificació en el nou paquet 
d’instruments de política urbana en el que s’inica. La zonificació era clau per organitzar l’ús 
del sòl urbà, per endreçar les activitats econòmiques que s’hi allotgen i així evitar 
interferències que perjudiquin la bona marxa del capital que s’hi genera.  
El projecte de zonificació –curiosament- és redactat per La Societat (d’aquí els atributs 
anteriors de ‘contradictòria’ i ‘controvertida’). 
Es pren de referència el model prussià de Stüben i Baumeister, on s’hi diferenciava tres tipus 
de zones: les industrials, les comercials i les residencials. (ROCA, F., 1979) 
La proposta de zonificació per Barcelona va més enllà, subdivideix les zona residencial en 
‘tancada’, ‘tancada tipus eixample’, ‘oberta’ i ‘semioberta’. Un darrer tipus anomenat ‘de 
construcció rural’ en completaria el repertori.  
Aquest nou sistema de zones hauria de desembocar necessàriament en un pla d’ordenació 
municipal, doncs les ordenances resultaven clarament insuficients per a incorporar tals 
innovacions.  
(Recordar que el marc legal en el que caldria situar tant els projectes de ciutat-jardí com la 
zonificació inspirada en el model prussià seria el format per les Ley de Ensanche, Ley de 
Reforma y Mejora de Poblaciones, Ley de Colonitzación Interior i Ley de Habitaciones 
Baratas) 

El Pla General d’Urbanització de 1917 (o Pla Romeu Porcel), és el pla del partit industrial 
català, de la Lliga Regionalista, el pla de la Gross-Barcelona. 
Per a tancar aquest sumari en exclusiva sobre la ciutat de Barcelona, dir que no serà fins al 
1953 que la ciutat disposarà d’un altre pla municipal, el malnomenat Pla Comarcal de 
Barcelona. 
 
Amb la mà dreta, i en paral.lel amb el projecte de zonificació per Barcelona, la Societat 
promou dues ciutats jardí, a Torre Baró i Pedralbes, en sòl urbà, propietat de dos membres de 
la Societat. 
 
Amb l’altre mà, la Societat crea una institució d’habitació popular. També realitza un treball 
sobre els futurs parcs nacionals de Catalunya. 
En una segona tanda renovada de declaració d’intencions La Societat Cívica manifesta de 
forma expressa els seus interessos que s’havien de centrar, sobretot, en: a) la promoció,  
desenvolupament i reforma de les poblacions, amb plans que n’assegurin la higiene, la 
bellesa i el progrés social i econòmic; b) estudiar, propagar, plantejar i fomentar la creació de 
ciutats-jardí, subusrbis-jardí, i vil.les i colònies jardí...; c) promoure, sota línies semblants, la 
construcció i reforma de cases i barris populars, sigui dins o fora de les poblacions; d) 
preservar i augmentar las reserves higièniques dels centres de població, mitjançant la 
conservació i creació del boscos adjacents, zones rurals o silvestres, parcs i jardins urbans i 
espais lliures interiors de tota classe, amb els plans corresponents per a facilitar l’accés als 
mateixos. (ROCA, F., 1979) 
 
La cronologia de despropòsits farà entrar en crisi La Societat, disminueixen notablement les 
seves tasques d’investigació, relegant-li únicament el paper de portaveu de la Mancomunitat 
a favor de ‘l’urbantizació regional’, un primer pas vers el regional planning de 1932.  
 
 
 
L’any 1923 Catalunya viu un fort sotrac amb la instauració de la dictadura de Primo de 
Rivera, etapa gris, almenys per les nacionalitats basca i catalana, que veien com els seus 
símbols i la seva llengua eren catapultats. 
La dictadura, que s’allarga fins al gener de 1930, no deixa massa empremta positiva en la 
societat catalana, tampoc dóna continuïtat als treballs en matèria de planejament iniciats 
amb la mancomunitat.  
S’atura tota producció científica o artística que s’emmarqui en la totalitat de l’antic Principat.  
 
Amb reintroducció de la província, els únics àmbits entesos com a territorials són aquestes 
mateixes unitats, tractades com compartiments estancs, sense que hi hagi cap 
transvasament de polítiques o d’intencions ni que es tractés d’iniciatives sectorials empreses 
alhora.  
Un exemple prou il·lustratiu en serien les intervencions viàries. Amb una idea inicialment 
semblant a la de Puig i Cadafalch, de no deixar pobles incomunicats, es tracen les 
anomenades ‘redes provinciales de vías de comunicaciones’, que comencen i acaben dintre 
els mateixos límits de la província, com si més enllà no hi hagués més ‘territorio nacional’. Fet 
totalment incomprensible, ja que les competències de totes les diputacions residien 
únicament a Madrid. 
Aquesta visó tant parcial tenia més conseqüències, són també importants les de caire 
econòmic-administratiu. L’existència de quatre províncies –com a òrgans de govern delegats 
de Madrid-, multiplicava notablement l’administració (a raó de la delegació de serveis del 
govern central), sense que això signifiqués millor gestió, al contrari, doncs la descoordinació 
interprovincial portava al caos i a la inoperància. 
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Amb l’aprovació de l’Estatuto Provincial, el 1925, les diputacions agafaran més força, 
sobretot la de Barcelona que es podria dir que prendria el relleu de la dissolta 
Mancomunitat. 
 
Un any abans s’havia aprovat també l’Estatuto Municipal, del que ja se’n han destriat 
algunes virtuts en el capítol anterior. Aquest text, tot i determinades innovacions en matèria 
de serveis públics certament lloables, respon bàsicament a la voluntat de donar 
protagonisme al món local (com també ho faria l’Estatuto Provincial, amb les diputacions, 
també considerades entitats locals). D’aquesta manera es desballestava qualsevol reducte 
administratiu assimilable com a propi pel poble català.  
Ambdós Estatutos reconeixen una certa singularitat als ‘grandes municipios’, de Barcelona i 
Madrid. L’ajuntament de Barcelona, molt recolzat pel govern central, crearà la Comissión 
Especial de Ensanche, gràcies a la qual va poder tirar endavant els projectes d’eixample, així 
com d’altres actuacions importants per la ciutat: la Exposició Universal (amb la també nova 
Junta de la Exposición), l’enllaç de Vallvidrera amb el Tibidabo. 
Aquest seguit d’intervencions urbanes anirien suportades en una adequada zonificació. Es 
modifiquen lleugerament les zones vigents, a proposta de La Societat, introduint la ‘zona 
mixta’, on s’hi podien incloure des de habitatges convencionals fins a construccions 
especials.  
L’habitatge, igual o més necessari que les actuacions descrites, no es promou amb tanta 
força. L’ Instituto Municipal de Viviendas Salubres y Económicas, creat específicament per la 
funció que el defineix no és massa prolífic en la seva tasca. 
Més endavant, amb un reial decret de 1927, es creava el Patronato de la Habitación de 
Barcelona, i amb aquest la construcció del que serien els quatre primers polígons 
d’habitatge econòmic a l’empara de les Leyes de Casas Baratas de 1911 i 1922, que es 
densificaran progressivament. (ROCA, F., 1979) 
Quelcom semblant succeiria amb els serveis i equipaments públics, cal destacar els 
endarreriments en la construcció d’escoles, per la seva gran transcendència i enormes 
conseqüències. 
 
Quasi que els actuacions més importants es produeixen matèria de zones verdes, certificant 
aquella màxima que diu que ‘Barcelona és símbol de l’espai públic espanyol per resultar més 
econòmic que fer-hi habitatge’. Es crea un important sistema de parcs, on cal destacar els 
jardins de Pedralbes i diferents actuacions d’encreuament de carrers de l’Eixample amb la 
Diagonal.  
A Catalunya, doncs, les actuacions més importants es concentraran a Barcelona ciutat, 
seran dictades des de Madrid i canalitzades per la Diputación de Barcelona.  
 
 
 
Al igual que passava amb les províncies, els municipis s’entenen com a compartiments 
estancs, sense promoure cap tipus d’actuació conjunta que en millorés la coherència i 
eficàcia de les intervencions.  
Així la política territorial iniciada amb la Mancomunitat, que ja començava a treballar l’escala 
regional de Barcelona, queda estroncada definitivament, sense entendre que Barcelona ja 
no es podia assumir com a una ciutat dintre d’uns límits, sinó que aquests ja havien estat 
superats, recuperant l’enunciat  per Puig i Cadafalch. 
Fins i tot la quasi única política d’intervenció del govern central, la creació d’espai públic, no 
surt de Barcelona. La resta de municipis, per no tenir, no tindrien ni plaça pública.  
Això xoca amb el flamant Estatuto Municipal, que s’abanderava d’una amplíssim conjunt 
d’intervencions urbanes i serveis municipals obligatoris. No cal dir, que en ben poques 
ocasions es va dur a la pràctica. 

 

Període, doncs, que destaca per la poca intervenció pública que causarà grans 
endarreriments. Quan si es realitzen actuacions, aquestes són parcials i d’escala reduïda, 
mancant sempre una idea de conjunt. 
No es pot esperar trobar cap tipus d’experiència en planejament supramunicipal en aquest 
període, per la qual cosa es convenient deixar-ho aquí.  
 
 
 
Restaurat el govern propi de Catalunya l’any 31, amb l’històric president Macià que recuperà 
el nom de Generalitat de Catalunya, el país que s’entoma es troba sotmès a una enorme crisi 
territorial i urbana producte del període anterior. 
Territorial, pel caos i dèficits que el desballestament de les estructures de la Mancomunitat 
havia generat en tot allò que eren polítiques supramunicipals. I urbana, per la gran crisi 
econòmica en la que es troba immersa l’administració local, que li ha impossibilitat fer front a 
la demanda d’infraestructures i equipaments, acusant-se a mesura que la migrada 
industrialització avançava. 
 
Tot i que en una versió descafeïnada, el model Gross-stadt havia estat plenament vigent a la 
Barcelona de la dictadura, per la manca de visió –almenys regional-.  
El model s’acaba esgotant cap a finals dels anys vint, no tant per les limitacions territorials 
sinó per la precarietat de condicions i la manca d’innovació del sector industrial. El govern 
català cercava introduir polítiques de renovació que fracassen per topar amb l’estat central 
alhora d’aconseguir la necessària autonomia local, s’entén municipal i provincial.  
 
 
 
Arriben aires nous, en el discurs de ciutat funcional que s’està elaborant a Europa. Se’n faran 
alguns assajos a Catalunya, cal destacar l’experiència del Pla Macià i de la Ciutat del Repòs 
de Le Corbusier  
Corrent artística i intel·lectual que arrela fort a Catalunya, i que en combinació amb l’Instituit 
contra l’atur forçós (ICAF), fa que es promoguin iniciatives molt funcionals amb molt pocs 
recursos: treballs per a la producció en sèrie de determinats equipaments, com els ‘hospitals 
estàndard’, o les biblioteques infantils desmuntables’.  
Iniciatives molt interessants, que juntament amb el ‘reciclatge de construccions’ i de 
‘l’estandardització’, intentaven donar sortida a les greus mancances de serveis socials que 
patien els municipis.  
 
A la greu manca d’equipaments calia afegir els problemes de sanejament de les ciutats 
catalanes, el mal estat dels habitatges...tot plegat problemàtiques urgents que premiaven a 
la necessitat de dotar de més recursos als ens locals. 
Cercant solucions, s’aprova una llei importants, la de Sanejament de Poblacions (9 de juny de 
1936) i un projecte de llei, la Llei Municipal de Catalunya, el 1935,  que –com s’ha vist en el 
capítol anterior- hauria de dotar de major finançament als ens locals. 
 
A nivell territorial, la Generalitat vol solventar el desgavell heretat de la dictadura i estructurar 
de nou els serveis públics. Amb tal objectiu redacta i aprova l’Estatut Interior de Catalunya, el 
1933-1934, del qual cal destacar-ne el títol IV ‘Sobre la divisió territorial de Catalunya’, per la 
controvèrsia i confusió posterior que ha generat.  
 
Controvèrsia en matèria política, causada pel desconeixement de tal emprèsit. Els partits, i 
sobretot els seus principals líders, es trobaven davant d’un tema nou de debat que els feia 
difícil definir-se una posició estable pel que fa a les delimitacions territorials proposades.  

118 



 

 

Dues posicions enfrontades, el comarcalisme de les esquerres vs el municipalisme de les 
dretes, on també cal incloure –com a excepció- la postura socialista, que defensava la no 
imposició de cap divisió superior a la municipal. 
Fent una breu retrospectiva dels moments de la república, el posicionament socialista ha 
estat contradictori. Si a l’any 1933 s’oposaven a la idea d’una divisió territorial –la que fós, si 
no era la estrictament municipal-, tres anys més tard en fan seva la idea i en proposen un 
projecte de divisió, designant Pau Vila com a president de la Comissió de Delimitació. (ROCA, 
F. 1979). 
 
Les confusions posteriors que ha generat el debat de la divisió territorial republicana han 
estat sobretot pels fets que la motivaren. Si bé és veritat que hi havia una voluntat de 
redescobrir el país després d’una etapa de foscor, de retrobar novament la identitat del 
territori català, en el rerefons de tal propòsit hi rau fonamentalment la necessitat, per part de 
la Generalitat, d’endreçar els serveis de les seves conselleries i poder portar a terme 
polítiques d’inversió econòmica territorialitzades.  
A l’espera de la redacció d’esmentat instrument, s’elaboren certs plans sectorials amb 
‘caràcter d’urgència’, en la línia dels que s’havien iniciat amb la Mancomunitat.  
Un exemple n’és el Mapa sanitari de Catalunya, avalat per la Llei de Divisió Sanitària de 
Catalunya, que procuraria eradicar la situació ‘sota mínims’ que patien les estructures 
sanitàries del moment. O la Carta Sanitària de Barcelona, proposant-se les mateixes finalitats 
per a la ciutat. 
 
En paral·lel a la redacció del projecte de divisió territorial, discorre un altre tipus de projecte 
que no li és aliè, que es lliga també a contribuir en la volició de superar la greu crisi nacional.  
Ens referim, es clar, a la redacció del Pla de zones per al territori Català, conegut també com 
al –ja presentat- projecte de Regional Planning de Catalunya.  
Cal esclarir-ne alguns serrells que eclipsen -almenys parcialment-, els fets que el motiven.  
 
El pla de zones és conegut com aquell document que, com el seu nom indica, estableix una 
primera zonificació del territori català. Se li atribueix sempre una dominant component 
proteccionista i preservacionista d’allò que es considera que té valors naturals, d’aquí la 
importància de la zonificació. 
Com a substrat a aquesta idea majoritàriament coneguda és obligat de situar-hi la concepció 
heretada de la Macomunitat de la Catalunya-ciutat, totalment estroncada per la dictadura. 
 
El paper que jugaria Barcelona en aquesta teranyina de ciutats és la d’un node més de la 
xarxa. D’acord amb això era primordial construir una xarxa de comunicacions eficaç que no 
deixés cap node incomunicat.  
Amb tot això es preveien també nous creixements residencials i –els que menys- industrials 
alhora que es protegien les zones agrícoles i es reforçaven també els connexions amb 
l’exterior, això és ports i aeroports. I tot sota la òptica de la homogeneïtat o el que és el 
mateix, el reequilibri territorial.  
 
El regional plannig és sobretot una resposta a la crisi, causada per les anteriors 
administracions, però també per la ‘excessiva industrialització’ del país. 
Es creia desmesurat i alhora arriscat promoure un únic tipus d’activitat econòmica, l’aposta 
desenfrenada per la  indústria (model Gross-stadt), es descarta. 
Es valora el territori per igual, tant les terres de cultiu com les que assentarien indústria o 
residència, entenent que en totes s’hi produeix una riquesa equivalent. 
Reforçaven aquestes tesis de diversificació la conjuntura econòmica del moment: un 
encariment progressiu dels productes alimentaris i la creixent inseguretat de compra de 
productes industrials que oferia el mercat espanyol, tot plegat, però, amagava la bucòlica 
idea d’una vida d’autosuficiència rural.  

Amb això les teories de Rubió i Tudurí, encetades el 1920, en el marc de la Societat Cívica ‘La 
ciutat Jardí’, són ara recuperades pel govern com a autèntics dogmes. 
El mateix Rubió rep l’encàrrec de redactar un avanç projecte de distribució de la superfície de 
Catalunya, sota els paràmetres que ell mateix havia dissenyat deu anys abans. Amb la 
Mancomunitat es van donar els primers passos i amb la Generalitat, i gràcies a l’existència 
ara d’una fórmula d’autogovern, es realitza el pas decisiu. 
L’avantprojecte de zones, analitza el territori segmentant-lo per àrees temàtiques. Deu 
seccions encarregades a deu especialistes en les matèries de: 
 
-Plans geogràfics fonamentals 
-Agricultura i ramaderia 
-Mineria 
-Forces naturals  
-Indústries 
-Ports marítims comercials 
-Gran trànsit regional 
-Monuments i reserves arqueològiques 
-Bellesa natural i turisme 
-Sanitat i cultura física 
 
L’avantprojecte del Pla de Zones de 1932, no incorpora, però, aquell seguit de treballs que es 
redactaven per diferents matèries sectorials a petició del Projecte de Divisió Territorial de 
Catalunya. 
No és tant les propostes de previsió o distribució dels serveis, com l’administració dels 
mateixos.  
Per exemple el Mapa Sanitari, redactat en paral·lel al pla de zones, que dividia el territori en 
àrees per a la prestació dels serveis segons la futura divisió territorial.  
 
Aquí es situarien les beceroles d’una descoordinació evident entre les divisions 
administratives i la planificació territorial. 
Desorganització que es veurà accentuada amb el pas del temps, amb un increment creixent 
dels nivells administratius que ho complicaran encara més. 
És necessari que projectes i polítiques públiques trobin un marc administratiu i de 
planificació coincident, això vol dir que una institució recull les iniciatives del planejament, 
se’n fa responsable i amb la vetlla en garantirà el correcte desenvolupament.  
El descrit és important per a la planificació en general, però especialment per tot allò públic, 
doncs la mobilització no anirà a càrrec del privat. 
 
La dissonància, entre territori administrat i planificat, que pot fer perillar sobretot el garant 
públic, s’inicia amb la primera experiència de planejament regional català, es repetirà en 
ocasions posteriors, sobretot en el Pla Territorial General de Catalunya, com a segona 
experiència de planejament territorial d’àmbit autonòmic. 
 
Una altra mostra de la manca de relligat entre el planejament i les divisions territorials en 
curs es produeix entre la Temptativa de Distribució en Zones de la Regió de Barcelona que 
proposa Rubió i Tudurí en el mateix l’avantprojecte de regional planning i el projecte de 
divisió territorial.  
Els municipis entesos com a integrants de la ‘regió de Barcelona’, per part del regional 
planning eren Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan d’Espí, Sant Just 
Desvern, Cornellà, Esplugues de Llobregat, Prat de Llobregat, l’Hospitalet i Barcelona. A mode 
de frontissa, és a dir incorporant parcialment els termes municipals, s’hi incloïen 
Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi, Santa Coloma de Gramenet, Sant Vicenç dels Horts, 
Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Rubí, Sant Cugat, Cerdanyola i Sant Adrià.  
 
 
 
 

119 



 

 

Aquest conjunt de municipis quedava molt lluny de la ‘comarca del Barcelonès’ que es 
proposava en els treballs de la divisió territorial: Barcelona, Badalona, Hospitalet de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet i Sant 
Adrià del Besòs.  
I encara més lluny de la ‘Regió I’ que comprenia cinc comarques metropolitanes (veure 
imatges pàgina annexa) 
 
Anys més tard serà un planejament, el Pla Comarcal de 1953, i no una divisió administrativa, 
que recollirà –amb lleugeres diferències- els municipis proposats com a ‘Regió de Barcelona’ 
pel Regional Planning de 1932.  
Si bé el debat de la delimitació de la ‘regió de Barcelona’ en el pla de zones és prou 
interessant, hi ha un altre fet que no es pot deixar de destacar. La regió estudiada per Rubió i 
Tudurí, que no podia ésser altre que la de Barcelona, queda perfectament integrada en 
l’estructura general del pla de zones, sense entrar en contradicció amb les directrius generals 
proposades per Catalunya.  
Es podria dir que les propostes per al Pla de Zones de la Regió de Barcelona es 
correspondrien a un pla de desenvolupament parcial de Catalunya, el que avui serien els 
plans territorials parcials.  
La no correspondència entre delimitacions administratives i de planejament conviuria, doncs, 
amb una bona integració entre les diferents escales del planejament.  
 
 
 
El llegat de Rubió i Tudurí és bastant més ampli si tenen en compte els treballs fets des de la 
Secció de Política Urbanística, que ell mateix va crear. Des de la Secció s’havien promulgat 
les bases per a una ‘Llei d’Urbanisme’, que fins i tot es van aprovar, i com no podia ésser 
d’altre manera, amb molts punts en comú amb el Regional Planning.  
També es va redactar i aprovar un Estatut Urbanístic, en comunió també amb el Regional 
Planning, en el I Congrés d’Arquitectes en Llengua Catalana (1932). (ROCA, F., 1979) 
 
 
 
Les idees esbossades per l’avantprojecte de zones de Catalunya no trobaran continuïtat en 
una formalització definitiva del projecte, és a dir en la redacció i aprovació d’un pla 
comprensiu, sinó només en un desenvolupament sectorial del mateix. 
Tres anys més tard, el 1935, un equip tècnic reduït dirigit per Victorià Muñoz i Oms redacta, 
per encàrrec de la Generalitat de Catalunya, el Pla General d’Obres Públiques. 
Cal situar el pla encara en el context polític del traspàs de competències i serveis de l’Estat a 
la Generalitat, també els d’obres públiques.  
Amb la concepció liminar de la Mancomunitat de ‘no deixar cap poble de Catalunya 
incomunicat’, i amb un afegitó de la Generalitat de ‘superar la crisi amb la ruralització del 
país’, calia preparar un pla general d’actuació que conjuminés ambdues fites. 
Es perseguia un territori equilibrat en termes de població i d’activitat econòmica, repartiment 
que només es podia fer amb una tupida xarxa de vies de comunicació. La important densitat 
de nova infraestructura a construir (per l’imporant lapse del període anterior) feia el tren era 
una opció econòmicament inviable.  
 
Abordar les connexions de pobles i ciutats de Catalunya per la via rodada, com a única 
solució possible, ha marcat totalment el futur de les comunicacions a casa nostra. Així es pot 
afirmar que certament no es té massa tradició en la planificació territorial (s’anirà veient), 
també es pot assegurar que la tendència actual a projectar eixos viaris enlloc de ferroviaris 
bé en bona mesura marcada per aquest punt de partida tant determinant.  

Tant és així que el planejament territorial més recent, el Pla Territorial General de Catalunya 
(1995), anirà precedit d’un únic pla sectorial, el de carreteres, de 1985.  
 
 
Amb el Pla General d’Obres Públiques de 1935 es pretenia crear un autèntic ‘sistema de 
ciutats’, concepte molt proper als ‘territoris en xarxa’ que es pretenen avui. Si bé les eines i 
els determinants són molt diferents, no disten tant en la finalitat. 
Es confiava al pla la tasca de possibilitar el desenvolupament d’unes poques poblacions fins 
a llindars de 100.000 habitants i una desena al voltant de 50.000 habitants. Al mateix temps 
que es treia pes específic a Barcelona, s’iniciava una interessant estructura jeràrquica de 
ciutats, un gradient viu però que veu les seves bases en aquell moment.  
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d’una incipient ‘regió metropolitana’  
fins a la construcció de la Catalunya ‘territorial parcial’  
 
 
 
La guerra civil estroncà tota experiència de planejament, fos o no territorial, així Regional 
Planning i Pla Macià es deturen de forma més o menys sobtada. 
L’enfonsada de 1939 es viu a tot l’Estat, però sobretot a les regions històriques. Catalunya 
torna a perdre les seves institucions de govern, torna a amagar la llengua i la cultura a casa 
de cadascú...Els intel·lectuals i professionals del moment no tenen altre remei que replegar-se 
al voltant de les noves institucions oficials que el règim havia creat. 
 
Així, com que la història es repeteix, es pot endevinar quina mena de planejament territorial 
es posarà en pràctica –localista-, es clar. També es pot escatir sobre quines delimitacions 
territorials seran vigents: res que sigui propi i identitari. Són igualment previsibles les 
administracions que lideraran els processos i les accions que s’esdevindran, estatals i les 
seves delegacions provincials. 
També se sap d’avançada que els esforços de planejament s’esmerçaran allà on sigui 
estrictament necessari, això és ‘Barcelona y alrededores’. 
La predictible endevinalla clouria permetent fer una valoració més aviat minsa en quant a la 
producció de planejament territorial d’interès, i en general pobre en resultats dels temes que 
ens ocupen, és per això que tampoc hi esmerçarem massa línies. 
 
 
 
Efectivament, el període 1939-1975 es podria etiquetar de ‘planejament en quantitat’ (fins a 
tres plans van conviure en un mateix territori), i no en qualitat, si bé es cert que cal reconèixer 
l’esforç d’arquitectes i demés professionals per treballar en un context i circumstàncies gens 
favorables. 
 
El primer pla supramunicipal (o si es vol, territorial) de la dictadura resideix, com no pot ser 
d’altre manera, a Barcelona i entorn. Eren vigents encara el Pla Cerdà, aprovat per ordre reial 
el 1859 i el Pla d’Enllaços, de 1917.  
Les ja desfasades ordenances d’edificació i el plans que només distingien entre centre i 
futures extensions es feien realment insuficients. 
Calia regular el creixement de Barcelona evitant la desmesura, o com escriuen els propis 
redactors del primer pla del moment ‘el creixement en taca d’oli’ o ‘creixement il.limitat’, 
reconduint-ho a un ‘creixement de tipus nuclear’. 
Aquest primer pla de 1953, que es va anomenar Comarcal de Barcelona, va ésser concebut 
sota les línies organicistes, tal i com premiaven les teories vigents a Europa en aquell 
moment. Sota aquestes lògiques, es projecten grans vies de comunicació, que connectaran 
els diferents òrgans –municipis- mitjançant artèries de circulació, amb l’òrgan central, 
Barcelona.  
Tot i la seva modernitat, parteix d’un esquema encarcaradament radial que encaixaria molt 
bé amb el centralisme que s’aplaudia en aquell moment, tot al contrari del que s’havia estat 
fent en vida de la Generalitat, cercant l’equilibri de la Catalunya-ciutat. 
El Plan Comarcal del 53, també conegut com a ‘Pla Soteras’ (prenent el nom del redactor 
principal), té el mèrit d’arrencar la crosta immòbil de l’urbanisme que s’havia anat gestant a 
nivell municipal fins al moment.  
Es reconeix la superació de la ciutat de Barcelona més enllà dels seus límits, i sense entrar 
en les clàssiques ‘fusions de municipis’, assaja un cert model d’àrea metropolitana amb 
Barcelona i 27 municipis més. 

Es volia evitar l’annexió de municipis com s’havia fet molt anteriorment amb Gràcia o Sarrià, 
per no engruixir massa la força de Barcelona. 
Totes les estratègies proposades pel pla refermaven el paper de la ciutat de Barcelona, o si 
es vol encara, la Gross Barcelona (millora de les comunicacions, l’ampliació del port, el nou 
aeroport, nous enllaços viaris...) alhora que, conservant l’autonomia dels municipis, el territori 
en el seu conjunt, es debilitava.  
Podríem dir que s’havia passat d’una preocupació de dotar de pes específic al territori en la 
preguerra, a l’imposada preocupació per la ciutat en la postguerra, un xic disfressada de 
metropolitaneïtat. 
 
Després de vuit anys de cuina, finalment s’aprova el Plan Comarcal de Barcelona. El més 
curiós i alhora incomprensible és l’etiqueta ‘comarcal’ que se li atribueix. Per no incórrer en 
errors cal doncs, un aclariment.  
Si bé estava en ment de tothom la delimitació territorial republicana, les comarques sortints 
havien quedat oficialment sepultades, en el seu lloc s’havia de parlar de ‘partits judicials’. 
Així, emprar aquest terme no té sentit, seria quasi una provocació. S’ha d’entendre la bona 
voluntat del nom recordant que les comarques eren delimitacions no massa grans, que 
incorporaven una trentena de municipis; d’aquí la utilització del terme tot i la no 
correspondència, ni pràctica, ni teòrica amb la comarca republicana del Barcelonès.  
Des de Madrid mai es reconeixerà (ni es pot reconèixer, doncs només existeixen municipis i 
províncies) aquesta designació, per tant s’ha d’entendre com una informalitat evacuada des 
de Barcelona, una mena de nom de pila català.  
 
Prenent de referència la comarca del Barcelonès, el pla l’inclouria sencera juntament amb 
alguns municipis dels Vallesos, el Baix Llobregat i Maresme, fent el total de 27 municipis: 
Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet, Sant 
Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Rubí, Sant Cugat, Cerdanyola, Ripollet, 
Sant Adrià del Besòs, Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Papiol, Molins de 
Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Cornellà, Esplugues, el Prat 
de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Badalona, Tiana, Montgat i Montcada i 
Reixac. 
 
 
 
La polèmica no només apareix en l’epígraf del pla, la gestació serà també llarga i complicada. 
El 1945, a proposta del Ministerio de Gobernación es crea la Comisión de Ordenación 
Provincial de Barcelona, amb la intenció inicial de formular el Plan de Ordenación de la 
Província de Barcelona, que, com s’ha vist, no incorporaria tots els municipis de la província 
així com tampoc succeïa amb la inexistent comarca. 
Es va cometre l’error inicial, i diem error perquè va necessitar de rectificació posterior, de 
facultar únicament a l’Ajuntament de Barcelona per a preparar un estudi i treball de base 
preliminar a la redacció del pla. 
L’ajuntament, es posa a treballar, aventurant-se a crear fins i tot alguna institució més a tals 
efecte. A banda de la Oficina de Estudios, crea una Comisión Técnica Especial de Urbanismo, 
com ens executor del pla, integrada per diferents especialitats dels serveis tècnics 
municipals. Dir també que la Oficina de Estudios, estaria subordinada a la Comisión. 
Les queixes, a raó de la nul.la representativitat de la resta de corporacions locals, fan 
replantejar l’estructura, aprovant al mateix temps que el pla una llei per la qual es crea la 
Comisión de Urbanismo de Barcelona, presidida pel Governador Civil i integrada per 
representats del ens locals i departaments ministerials implicats en el planejament. 
D’aquesta manera la Comisión de Urbanismo de Barcelona, substituirà la de Ordenación de 
Ordenación Provincial de Barcelona. 
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La polèmica i barcelonina Comisión Técnica Especial de Urbanismo, es diluirà, creant-se la 
Gerencia del Plan Comarcal, com a òrgan executiu, encara que presidida per l’alcalde de 
Barcelona. 
Notar que en la solució de la crisi de ‘representativitat local’ es produeix el canvi de nom de 
les institucions pla, de ‘provincial’ a ‘comarcal’, potser motivat per les reivindicacions de les 
corporacions locals, i consentit per refermar-ne la seva participació. 
 
Tot aquest ball de noms, d’estructures de direcció i d’execució, mostra el poc interès que es 
posava des de Madrid, com si es tractés d’un estudi acadèmic sense responsabilitat política, 
que si l’hagués tingut, s’hagués traduït en la creació d’un òrgan de gestió en mans d’una 
nova figura administrativa que mai no es va crear (RIBAS PIERA, 2004) 
Finalment s’aprova el pla amb el nom oficial i definitiu de, Plan de Ordenación Urbana de 
Barcelona y su zona de influencia. Poca cosa més cal dir. 
 
Si es volguessin enunciar breument es voluntats del pla s’hauria d’esmentar en primer lloc la 
‘flexibilitat’, i és en aquest atribut que hi radica bona part del seu fracàs. 
L’equip redactor, mancat de consens alhora de concretar els límits de les àrees de 
desenvolupament proposades, ho apunta a mode de ‘taques’ més o menys difoses, confiant-
ne tota la precisió als plans parcials que alhora que concretaven podien modificar el propi pla 
comarcal per a una millor consecució dels seus objectius. Quelcom realment increïble. S’obre 
així la veda als interessos privats, a l’especulació en detriment dels interessos col·lectius. 
Això és especialment preocupant si es té en compte que la situació de partida ja era 
deficitària. El pla, conscient dels dèficits que havia deixat la postguerra volia multiplicar per 
cinc les dotacions de zona verda i equipaments existents. Amb tot, succeeix quasi el contrari, 
la supressió de les qualificacions de sòl públic que fa el pla, a mesura que aquest s’anava 
desenvolupant, provocaran greus dèficits difícils de superar.  
 
Qui aprovava els plans parcials que feien executiu el pla comarcal, era la Comisión de 
Urbanismo de Barcelona. La vetlla pel bon desplegament del pla no es va produir en bona 
part per la migrada assignació pressupostària que rebia la comissió per a la seva execució i la 
nogensmenys coneguda pobresa històrica dels ajuntaments. 
Així no era pas fàcil no rendir-se a les pressions suscitades pels agents privats, fins i tot un 
cop aprovada la Ley del Suelo de 1956, que ja demanava uns mínims percentatges de cessió 
amb destí a zones verdes que tampoc es varen acomplir. 
Els redactors creien, innocentment, que el pla es podria monitorar i revisar-ne les previsions –
rectificant les propostes, si esqueia-, cada deu anys, tal i com hi estava previst. Els equilibris 
entre demografia, verd, equipaments, no es van vetllar, desembocant en esfereïdores 
desviacions.   
 
Tot això s’agreujava quan es transposava la normativa del pla comarcal als ordenaments 
municipals. Tal i com explica el mateix Josep Soteras, redactor en cap del pla:  
 
‘Al redactarse las modificaciones a las Ordenanzas municipales de Edificación de Barcelona, para 
adaptarlas a las normas del Plan, no se tuvieron en cuenta las densidades previstas para cada zona 
enunciadas en el cuadro sinóptico que figuraba al final de las normas; pero lo cierto es que en la 
reglamentaciones de cada zona no figuraba el concepto de densidades que luego se ha sustituido por el 
concepto de “edificabilidad”, con lo cual las Ordenanzas aprobadas permitían unas posibilidades de 
crecimiento demográfico muy superiores a las previstas en el Plan’ 
Por otra parte, los municipios de la comarca con menos recursos que el de Barcelona y escasez de 
medios técnicos, copiaron en muchos casos las ordenanzas de Edificación de Barcelona, sin tener la 
misma infraestructura urbana y nivel de servicios, por lo cual si cabe, fue mayor.’ (SOTERAS,J. 1977, 
CyTET 2/77) 
 
En plena aplicació i massiva activitat urbanística del ‘permissiu’ pla comarcal de 1953,  

s’aprova un altre pla, l’anomenat Plan general de Ordenación de la Província de Barcelona, el 
1959. 
Just s’havia aprovat la primera llei del sòl i, segons deien els autors del pla comarcal del 
1953, se’n haurien començat a assajar alguns conceptes que haurien servit per a introduir 
millores en la documentació integrant dels plans generals que es redactessin sota 
esmentada llei´, així com alguns mètodes per als instruments de desenvolupament. 
(SOTERAS, 1977, CyTET 2/77) 

 
La llei s’hauria aplicat al pla provincial, per tant amb una major concreció i encert en els seus 
plantejaments de lluita contra l’especulació, almenys en la mínima preservació del sòl públic. 
 
Conviuen amb la vigència de la llei del sòl els Planes de Desarrollo, promoguts pel flamant 
Ministerio de la Vivienda, com s’ha vist en el capítol anterior. 
Una de les primeres realitzacions d’aquest ministeri va ser la redacció del pla provincial, per 
tant podria dir-se’n ‘pla de tall sectorial’. 
En la línia dels plans de desenvolupament, el pla provincial cercava posar solució als 
desequilibris econòmics existents, en aquest cas en la província de Barcelona.  
El pla apostava clarament per la ‘zona’ de Barcelona, tot i les onze ‘zones’ en que el pla 
descomposava la província.  
En matèria residencial s’han de destacar les ‘àreas de desarrollo preferente’. Pel que fa a 
infraestructures, i al igual que succeïa en períodes anteriors similars, es dóna molta 
importància a les comunicacions interprovincials. 
Aquest pla, tot i ésser aprovat, no es desenvolupà, en bona mesura per la poca força i 
ineficàcia del Ministerio de la Vivienda, dissolt poc temps després.  
Al igual que en el pla Soteras, el pla del 59 o ‘pla Baldrich’ (prenent el nom del seu principal 
redactor), no troba massa recolzament en el conjunt d’autoritats. La diputació de la Província 
de Barcelona no disposava de cap servei tècnic d’urbanisme, contribuint a que el pla s’anés 
morint en si mateix.  
El pla, estrictament limitat a l’àmbit de la província, quedarà com a un document no vinculant 
(que d’haver-se seguit era molt més determinista i concret que el pla predecessor); a 
excepció de les ordenances, que aprovades l’any 63, que es consideraran indicatives per al 
planejament municipal. 
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A proposta de Madrid, de la mà de Pedro Bidagor (Director General d’Urbanisme), es 
suggereix de revisar el Pla Comarcal de 1953, que tot i preveure-li una vida inicial de 
cinquanta anys se’l veia ja caduc, o si més no ‘esgotat’.  
Així, tant la Diputació de Barcelona, com l’ajuntament aporten tècnics per a conformar la 
Oficina tècnica para la revisión del Plan Comarcal, que vindria a substituir la Comisión de 
Urbanismo de Barcelona i la Comisión Técnica Especial de Urbanismo, ambdues lligades al 
pla comarcal original, en les funcions d’òrgans de redacció i execució, respectivament. 
Presidirà la nova oficina l’arquitecte Josep Maria Ros Vila. 
 
Xavier Subías, principal redactor del que serà la revisió del pla comarcal de 1953 i que 
s’anomenarà oficialment Plan Director del Àrea Metropolitana de Barcelona, defineix els 
objectius que es proposa la comissió tècnica pel nou pla: (SUBÍAS, X., 1977, CyTET 2/77): 
 

acceptació del concepte de ciutat fins a on sigui; i del concepte de pla obert i operatiu, 
coordinat inclús amb les regions limítrofs. 

Elecció d’un sistema policèntric, descongestiu i amb nivells urbans equitatius i 
homogenis 

 
 
Importància de les infraestructures de tota classe 
Es formula rotundament el principi de que sense gestió no hi ha pla: ‘S’adverteix la 

necessitat d’un òrgan de gestió eficaç, recolzat per un adequat marc jurídic i 
financer, capaç de vetllar e impulsar la execució del Pla’. 

 
El pla director serà pretesament un pla-programa, per primera vegada es confia el paper 
protagonista de la inversió en el sector públic, entenent el capital privat com un 
acompanyament necessari, amb la intenció última de transformar profundament el model 
urbanístic heretat del pla del 53.  
[10, l’origen de l’actual procediment de modificació de zones verdes i equipaments que demana d’una 
modificació de pla general, és contemporània al que aquí s’exposa] 
 
Serà molt important poder recuperar les plusvàlues de la urbanització, fet que permetria per 
primera vegada poder parlar seriosament de la creació de zones verdes i d’equipament 
públic. En aquest sentit cal tenir present que la llei del sòl vigent, de 1956, exigia cessions 
per a verd però no per a equipaments. Aquestes darreres s’hauran d’entendre com a una 
voluntat del pla.  
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Per a fer viable aquests propòsits serà molt important poder dotar de recursos econòmics a 
l’organisme gestor de l’urbanisme del pla, la Comisión Gestora del Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Hauria de disposar d’ingressos directes per a consumar les polítiques públiques i 
d’un lideratge superior a la resta d’organismes econòmics implicats en el pla. 
 
L’àmbit inicial del pla comarcal del 53 creix. A la comarca de Barcelona i aquells pocs 
municipis més que completarien els 27 originals, se li afegeixen sis ‘comarques 
històriques’ (SUBÍAS, X., 1977, CyTET 2/77), o sia, sis comarques de la divisió territorial 
republicana (recordar que no estan administrativament reconegudes, però sí presents en la 
memòria col.lectiva). 
Així, es completarà la presència de tots els municipis de les comarques del Maresme, 
Vallesos i Baix Llobregat (la presencia en el pla comarcal era parcial). Fins aquí correspondria 
a la Regió I del 1936, si no fos perquè s’hi afegeixen les comarques del Garraf i Penedès.  
Les set comarques del pla director faran un total de 329.000 Ha. i 166 municipis. Un cert 
nombre de municipis s’estructuraran com a polaritats (existents o de nova creació), essent 
els centres de les ‘comarques urbanístiques’.  
Es cerca un reequlibri territorial treballant amb el ‘ple’, això vol dir neutralitzar els excessos 
de polaritat en els territoris que es demostren excessivament vitals, tot i potenciant-hi el 
‘buit’, defensant aquells espais amb declarat valor natural. 
Tal i com ho defineix el mateix Subías:  
 
‘En gran síntesis, las conurbaciones de la capital y municipios circundantes, prolongadas en formas 
estrelladas y lineales a lo largo de las vías primarias de comunicación y rodeadas de una nebulosa o 
galaxia, extendida en las comarcas del Vallés, Maresme y Bajo Llobregat, y que se extienden hacia las 
comarcas exteriores, van a ser estructuradas por amplias redes de infraestructuras y reequilibradas hacia 
un modelo de ciudad-territorio más homogéneo, manteniendo la diversidad de carácter específico de cada 
polaridad, com defensa, a ultranza, de los espacios vacíos que evitan la colmatación total del territorio.’ 
 
‘Se ha criticado el plan de zonas y se sustituye por un plan abierto y operativo. Salvando las reservas de 
toda índole y los espacios libres, todo el territorio es ciudad en potencia y la localización y forma de la 
misma están condicionadas por las infraestructuras y dependen de la libre actuación de las iniciativas en 
torno de los incentivos que aquellas hayan podido generar’. 
(SUBÍAS, X., 1977, CyTET 2/77) 
 
El pla director no estarà mancat de polèmica i desavinences, que aniran més enllà que en els 
plans anteriors, fins al punt de no ésser aprovat en la seva formulació original. 
En una sessió conjunta, el 22 de febrer de 1968, de la Comisión de Urbanismo y Servicios 
Comunes de Barcelona y otros municipios y la Comisión Provincial de Urbanismo, com a 
organismes designats per Madrid per a la supervisió del pla, s’acorda aprovar el pla director 
només a efectes administratius interns i engegar la que hauria de ser l’autentica i definitiva 
revisió del Pla Comarcal de 1953. 
Aquest nou document prendrà el nom oficial de Esquema director del Àrea Metropolitana de 
Barcelona 
En els primers esbossos ja s’hi descobreix una reducció de l’àmbit que es veurà finalment 
formalitzada amb l’establiment d’una delimitació per portar a terme una acció inmediata. 
S’estimava una vida del pla a quinze anys. 
D’aquí s’intueix la pretesa estratègia de creixement concèntric a Barcelona, incorporant 
municipis a mesura que les possibilitats dels més immediats a Barcelona s’anaven esgotant.  
Aquestes premisses dictades expressament des de Madrid no agradaven gaire als 
arquitectes directors del pla, Baldrich, redactor del pla 59 i ‘representant’ de la província, i 
Soteras, redactor del pla comarcal, representant del ‘barcelonisme’, que auguraven un futur 
poc exitós al pla. 
El darrer acord en matèria territorial que es pren la sessió conjunta del febrer de 1968, 
sepulta definitivament el pla director en la seva versió original. Es convé d’anticipar la revisió  

del pla provincial amb la intenció de poder treballar sobre els territoris immediatament 
exteriors al pla director. 
Aquest ja evident, encara que teòric, àmbit territorial molt més reduït de la revisió del pla 
provincial, es posa en pràctica amb la constitució d’una ponència per a la redacció d’unes 
bases d’organització i gestió de la revisió. A partir d’aquest moment els treballs de la 
Comisión Gestora del Àrea Metropolitana de Barcelona només tindran valor informatiu. 
 
Tot i això la comissió va continuar treballant, cercant encara un enfocament més estratègic i 
primant més la programació que el pla. 
Les tasques es realitzen a dos nivells, un de més general que pretén definir una estructura 
metropolitana eficient des del punt de vista de la organització espaial dels assentaments i de 
les activitats sòcio-econòmqiues, desenvolupant els principis del malaurat pla director.  
Un altre nivell, comarcal, més precís i detallat que desenvoluparia les determinacions del 
rang  superior. 
La coherència dels treballs a dos nivells vindria garantida per la definició d’una metodologia 
preparada per l’equip central, i assumida per cadascun dels equips comarcals.  
Aquesta innovadora estructura de planificació de dos estrats queda recollida en el Plan de 
Ordenación del Àrea Metropolitana de Barcelona (POAMB), últim document que redactarà la 
comissió. 
 
El POAMB era un producte acabat, que desenvolupava coherentment a nivell formal el Pla 
Director de 1968. (ESCUDERO, HERCE, RODRÍGUEZ, 1977 CyTET 2/77). 
Proporciona criteris orientatius d’ordenació amb la definició d’un sistema d’infraestructures 
de relació i de grans equipaments, com a vertebradors del territori.  
En aquest punt cal esmentar que per primera vegada apareixen en un pla estàndards de 
cessió per càpita per als diferents tipus d’equipament, com es veurà més endavant. 
El pla també fa previsions de població i treball  
 
L’esdeveniment definitiu que tergiversarà la bona marxa del POAMB serà el decret-llei de 24 
d’agost de 1974, pel qual es crea la Corporación Metropolitana de Barcelona, com a 
successora de la Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros 
municipios.  
Aquest fet tenia una importància cabdal, significant l’atribució del terme ‘metropolità’ a 
l’àmbit de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, és a dir la comarca del 53. 
La ‘Corpo’, com comunament s’anomenava, seria l’organisme de gestió creat específicament 
per a desenvolupar el POAMB. 
El canvi d’ens gestor va acompanyat de canvis estructurals de finançament: s’abandona la 
idea d’una assignació pressupostària a l’organisme gestor significant que els recursos per a 
la consecució del pla hauran de provenir dels municipis que l’intregren. Aquests, 
tradicionalment mancats de recursos, es veuran encara més ofegats per les mateixes 
propostes del pla, havent de recórrer a les ja conegudes desafectacions de sòls públics per a 
poder avançar en el desenvolupament del mateix. 
 
La Comisión Provincial de Urbanismo aprova el POAMB com a avanç de pla el 1976. Uns 
mesos més tard s’aproven els primers i últims plans comarcals, subproductes del POAMB, els 
de Sabadell i Barcelona. 
El Pla Comarcal de Barcelona és destacable per la seva ambició detallista, com si volgués 
prescindir dels plans parcials, detall que de ben segur ha provocat els milers de 
modificacions que el pla avui encara suporta. 
El Pla Comarcal de Barcelona (d’àmbit coincident amb el POAMB i amb el Pla Comarcal de 
1953), s’aprova per la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona com a el vigent Pla 
General Metropolita d’Ordenació Urbana de Barcelona. 
Integra, doncs, els ja sabuts 27 municipis. 
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Al llarg del descrit, s’ha denominat ‘àrea metropolitana’ a dos àmbits ben diferents: 
El primer, més petit, de 27 municipis, on inicialment operava la Comisión de Urbanismo de 
Barcelona gestora del pla comarcal de 1953 i més endavant la Coroporación Metropolitana 
de Barcelona, responsable del POAMB de 1976, i que avui es correspon a la delimitació 
administrativa del Pla General Metropolità de Barcelona (PGM). 
A efectes teòrics l’antic àmbit de la ‘Corpo’, avui hauria crescut una mica. No ens hi podem 
referir en termes reals ja que aquesta es dissol, rellevada únicament per uns organismes de 
gestió de serveis (de tipus sectorial), les Entitats Metropolitanes i la Mancomunitat de 
Municipis, que aglutinen uns trenta i escaig municipis que varien en funció del servei que es 
tracti. 
En segon lloc, un àmbit molt més gran, de 166 municipis, que es correspondria al que venia 
delimitat territorialment pel Plan director del Àrea Metropolitana de 1966, i que avui hauria 
estat recuperat pel Pla Territorial Metropolità, com es veurà seguidament. 
La terminologia comú per a territoris tan diferents farà s’acabin cercant mots que n’evitin la 
confusió, així s’ha passat a anomenar ‘àrea’ als 27 municipis i ‘regió’ als 166 municipis 
metropolitans (recordem que es corresponen a la Regió I republicana més les comarques del 
Garraf i del Penedès) 
 
Abans de continuar avançant, per entrar ja en les qüestions de la planificació territorial 
vigent, cal fixar una idea que es creu important que resideix en aquell àmbit que s’acaba 
d’etiquetar específicament com a ‘àrea’. 
Els 27 municipis que l’integren tenen un historial de plans que arrenca a l’any 53 i que 
s’atura, de moment, a l’any 76 amb el Pla General Metropolità. 
El que és remarcable d’això és que darrera de cada pla s’hi troba un ens gestor, primer la 
Comisión de Urbanismo i després la Corporación, val a dir que en ambdós casos es tracta de 
gestió sense pressupost, doncs les propostes d’assignació econòmica als ens finalment no 
van reeixir. 
 
En qualsevol cas, la dualitat pla/ens gestor, no es produirà més, com es veurà. Que ambdós 
plans hagin estat els que realment s’han aplicat –o s’apliquen-, fa pensar que aquest binomi 
és necessari, com a única opció a prendre per a reeixir en el planejament supramunicipal.  
Cal dir també, que l’àmbit al que ens referim, el territorialment més petit, ha d’haver 
contribuït al desplegament exitós dels dos plans. 
 
Es vol prefixar aquesta idea, que sembla la clau del desenvolupament i manteniment del 
planejament territorial (en el cas del municipal és prou conegut que el desplegament i 
execució dels plans és a càrrec dels ajuntaments).   
Axioma, que aquí presentat, es recuperarà línies més avall per valorar-lo definitivament.  
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‘La propera experiència de planejament territorial, ja força propera als nostres dies, anys 90, 
recupera la totalitat de principat, doncs, els fets polítics que s’esdevenen a partir de l’any 75 
li ho permeten. 
 
Amb la fi de la dictadura del general Franco s’inicia una nova etapa a tot el país, però 
sobretot a les regions històriques, on es situa Catalunya.  
Efectivament, la història es repeteix. Al igual que a la fi de la dictadura de Primo de Rivera 
(1923-1930) es recuperen les institucions d’autogovern (Generalitat Republicana 1931-
1939), a la fi de la dictadura contemporània s’instaura, primer de forma provisional, la 
Generalitat de Catalunya (1977). 
Parlar novament d’autogovern vol dir reprendre els debats de les delimitacions territorials i de 
la seva traducció en els textos legals que es redactin. 
Seran les velles delimitacions o d’altres de noves les que aflorin en el planejament territorial 
que es redacti a partir d’aquest moment? O, cap divisió administrativa hi tindrà ressò? 
 
 
 
La Constitució espanyola de 1978, redactada en la transició, potencia les ‘velles’ alhora que 
existents divisions territorials. Segons aquest text, Espanya quedaria dividida inicial i 
únicament en municipis i províncies: 
 
Artículo 141 
‘1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de 
municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de 
los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica’ 
(…) 
 
Aquest model, pràcticament inalterat en 150 anys, es consolida, amb la constitució. Es 
potencien les diputacions provincials com a òrgans de representació de l’estat i com a fòrum 
de trobada dels poders locals 
 
Però en el context polític de la transició, i amb la intenció de caminar cap a una 
democratització d’Espanya, calia fer un pas més reconeixent d’alguna manera les 
reivindicacions d’autogovern formulades, sobretot, per Catalunya i pel País Basc. 
 
Segunda.  
Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de 
autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de 
autonomía podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, 
cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, 
comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 151, número 2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico. 
 
Opció un xic rupturista en el context constitucional de ‘continuïtat’ que es cercava pel que fa 
a la organització territorial de l’Estat. En contrast amb això, no es perdia de vista la unitat 
d’Espanya i la solidaritat de les regions que la integren: 
 
Artículo 2 
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible 
de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones 
que la integran y la solidaridad entre todas ellas. 
 
Enmig d’aquest complex magma creat el 1978, es redacta l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, tal i com preveia la Constitució, aprovant-se el text català el 1979.  

 

Els redactors de l’Estatut no perden l’oportunitat que oferia l’article 141.3 CE (sobre 
Administració Local) per a recuperar les comarques republicanes com a divisions pròpies de 
Catalunya. 
 
Artículo 141 
(…) 3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 
 
El que sembla que Catalunya no tenia tant clar, o si més no, no hi havia consens, era en el 
nombre de nivells entre el municipi i la autonomia. D’aquí l’ambigüitat de l’article 5 de 
l’Estatut: 
 
5.1. La Generalitat de Catalunya estructurarà la seva organització territorial en municipis i comarques; 
també podrà crear demarcacions supracomarcals’ 
5.2. Aixa mateix podran ser creades agrupacions basades en fets urbanístics i metropolitans i altres de 
caràcter funcional i amb fins específics. 
5.3. Una llei del Parlament regularà l’organització territorial de Catalunya d’acord amb el present Estatut, 
tot garantint l’autonomia de les diferents entitats territorials’. 
 
El que tampoc s’aclareix és si aquestes divisions pròpies, que depassarien el municipi, havien 
de pertànyer a l’administració local o autonòmica. 
 
Article 2.  
El territori de Catalunya com a Comunitat Autònoma és el de les comarques compreses en les províncies 
de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona en el moment de promulgar-se el present Estatut 
 
L’Estatut, no podent entrar en contradicció amb el que establia la llei fonamental, també 
havia de respectar la divisió provincial: 
 
5.4. Allò que estableixen els apartats anteriors s’entendrà sens prejudici de l’organització de la província 
com a entitat local i com a divisió territorial per a l’acompliment de les activitats de l’Estat, de conformitat 
amb allò que preveuen els articles 137 i 141 de la Constitució’. 
 
En definitiva, amb l’assoliment d’un règim democràtic ja normalitzat (que poc després ens 
permetria ser europeus) i amb l’ànim de donar cabuda als nacionalismes històrics i al 
centralisme de l’estat, s’arriba a la convivència del nombre més elevat de delimitacions 
territorials de la història de Catalunya. 
Recordar que en l’etapa republicana la província no s’utilitzava 
 
Per primera vegada no es viurà una ‘alternança de governs’ (ara centrals, ara regionals)  i del 
que aquests despleguen sinó d’una ‘superposició’ (estat i autonomia).  
No confiant massa en els bons resultats d’aquest superàvit de delimitacions ens agradarà 
anomenar-ho ‘desorganització territorial’ (d’aquí el títol del apartat) i com es veurà més 
endavant, l’absència d’organització es farà extensiva a les competències i diferents 
administracions que s’hi relacionen. 
 
Aquest complex esquema territorial, de municipis, comarques i províncies i les seves 
respectives administracions comença a caminar, fent un primer pas en fals, quan el 1981 el 
Tribunal Constitucional anul·la una llei aprovada per la Generalitat un any abans sobre la 
transferència urgent i plena de les diputacions provincials (es detalla en el capítol IV) 
 
Els primers avanços en ferm es produeixen en matèria de règim local, amb l’aprovació de la 
llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, transposició catalana de 
la estatal 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, assolint un cert 
règim local propi (capítol II) 
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Era el moment de fer quelcom semblant per als nivells administratius i la seva distribució 
territorial, abordant al màxim les possibilitats estatutàries: la resurrecció de comarques, la 
creació de noves demarcacions supracomarcals, i –potestativament- afrontar el tractament 
dels altres nivells administratius existents, les províncies amb les seves diputacions. 
Això es va traduir en la promulgació de quatre lleis, el conjunt conegut comunament com les 
Lleis d’Organització Territorial (LOT): 
 
·Llei  5/1987, de 4 d’abril, del Règim provisional de les competències de les diputacions 
provincials.  
 
·Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’Organització comarcal de Catalunya,  
 
·Llei 7/1987, de 4 d’abril, per la qual s’estableixen i regulen actuacions públiques especials 
en la conurbació de Barcelona i en les comarques compreses dins la seva zona d’influència 
directa. 
 
·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. 
 
Abans de conèixer els detalls de les LOT, cal tenir present una qüestió certament limitant que 
imposen algunes reformes de la legislació espanyola en matèria d’hisendes locals a les 
comarques: no es podran dotar de fons propis, quedaran excloses de participar dels tributs 
de l’estat, tampoc podran gestionar d’altres tributs. Els ingressos que podran percebre seran 
sempre de tipus derivat, depenent del que d’altres administracions els vulguin transferir. 
(capítol IV) 
 
Aquest fet condicionarà molt els continguts que poden ambicionar les LOT. No impedirà, però, 
un cert agosarament inicial i innovació en les seves propostes.   
 
L’objectiu principal de la Llei  5/1987, de 4 d’abril, del Règim provisional de les 
competències de les diputacions provincials, seria regular les competències de les 
diputacions provincials fins a la conversió de Catalunya en província única, apostant per la 
creació d’un cert nombre de noves regions, no inferiors a 5. 
[11, el sentit de la sobreprotecció dels límits provincials] 
 
Malgrat el generalitzat dret a l’autonomia de les comunitats, en combinació amb la especial 
qualificació d’algunes autonomies ‘històriques’, Catalunya, tot i la seva condició, s’ha 
d’incloure en el tracte ordinari no assolint ni la fórmula uniprovincial. Molt lluny quedaria 
encara el gaudi d’un règim econòmic i financer singular, com el foral o algun d’insular, 
acompanyats també d’altres de fórmules d’organització pròpies.   
 
Els propòsits de la 6/ 1987, de 4 d’abril, sobre l’Organització comarcal de Catalunya, anirien 
per instaurar una organització comarcal de Catalunya, amb la comarca com a ens local de 
caràcter territorial. 
La llei es centra en determinar les normes específiques sobre la creació, organització, 
competències i fiançament de les comarques, interferint en algun punt amb la llei de règim 
local que també en voldrà determinar certs aspectes del règim jurídic. L’exposició de motius 
avança els aspectes més destacables de la llei (s’adjunten extractes):   
 
(...) l’Estatut d’Autonomia és explícit [...] i s’inclina clarament per la comarca com a ens local [...] ha de 
servir d’element potenciador de la capacitat de gestió dels municipis. La comarca es presenta així com a 
un element indirecte de reforma de l’estructura municipal del nostre país [...] En la determinació de les 
competències comarcals ha d’ésser decisiu el vessant municipal[...]  

ha de partir necessàriament d’un procés de transferència basat en el principis de voluntarietat i de 
col·laboració entre els municipis i la comarca respectiva. D’aquesta manera la Llei opta clarament per les 
tècniques de la delegació i del conveni [...] només de manera excepcional [...] s’estableix la conversió 
obligatòria de les competències municipals en comarcals [...] Ara bé, en la mesura que la comarca ha de 
tenir uns interessos propis, la Llei determina també els àmbits materials respecte els quals la legislació 
que dicti la Generalitat en els diferents àmbits d’actuació pública li ha de reconèixer competències. Des 
d’aquesta perspectiva, la institucionalització de la comarca ha de significar un aprofundiment del principi 
de descentralització’. 
 
Una conseqüència directa d’aquesta anunciada descentralització repercutiria 
necessàriament en les diputacions:  
 
‘La creació de la comarca ha de repercutir forçosament sobre l’actual contingut de les competències de 
les diputacions, amb independència de la definitiva constitució uniprovincial de Catalunya [....]’ 
 
Pel que fa a la creació de comarques la llei 6/1987 distingeix dos processos que hauran 
proporcionar un mapa comarcal que reprodueixi al màxim la realitat sòcio-econòmica de 
Catalunya. 
El primer disseny del mapa comarcal (arts. 4 a 6)  parteix de la divisió comarcal republicana 
aprovada l’any 1936, divisió que es sotmetrà a consulta de tots els municipis per introduir-hi 
les esmenes necessàries segons el sentiment de ‘pertinença’ en el moment d’elaboració de  
la consulta, l’any 1987.  
 (Decret 216/1987, de 19 de maig, de convocatòria de la consulta municipal per a 
l’establiment de la divisió comarcal de Catalunya, i Decret 282/1987, de 17 d’agost, pel qual 
es regula la composició, l’organització i les funcions de la Comissió de Delimitació Territorial) 
 
 
 
L’adscripció a les comarques varia lleugerament en alguns municipis respecte les de 1936 
(es comprovarà més endavant amb alguns materials elaborats expressament). La oposició no 
és significativa tret d’alguns municipis del Barcelonès i Baix Penedès. 
La divisió comarcal resultant de la consulta s’aprova amb la darrera de les LOT, la 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. 
 
Amb això, el mapa de les 38 comarques inicials s’adapta a la realitat de funcionament del 
territori. Segons l’article 2 de la llei 6/1987, l’àmbit territorial de les comarques haurà de 
coincidir amb els espais geogràfics en què s’estructuren les relacions bàsiques de l’activitat 
econòmica, havent d’agrupar municipis amb característiques socials i històriques comuns, 
factors, tots ells, que amb la divisió republicana no es veien reflectits. 
Aplicant el que disposava la transitòria primera del la llei, es creen tres noves comarques, el 
Pla d’Urgell, el Pla de l’Estany i l’Alta Ribagorça, assolint major realisme sòcio-econòmic en 
aquests territoris. 
 
La llei 5/1988 de creació de les comarques del Pla de l’Estany, del Pla d’Urgell i de l’Alta 
Ribgorça, respon al mapa actual de les 41 comarques. 
Finalment, la llei 3/1990, de 8 de gener, de modificació de la divisió comarcal de Catalunya, 
recolliria amb posterioritat a la consulta de l’any 1987, amb la incorporació d’algunes 
esmenes a l’adscripció dels municipis a comarques, no reflectides en el seu moment. 
 
Amb tot el marc legal descrit, les comarques avui són autentiques entitats territorials –locals- 
amb personalitat jurídica pròpia, que gràcies a l’existència dels consells comarcals, disten 
molt de les simples divisions territorials republicanes.  
[12, diverses iniciatives d’organització administrativa prendrien la comarca com a referència] 

129 



 

 

Un altre aspecte sobre el que incideix la llei 6/1987 són les competències que poden assumir 
les comarques. En aquest sentit s’estableixen tres procedències possibles, en matèria 
competencial:  
a) les competències pròpies 
b) les delegades per la Generalitat 
c) les procedents del municipi. 
Pel que fa a les competències pròpies -sens dubte les que haurien de ser importants- l’article 
25.1 de la llei diu: 
 
‘La comarca exerceix les competències que li atribueixen les lleis del parlament, les quals, en qualsevol 
cas, han d’atorgar competències sobre les matèries següents: 
a) Ordenació del territori i l’urbanisme, b) la sanitat, c) els serveis socials, d) la cultura, e) l’esport, f) 
l’ensenyament, g) la salubritat pública i el medi.’ 
 
Es tracta, doncs de competències ‘de futur’, ja que hauran de ser les lleis sectorials que 
aprovi el Parlament de Catalunya les que les transfereixin i les concretin. 
 
La Generalitat podrà delegar als consells comarcals competències d’acord amb el que 
s’estableixi en el règim local de Catalunya. L’article 25.3 de la mateixa llei diu: 
 
‘La comarca exerceix també les competències que li delega o que li assigna l’Administració de la 
Generalitat d’acord amb el que estableixi la legislació de règim local’. 
 
 
 

Ens referim sobretot a les competències que poden delegar els municipis a favor de les 
comarques, que és qüestió delicada. La llei catalana de règim local (art. 82), permet 
expressament la delegació en la prestació dels serveis municipals a les comarques (capítol 
IV). 
Així es configura per a la comarca un rol de funcions clarament supramunicipals, podent 
assumir les competències que la legislació sectorial els vulgui atorgar en les matèries que els 
són pròpies i les que els municipis els vulguin transferir.  
  
Una darrera referència a les LOT, la llei 7/1987, de 4 d’abril, per la qual s’estableixen i 
regulen actuacions públiques especials en la conurbació de Barcelona i en les comarques 
compreses dins la seva zona d’influència directa, es fa efectiva l’extinció de la Corporació 
Metropolitana de Barcelona, i la instauració d’unes entitats metropolitanes de caràcter 
sectorial, i alhora establir unes figures de planejament metropolità.  
Amb el temps, la Corporació Metropolitana havia assolit un fort protagonisme en el conjunt de 
les institucions públiques locals. Amb la reinstauració de la Generalitat, va sorgir una certa 
por a la concurrència i al solapament, fet que es va solvatar amb la eradicació de la entitat 
metropolitana, com a mesura preventiva.  
L’organització del fenomen metropolità sofreix una pèrdua important. A partir d’aquest 
moment es delimitaran àmbits territorials de tipus ‘sectorial’ per a portar a terme polítiques 
supramunicipals de gestió d’aquelles matèries, sense coordinació del conjunt.  
[13, per una descripció de les matèries i dels municipis relacionats] 
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Les figures de planejament metropolità que aporta la llei 7/1987, es centren en l’àmbit de la 
Revisión del Plan Comarcal de 1953, o el que és el mateix el Plan Director del Àrea 
Metropolitana de 1966, més tard recuperats com a Pla Territorial de la Regió Metropolitana.  
Dintre la secció d’estudis de la Corporació, d’ençà l’any 1966, s’havien anat elaborant 
documents més o menys propositius, material que, amb la seva dissolució, mai sortiria a la 
llum. 
Finalment, els treballs del Pla Territorial de la Regió Metropolitana s’inicien formalment el 
1987, amb etapes de major i menor insistència, amb diferents directors i plantejaments, que 
estan a punt de veure la llum.  
 
El Pla Territorial Metropolità seria un dels set plans territorials parcials que establia una llei 
anterior, la llei 23/1983 de Política Territorial, en el marc del Pla Territorial General de 
Catalunya (PTGC). 
La supressió de la Corporació, el tractament del fet metropolità com un territori més de 
Catalunya (en la seva figura de pla territorial parcial), juntament amb la redacció de la resta 
de plans territorials parcials, permetria recuperar, en certa manera, l’ideari de la Generalitat 
republicana i de l’anterior Mancomunitat, la desitjada Catalunya-Ciutat. 
 
Si bé la meitat de la població vivia en terres barcelonines, l’altra meitat es distribuïa a l’altre 
costat de la regió metropolitana, on també hi despunten algunes ciutats que formarien 
conglomerats amb certa condició metropolitana (Tarragona-Reus-Valls, Girona-Costa Brava i 
pla de Lleida). 
 
La llei de política territorial, que crea la figura del PTGC i dels altres plans territorials (els 
parcials i els sectorials) es fixa un seguit d’objectius a assolir amb aquests plans: 
 
Article 3                                                    
Les mesures que adoptarà l'Administració de la Generalitat en el marc d’aquesta Llei han d’ésser les 
adequades per a:   
a) Fomentar el creixement econòmic, l’augment  del  nivell de  vida i la millora de la qualitat de la vida 
especialment a   les zones del territori que pateixen problemes de despoblament, de regressió o 
d’estancament.                  
b) Regular el creixement econòmic i d’activitats a les zones que pateixen problemes de congestió, a fi de 
millorar-hi la qualitat de la vida.                          
c) Fomentar una qualitat de la vida millor en tot el territori.                                                   
 
Se’n podrien resumir els objectius en potenciar el desenvolupament, equilibrar el territori i 
ordenar el creixement.  
La llei assigna al PTGC funcions que conflueixen en aquests mateixos objectius: 
 
Article 1                                                    
1.Aquesta Llei té per objecte d’establir les directrius d’ordenació del territori català i de les accions 
administratives amb incidència territorial a Catalunya, per tal de corregir els desequilibris que s'hi 
produeixen i assolir un benestar més gran de la població.                 
2.Les mesures d’acció territorial s’han de dur a la pràctica d’acord amb els diversos instruments de 
planificació i amb aquesta Llei.                             
 
Aquest ‘model territorial de país’ (segons del document del PTGC), queda millor definit en el 
decret 397/1984, sobre el procés d’elaboració del projecte de PTGC, on es fa una 
diferenciació clara entre els objectius generals dels que són objectius territorials. 
 
Tot i l’existència de la llei territorial que satisfà la demanda d’un Pla Territorial de Catalunya, 
com a aspiració anhelada d’ençà els intents del Pla de distribució de zones del territori català 
de 1932, aquest no s’inicia fins deu anys més tard. 
 

Serà l’any 1995, amb la llei 1/1995 de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial 
General de Catalunya, que per primera vegada a la història de Catalunya es disposarà d’un 
pla territorial de la nació. 
Així després de deu anys de paràlisi el planejament territorial comença a caminar.  
 
Sense entrar en valoracions de les propostes del pla, sí que es vol remarcar un fet que es 
troba important alhora que agosarat. 
Si recordem, les LOT, s’aproven amb posterioritat a la llei de política territorial, en concret 3 
anys més tard, això farà que aquesta llei no reflecteixi la divisió territorial en comarques, 
tampoc se sabia en aquell moment com acabaria la divisió comarcal. 
El PTGC, tot i tenir en el moment de redacció la qüestió comarcal aclarida, quasi no se’n 
serveix, suggerint unes demarcacions territorials, com a ‘àmbits de planificació’ que tot i 
respondre a un agregat comarcal no tindrien correspondència amb cap de les propostes de 
regions o vegueria debatudes fins al moment.   
 
Les delimitacions territorials que es proposen allotjaran els futurs plans territorials, que tot i 
resseguir la delimitació perimetral d’un cert nombre de comarques, responen a un farcit 
interior que l’anomenen àrees funcionals, com a divisions d’utilització real del territori.  
 
Tot i el gran desplegament de noves delimitacions, ni el pla ni les modificacions posteriors de 
la llei de política territorial no creen els suports administratius i financers que farien falta per 
a una veritable consecució del planejament proposat. Tampoc es prenen mesures per 
l’impacte de sobrecàrrega econòmica i tècnica que suposarà el nou planejament territorial en 
els plans municipals.   
 
A Catalunya, la redacció de planejament territorial necessita de terminis molt llargs. D’ençà 
l’aprovació de la llei de política territorial a la redacció del pla territorial que aquesta 
possibilita passen deu anys.  
Hauran de passar encara deu anys més per veure aprovats els primers plans territorials 
parcials.  
Anys abans ja s’havien tingut experiències de ‘cadenes’ de planejament, recordar que el 
POAMB preveia la redacció de plans comarcals detallats. Recordar també que se’n van 
arribar a redactar dos, el del Barcelonès (anomenat PGM) i el de la comarca de Sabadell. 
Aquests precedents no van fer alleugerir el procés del desenvolupament del Pla Territorial 
General en els successius plans parcials. 
 
El primer pla parcial arriba l’any 2002, corresponent a les Terres de l’Ebre. En paral·lel es 
redactava també el Pla Territorial Metropolità, que com és sabut pateix de greus oscil·lacions 
que en retarden la seva aprovació fins al punt que serà el darrer en finalitzar-se. 
 
 
Amb l’exposat s’han volgut destriar les virtualitats dels successius àmbits de planejament 
territorial que s’han anat succeint a Catalunya, en relació amb les delimitacions territorials, 
fet que ha portat a parlar, en un parell de casos, de divisions territorials conseqüència 
d’importants canvis polítics a nivell de país. 
 
Amb tot, s’ha vist com les delimitacions polític-administratives només coincideixen amb els 
àmbits de planejament quan fan referència al planejament nacional, és a dir, quan la divisió 
territorial és l’autonòmica. 
Una segona qüestió, molt determinant, és que darrera de cada àmbit administratiu s’hi troba 
l’administració corresponent, a diferència dels àmbits de planejament que mai gaudeixen 
d’un ens o gestor del pla. 
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Aquest fet només s’ha produït, en el vast recorregut històric, en els casos de la Comisión de 
Urbanismo i de la Corporación Metropolitana, pel pla comarcal del 1953 i pel pla d’ordenació 
de l’àrea metropolitana de 1976, respectivament. Ambdós ens eren feien les funcions 
d’‘òrgans de seguiment del pla’. 
S’han de considerar merament de seguiment per no disposar d’assignació econòmica 
específica per a consumar el pla, fet que limita molt les seves accions, relegant-les a una 
supervisió.  
 
Tal i com es veurà en el darrer capítol, no només és important l’existència d’un organisme 
responsable sempre que s’hagi de dur a terme una acció, sigui planejament, sigui 
programació...és igual o més important que l’ens gaudeixi de dotació econòmica per a 
desenvolupar les seves responsabilitats.  
 
Quin futur s’ha de preveure al planejament territorial en curs –plans territorials parcials i 
plans directors- i al mateix pla territorial general, sense organismes de seguiment –i encara 
menys de gestió-  que vetllin pel correcte desenvolupament i la bona marxa de les propostes 
del pla?  
Cal reconèixer també que com més grans són els àmbits de planejament més difícil és fer-hi 
propostes, fet que s’agreuja si es té en compte que no van acompanyades de vetlla ni gestió 
institucional. 
 
Les reflexions de Lluís Casassas, obren l’exposició que segueix: quins seran els àmbits més 
adequats per prendre les decisions territorials ? – on s’afegeix: de planificació del bé públic? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1] VILA VALENTÍ, Joan (1992) El sentit històric de la comarca a Catalunya. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya. Direcció General de l’Administració Local, p.117 
En els seus orígens, a partir de la darreria del s. XII, la reglamentació de les vegueries arranca d’una 
constitució de Jaume I el 1248. Sabem que ne temps d’Alfons II n’hi havia deu. En un document de 1304 
s’assenyalen les vegueries amb les seves delimitacions. Hi consten divuit vegueries: Girona, Barcelona 
amb el Vallès, Vilafranca, Tarragona, Tortosa, Besalú, Osona, Manresa, Cervera, Montblanc, Tàrrega, 
Lleida, Camprodon, la Ral, Ripollès, Berguedà, Camarasa i Pallars. 
En un mapa on figurin aquestes vegueries es pot observar una de les seves característiques, que es van 
mantenir fins que van desaparèixer: la gran desproporció que hi ha entre elles. (...) 
Carreras i Candi enumera les divuit vegueries existents l’any 1513: Rosselló i Vallespir, Girona, Barcelona i 
Vallès, Vilafranca del Penedès, Tarragona i Camp, Tortosa, Vic i Osona, Manresa, Cervera, Montblanc, 
Tàrrega, Vilafranca de Conflent, Camprodon, Vall de Ribes, Puigcerdà i Urgell. 
En aquest moment ja hi havia aparegut la subdivisió d’algunes vegueries en circumscripcions menors, 
anomenades sotsvegueries: Moià, Igualada, els Prats de Rei, la Ral, Ripoll, Lluçanès, Berga i Berguedà, 
Agramunt, Talarn i Pallars. (...) 
Finalment, i poc abans de desaparèixer, Joseph Aparici, al començament del segle XVIII, facilita una 
relació de les vegueries i sotsvegueries catalanes, indicades en un mapa de Catalunya (1720). Les 
vegueries són: Girona, Barcelona, Vilafranca, Tarragona, Montblanc, Tortosa, Vic, Manresa, Cervera, 
Tàrrega, Agramunt, Lleida, Balaguer, Camprodon i Puigcerdà; les vuit sotsvegueries són: Besalú, Vallès, 
Igualada, els Prats de Rei, Lluçanès, Berga i Pallars. (..) 
Les vegueries, com la divisió tradicional de Catalunya, van morir i van ser sepultades a mans de Felip.  
 
[2] op. cit. 1.  
El corregiment va substituir la vegueria. L’anomenat Decret de Nova Planta va establir una divisió de 
Catalunya en dotze corregiments i un districte (la Vall d’Aran). El decret de 16 de gener de 1716 va 
suprimir les institucions político-administratives del Principal (les corts, la Generalitat…).Les institucions 
territorials i locals (les vegueries, l’organització municipal pròpia, l’anomenada universalitat catalana, el 
Consell de cent de Barcelona) també es van suprimir i el territori català va rebre el règim territorial i local 
castellà. El corregidor va substituir el veguer i el ‘regimiento’, com a òrgan de govern municipal, es va 
establir en els municipis catalans principals, en els quals només quedaren algunes institucions i alguns 
oficials propis, sense cap importància i significació. 
Però parlem ara només dels corregiments. Potser la substitució de les vegueries pels corregiments fos uns 
de les menys traumàtiques de les mesures preses pel decret de Nova Planta. Podem dir que les funcions 
del corregidor eren molt semblants a les del veguer. Tots dos tenien un nomenament reial i exercien els 
càrrecs en un àmbit territorial d’extensió similar. La mateixa persona reial que havia nomenat els veguers 
continuaria fent-ho amb els corregidors. Com a divisió nova, establerta de cop sobre el territori català, la 
dels corregiments era més equilibrada que la tradicional en vegueries. (…)  
El corregidor d’encuny castellà, que tan bons serveis havia prestat com a agent de centralització, va ser 
introduït a Catalunya pel decret de Nova Planta. Però en contra de les opinions de Pitiño i Amteller, felip V 
va donar un caire militar exclusiu a la institució. Només la ‘fidelíssima’ Cervera va tenir un corregidor 
lletrat, i la resta de corregiments van ser encarregats als comandants militars corresponents. A partir del 
1724 va canviar una mica el criteri i, en alguns corregiments, ja es van nominar cavallers o lletrats com a 
corregidors. Però Catalunya mai es va arribar al caràcter totalment civil de la institució. (…) 
Els corregiments es van extingir amb la implantació de la província com a nova circumscripció estatal 
uniforme a tot el territori espanyol, en virtut del que disposava la constitució de Cadis. 
 
[3] op. cit. 1. 
La idea d’una divisió del territori espanyol en demarcacions o províncies de dimensions més uniformes i 
racionals aptes per  a l’establiment dels serveis estatals, prové del segle XVIII, de l’època de Carles III. El 
rei Josep Napoleó també va establir una divisió en les terres que dominava. Un decret, de 6 de març de 
1810, del mariscal Augerau dividia Catalunya en quatre corregiments. Igualment, quan Catalunya es va 
annexionar a França, es va dividir en quatre departaments (ter, Montserrat, Boques d’Ebre i Segre). En 
aquest moment la geografia substituïa significativament la història 
Centrem-nos en el procés de divisió que van dur a terme les Corts de Cadis, que va ser el que a la llarga va 
reeixir. 
Atès que la possibilitat de fer una nova divisió territorial es va endarrerir a causa de la guerra contra el 
Francès, les Corts van establir per un Decret de 23 de maig de 1812 diputacions provincials en els 
territoris que l’article 11 de la constitució assenyalava. Aquestes divisions administratives, sobre les quals 
s’estenia el govern de la diputació provincial respectiva, coincidien amb els antics regnes i territoris que 
componien la Monarquia espanyola. Així Aragó, Catalunya i València, entre d’altres, constituïen províncies i  
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no se les dividia. D’aquesta forma, la província de Catalunya, entre el 1812-1814 i el 1820-1822, va ser 
governada per una sola diputació provincial. (...) 
Per acomplir l’article 11 de la Constitució, a iniciativa de les Corts, la regència va encomanar al capità de 
Fragata, Felip Bausà, que després d’un estudi presentés un projecte de divisió d’Espanya en províncies. 
Bausà va dividir el territori en 44 províncies. La comissió respectiva de les Corts les va reduir a 39, però el 
projecte va ser considerat insuficient pel Consell d’Estat per falta de dades i el més alt òrgan consultiu va 
creure necessari ‘que las Cortes diesen comisión a personas instruidas en ciencias que habían de 
concurrir a la perfección de este plan y mientras tanto permaneciesen las cosas en el mismo estado’. El 
nou projecte més perfeccionat, va passar a les corts el dia 1 de maig, el qual va desaparèixer del Palau de 
les Corts pocs dies després, quan va ser envaït pel poble al crit ‘Viva la religión’, ‘Viva Fernando ViII’ i es va 
tronar a l’absolutisme. 
Durant el trienni liberal, es va començar a treballar de nou en la divisió territorial. El Govern va encomanar 
a Bausà, un nou projecte provincialista. 
Amb aquest Espanya quedava dividida en 51 províncies; Catalunya en quatre.  
S’ha assenyalat que la divisió del 1822 va ésser de caràcter més geomètric i racionalista que la posterior 
de Javier de Burgos, que va ser més condescendent amb els antecedents històrics, però les diferències 
fonamentals són molt poques. 
Si haguéssim d’esmentar el criteri fonamental de la divisió de 1822 i el 1833 va continuar, són aquests: 
es van mantenir les províncies que ja funcionaven a efectes fiscals a Castella pròpiament dita, i es van 
subdividir els territoris històrics que, després de perdre les seves constitucions, els furs i les institucions 
pròpies , s’havien mantingut territorialment intactes. Així Catalunya i Galícia es van dividir en quatre 
províncies cadascuna; Aragó i València en tres.  
La divisió de 1933 es basa més en la història i ja no dóna la relació alfabètica de les províncies, sinó que 
aquestes resulten de la decisió dels antics regnes, i es manté l’agrupació de les províncies sota la 
denominació històrica, que ha arribat fins avui. 
 
[4] op. cit. 1. 
Creiem que la Diputació es va manifestar més activa respecte de l’establiment d’altres demarcacions 
internes de Catalunya que no en comportaven l’esquarterament. Comencem per les actuacions de la 
Diputació per establir a Catalunya unes subprefectures dependents del cap polític superior. 
Ens consta l’interès de la Diputació perquè el territori català es dividís en subprefectures per a una millor 
administració pública de Catalunya. La creació de caps polítics subalterns es preveia d’una forma 
inconcreta a la Constitució. (...) 
Ens ha arribat una distribució en districtes de Catalunya, que agrupen diversos partits judicials cadascun, i 
suposem que es destinava a trametre-la a les Corts o al rei per a la seva aprovació oficial. 
Sabem que la divisió que va reeixir finalment va ser la divisió provincial de l’any 1822. Però abans, 
valorem els intents de divisió del territori català en subprefectures polítiques subalternes. Al nostre parer, 
la voluntat de la Diputació perquè es creessin aquestes divisions administratives és molt clara. Una 
primera intenció dels intents de la divisió de Catalunya en subprefectures seria fer innecessària la divisió 
posterior d’aquella en províncies i mantenir-la unida en una sola província. La Constitució parlava 
simplement d’una divisió més convenient; si s’establia una bona divisió en districtes, la província podia 
comprendre territoris més amplis i mostrar innecessària la subdivisió de Catalunya en províncies de nova 
creació. (...) 
Sabem que la diputació va treballar activament en la divisió de Catalunya en Partits judicials i que la va 
acabar. La Diputació de Catalunya es va dedicar amb interès i entusiasme a dividir Catalunya en partits. 
 
[5] op. cit. 1. 
La comarca ja apareix com a divisió administrativa alternativa a la província als esborranys i projectes 
d’autonomia per a Catalunya als segles XIX i XX: 
a) en les Bases per a la Constitució federal de la nació espanyola i per a la de l’estat de Catalunya de 
1868 
b) el projecte de Constitució federal de 1873 
c) projecte de Constitució per a l’Estat Català de 1883 
d) Memorial de Greuges de 1885 
e) Les Bases de Manresa de 1892 
Aquest és el text històric més conegut de la consagració de la comarca com a la divisió administrativa 
natural de Catalunya. Ens referim a les Bases de Manresa, la doctrina política de les quals ha nodrit els 
programes polítics del catalanisme finisecular decimonònic i del primer terç del s.XX 
En les bases, dins de l’apartat ‘poder regional’, la base 5 diu: ‘la divisió territorial sobre la que es 
desenrotlla la gradació jeràrquica dels poders governatiu, administratiu i judicial tindrà per  
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fonament la comarca natural i el municipi.’ La base 10 continua ‘ es reconeixerà a la comarca natural la 
major latitud possible d’atribucions administratives per al govern dels seus interessos i per a la satisfacció 
de les seves necessitats. A cada comarca s’organitzarà un Consell, nomenat pels municipis de la mateixa, 
el qual exercirà les citades atribucions. A la base 15, que parla de l’ensenyament, hi trobem el paràgraf 
següent: ‘a cada comarca, segons sia el seu caràcter agrícola, industrial, comercial, etc..s’establiran 
escoles pràctiques d’agricultura’. Amb això es pretenia donar un ensenyament específic adaptat a les 
necessitats i particularitats de cada comarca. 
f) la constitució de la Mancomunitat de Catalunya del 1914. 
Des del punt de vista de l’organització territorial va significar la practica superació de la divisió provincial 
de Catalunya aconseguida ‘per dalt’. Així com la comarca vol la divisió del territori català en unitats 
inferiors substitutives de la província, la mancomunitat va aconseguir la reconstrucció administrativa de la 
multisecular unitat de Catalunya, tot i que la concessió de la mancomunitat no va ser un punt d’arribada, 
sinó de partida, donat que el programa de la Lliga Regionalista no solsament buscava la unitat territorial 
de Catalunya, sinó l’assumpció per Catalunya de l’exercici de poders polítics: ‘No hem fet la Mancomunitat 
per a tenir una Diputació més gran ni per a donar a l’ànima catalana un petit cos d’administració 
subordinada, secundària: una província...’  
g) el projecte de Francesc Macià del 1928. 
La tornada a fórmules federalistes, amb un trencament de la legalitat constitucional del 1876, és 
representada pel projecte de Constitució provisional de la Primera República Catalana, signat a l’havana 
l’any 1928. les delegacions del separatisme català eren presidides per FM. La represa de la posició 
federalista està acompanyada de l’aprofundiment en els aspectes organitzatius de la comarca. En el títol 
III, ‘del territori català’, les divisions provincials actuals del territori de la república catalana queden 
abolides; en el seu lloc es restableixen les divisions ‘naturals’ d’aplegament de municipis autònoms en 
comarques històriques de govern també autònom. 
 
[6] op. cit. 1.  
La comarca a l’estatut d’autonomia de Catalunya del 1932. 
a) la divisió territorial en els textos legals 
b) la creació d’una ponència i la seva tasca 
La ponència es va posar d’acord en el fet que el que calia era fer una divisió que servís per al govern i 
l’administració del país, i no buscar la precisió geogràfica en l’establiment de les comarques, donat que 
com a persones enteses en qüestions geogràfiques i històriques, sabien que els faltava temps i 
documentació per a fer una delimitació estrictament geogràfica. I això malgrat que des de la Renaixença 
fins a l’any 1931 s’havia fet un gran esforç, tant en articles de diaris i revistes com en conferències, per 
construir un concepte de comarca com a àmbit geogràfic i com a entitat territorial per a la prestació de 
serveis públics. 
Per començar la seva tasca, la ponència va establir uns principis orientadors: la conveniència de crear el 
menor nombre possible de demarcacions; la possibilitat d’anar i tornar en un dia al seu cap; l’establiment 
d’un cert equilibri poblacional compensat, si calia, territorialment, i el fet que les noves demarcacions 
produeixin els menors trasbalsos a les poblacions que depenien de la seva condició de ser capital en la 
divisió provincial vigent. (...) 
Després de les rectificacions, el primer esbós es va convertir en un projecte que comprenia 28 
comarques, i va ser aprovat durant les sessions de la Ponència dels dies 13 i 14 de setembre de 1932. 
L’any 1937 els redactors de la Divisió territorial de Catalunya consideraven que, en ser només 28 
demarcacions, resultaven massa extenses i que s’encallaven damunt de certes comarques i obligaven a 
deixar desatesos centres de mercat o nuclis importants, veritables caps comarcals. Altrament, tractant-se 
d’una estructuració de primer grau, per la qual cada unitat territorial s’havia de relacionar directament 
amb Barcelona, era convenient de reduir tant com fos possible el nombre de demarcacions per tal que els 
serveis de govern no s’haguessin de prodigar massa.  
Això va portar a al Ponència a redefinir el seu treball en la sessió del 14 de setembre i va decidir que les 
demarcacions s’acoblessin en regions i aquelles, en subdividir-se i ser més petites, s’acostaven més a les 
comarques ‘naturals’ i històriques de Catalunya. 
c) el projecte de divisió en vegueries i comarques del 1932. 
El 12 d’octubre s’aprovava el nou projecte, en la sessió presidida pel conseller de gov. Tarradellas. El 
territori de Catalunya quedava dividit en 38 comarques i agrupat alhora en vegueries, amb la qual cosa es 
recuperava una denominació històrica catalana. (...) 
Però els esdeveniments del 6 d’octubre de 1934 van paralitzar la vida política de l’autonomia catalana i, 
per tant, de la divisió territorial de Catalunya. Restablerta la vigència de l’Estatut i reobert el Parlament de 
Catalunya, després de les eleccions del 16 de febrer de 1936, el consell Executiu es va tronar a preocupar  
 



 

 

del projecte. Novament, l’inici de la Guerra civil el 18 de juliol va impedir-ne el progrés. Però tot seguit, des 
de la mateixa situació revolucionària en què es trobava Catalunya, es va impulsar el trencament de la 
divisió de les estructures provincials i la substitució per una nova estructuració del país. 
d) la divisió efectiva en regions i comarques del 1936. 
El consell d’economia, creat l’11 d’agost de 1936 va ser l’organisme que va sentir de manera més urgent 
la necessitat d’estructurar el territori català en comarques. Una ponència, formada per Joan P. Fàbregas, 
Joan Fronjosà i Joaquim Pou, en dos dies i aprofitant el projecte de setembre de 1932, va proposar una 
divisió que no era sinó la projectada el 1932, amb unes petites variacions. La Garrotxa anava amb Girona 
en lloc de fer-la unir amb Vic, i desfeia el dualitat Tremp- La Seu, deixant Tremp com a capital d’una 
supercomarca; en la sessió de 20 d’agost, va substituir la denominació de vegueria per la de regió. El 
govern de la Generalitat, pel decret de 27 d’agost de 1936, aprovava la divisió de Catalunya en regions i 
comarques, d’acord amb la proposta del consell d’economia. 
 
[7] op. cit. 1.  
Solsament les diputacions en comunitats autònomes uniprovincials han estat ‘absorbides’ i diluïdes en el 
govern autonòmic regional. A la resta de comunitats la província s’ha mantingut com a ens local territorial, 
amb un seguit de competències que ni per damunt els pot prendre la comunitat autònoma nio per sota 
poden quedar encomanades al municipi en virtut de la seva autonomia local. El govern central ha trobat 
en les diputacions una ‘longa manus’ que li permet arribar a tots els indrets i les contrades del territori 
espanyol i moure uns mecanismes de control i contrapès del poder autonòmic dels governs centrals. 
El temps ha jugat  a favor de l’estat. Una llei bàsica de règim local promulgada en el fervor autonomista 
dels anys 1977-1982 hauria estat diferent de la del 1985. Una mostra n’és el Reial Decret de 26 de juliol 
de 1978. Aquesta disposició legal infonia confiança sobre la nova configuració democràtica del règim 
local, tenint en compte que començava a recordar el model descentralitzador autonòmics que havia 
caracteritzat el règim local durant la vigència de l’Estatut del 1932. Però l’aprovació de la Llei Bàsica, el 
1985, quan ja s’havia refredat el fervor autonòmic del govern va determinar que s’hagi fet una 
interpretació política i jurisprudencial de la relació Generalitat-Diputacions i, en particular, del reial Decret 
de 1978, que no ens recorda precisament el règim local de l’àpoca republicana. L’esperit autonomista 
s’esfuma el 1985 davant la por de l’enfortiment dels governs regionals i es tendeix a fer servir les 
diputacions com a contrapoder. 
 
[8] ROCA, Francesc (1979) Política econòmica i territori a Catalunya 1901-1939. Barcelona: Ketres,  
Si en aquest paper, es parlal d’una oligarquia financera que domina Barcelona, des del ‘Diluvio’ es parla 
dels ‘grandes parásitos del erario municipal de Barelona’ (El Diluvio, 1921), i es diu, per exemple, que 
com a resultat de la reforma ‘Barcelona es expoliada por la Liga Regionalsita y el Banco Hispano 
Colonial’. Hi ha diu, una ‘identidad funcional entre la fatídica Tammany neoyorquina’ y la nefasta Liga 
Regionalista Barcelonesa. D’aquí surt el símil dels carpet-baggers que serà utilitzat després. (consistent 
en un increment del deute per a finançar els serveis municipals i la urbanització) 
La fallida dels carpet-baggers, esclata a la llum pública amb la caiguda de la Dictadura, condiciona 
absolutament les possibilitats d’actuació dels ajuntaments populars dels anys 30. Tot i això, els quadres 
més significatius (pressupost per habitant i pressupost per Km.2) demostren que la gestió republicana no 
és abocada a un col·lapse immediat com era de preveure. Ans al contrari, aquesta gestió aconsegueix una 
recuperació de nivells pressupostaris notable, a la qual no és aliena la (petita) reforma fiscal del 1933 
aprovada pel parlament amb caràcter d’excepció i seguida del pla financer de l’Ajuntament Pi i Sunyer. 
L’herència dels carpet-baggers –homes de la lliga i -o homes de la Dictadura- fou, en el pla financer, una 
càrrega molt important. Desfer-se d’aquesta herència, tant en el pla financer com al nivell de la reflexió 
teòrica sobre la política urbana, fou l’obsessió central dels primers successors dels carpet-baggers, és a 
dir, dels homes de 1931. 
(...) 
 
[9] op. cit. 8. 
Aquesta debilitat s’haurà reflectit en el tipus de creixement de les ciutats del XIX,  Així Cerdà proposarà un 
finançament del seu pla d’Eixample basat només en l’establiment de ròssecs a la renda del sòl urbà. 
Aquest sistema és el que proposà el seu ‘Plan económico (1860)’. D’una manera paral·lela els grans 
projectes de renovació urbana (o de reforma interior) de Cerdà i Baixeras, a desgrat de la llei d’expropiació 
forçosa, no arribaren a un inici de realització. La força dels grups socials basats en la renda del sòl (que 
políticament actuen per mitjà del caciquisme ) era ben superior als intents racionalitzadors de capital. 
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[10] GÓMEZ-FERRER MORANT, Rafael (1971) Las zonas verdes y espacios libres cómo problema jurídico. 
Madrid: Tecnos, p.5 
En definitiva, al final la tensión entre el interés público-privado es la alteración del plan y su 
descalificación total o parcial de los espacios libres públicos proyectados, de tal manera que los 
propietarios se apropian de les plusvalías derivadas del plan y de la obra urbanizadora, sin concurrir a 
soportar las cargas necesarias para su producción en la cuantía legalmente establecida. 
La Llei 158/63, de 2 de diciembre, sobre condiciones y procedimientos de modificación de planes de 
Ordenación Urbana y de Proyectos de Urbanización cuando afecten a zonas verdes o espacios libres 
previstos en los mismos pretende acabar con ésta situación, previendo un sistema de procedimiento para 
a modificar los planes que asegure que las zonas verdes y espacios libres no podrán ser modificados sino 
es por razones de interés general debidamente justificadas.  
 
[11] ALBERTÍ ROVIRA, Enoch (2002) Manual de dret públic català. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Institut d’Estudis autonòmics. Madrid: Marcial Pons. p.465 
Així doncs, la posterior legislació d’organització territorial de Catalunya, i en concret la Llei 5/1987, de 4 
d’abril, de règim provisional de les competències de les diputacions provincials, ha seguit una via diversa. 
Aquesta consisteix, bàsicament, a preveure, per un costat, un procediment per alterar els límits de la 
divisió provincial i convertir Catalunya en una única província, moment que el qual la Generalitat integraria 
la institució provincial, tal i com succeeix en la resta de CCAA uniprovincials. I, per altra banda, es disposa 
un sistema perquè mentre no s’arriba a aquella solució, el paper de les diputacions provincials es redueixi 
al mínim. (...) 
Pel que fa al procés per arribar a convertir Catalunya en província única com a pas previ per a la seva 
integració i identificació amb la mateixa Generalitat , la llei parteix de la base que cal una llei orgànica per 
a portar a terme tota alternació dels límits provincials. Certament això és el que disposa l’art. 141. CE, 
però aquesta sobreprotecció dels límits provincials només té ple sentit si es refereix a la demarcació de la 
província com a circumscripció electoral, o com a element configurador de la iniciativa per a la constitució 
de comunitats autònomes, però no encaixa amb les altres funcions de la província, ja sigui com a entitat 
local o bé com a circumscripció per a l’exercici de les funcions estatals, divisió aquesta darrera que, per 
cert, es modifica constantment cada cop que s’estableixen serveis perifèrics d’àmbit distint al provincial. 
 
[12] op. cit . 11. p.470 
Abans d’arribar a la regulació general de l’estructura comarcal, ja en l’actual període constitucional 
trobem algunes iniciatives d’organització administrativa que prenen la comarca com a punt de referència. 
Citem per exemple, la creació del ‘Consell Intercomarcal de les terres de l’Ebre’ l’any 1978, com 
organisme de participació i representació política, merament consultiu i sense cap institucionalització ni 
competències executives. Més endavant, la Llei cat. 2/1983, de 9 de març, d’alta muntanya, va instituir 
les comarques de muntanya com a demarcacions específiques, dintre de les quals s’establien uns 
consells amb funcions de canalitzar la participació i la informació en el procés d’elaboració d’uns plans 
específics per al desenvolupament econòmic i territorial de les comarques muntanyenques, segons el 
model de certes experiències centreeuropees en matèria de política especial per a les àrees d’alta 
muntanya. Posteriorment, aquestes comarques d’alta muntanya serien integrades en l’organització 
comarcal general, tot i que es manté la preservació d’unes funcions especials que corresponen a 
aquestes comarques. 
 
[13] op. cit. 11. p.466 
Així la llei catalana 7/1987, de 4 d’abril, va crear una entitat metropolitana de transport i un altra per als 
serveis hidràulics i el tractament de residus, cada una d’elles de naturalesa institucional, en la qual 
s’integren forçosament els municipis corresponents a cada àmbit territorial (18 municipis en matèria de 
transport, 33 per al tractament d’aigües i residus), i que assumeixen les competències sectorials que 
ostentava la Corporació Metropolitana en cadascun d’aquests camps. Al mateix temps, les restants 
competències de la Corporació metropolitana, entre elles les urbanístiques, passen a distribuir-se entre 
els municipis i comarques del territori afectat i la mateixa Administració de la Generalitat. 
 
 
 
 
 
 



 

 

delimitacions funcionals i planificació del territori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Pla Territorial General de Catalunya ha de servir de marc de discussió i de referència de 
caire horitzontal i vertical amb els diferents nivells de l’administració, permetent resoldre els 
desequilibris territorials mitjançant la previsió i coordinació de les diverses actuacions 
públiques. 
 
Aquest propòsit incidiria en un dels temes prioritaris, alhora que més complexes, amb els 
quals s’enfronta l’ordenació territorial, que és el de la coordinació de les actuacions portades 
a terme per les distintes administracions o organismes en un àmbit territorial comú. El que 
se’n diria ‘planificació integrada’. 
 
S’ha vist com els àmbits de planejament es corresponien a les delimitacions administratives 
pels nivells municipal i autonòmic. Aquest fet és summament desitjable ja que això vol dir que 
a darrera hi haurà una administració encarregada d’executar les polítiques previstes pel 
planejament, ajuntaments i Generalitat, respectivament. 
 
El problema s’esdevé en l’important buit de correspondència entre delimitació administrativa 
i àmbit de planejament enmig dels dos nivells anunciats. 
La no disponibilitat d’uns límits polítics, recolzats per la corresponent institució pública, 
coincidents amb uns àmbits de planificació coarta molt les possibilitats de desenvolupament 
del planejament territorial. 
 
Aquest planejament supramunicipal o d’escala intermèdia, avui manifestat majoritàriament 
en els plans territorials parcials i els plans directors, necessita d’un ens gestor, almenys en la 
línia vista anteriorment del planejament de la conurbació barcelonina, desenvolupat durant la 
dictadura i pre-democràcia.  
 
En matèria d’equipaments, aquest fet es fa encara més necessari si es té en  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
compte que tampoc es disposa d’un planejament sectorial, que en garantiria una mínima 
programació, ni que fos a nivell molt general. 
Així, la planificació dels equipaments avui es confia exclusivament al planejament municipal, 
ja que al nivell en que es tracta aquesta matèria en la planificació territorial –autonòmica o 
parcial- ho fa de difícil aplicabilitat. 
 
Un exemple encertat del que es persegueix el constitueix el model francès de ‘solidaritat 
intercomunal’. França ja fa temps que ha entès que els mecanisme de producció i utilització 
del territori han canviat.  
La llei de desembre del 2000, anomenada de ‘Solidaritat i de Renovació urbana’, dota les 
àrees que es constitueixin com a supramunicipals d’un mecanisme de planificació espaial 
destinat a afavorir els lligams i les transaccions entre la ciutat capçalera i les comunes 
periurbanes i rurals.  
 
Vista la necessitat d’una planificació supramunicipal dels equipaments, però no tant 
allunyada dels municipis com l’actual, es creu que la realitat de les cessions distarà molt, ja 
no només de la llei (com s’ha vist en el capítol anterior), sinó dels mateixos plans municipals.  
De l’aplicació de la llei al planejament es perd quelcom pel camí, afavorint als actors privats i 
en clar perjudici del públic. Es veurà tot seguit. 
 
En situacions territorials no metropolitanes, com el cas analitzat de les Terres de Lleida, es 
proposen les comarques com a àmbits de planificació dels serveis i equipaments públics i els 
consells comarcals com els encarregats del seu desplegament.  
Així, en entorns no cefàlics, les actuals estructures comarcals s’aproximarien a aquest model. 
Segons el descrit, caldria dotar als consells comarcals d’algunes competències en matèria 
d’equipaments, tal i com ja preveu la legislació sectorial aprovada per la Generalitat. 
Quedaria, però, pendent la planificació a aquest nivell territorial. 
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llindars de servei i de cessió: 
necessitat  d’un nivell supramunicipal d’equipament 
 
 
 
 
Els treballs per a la determinació dels àmbits de planejament territorial del Pla Territorial 
General de Catalunya, parteixen d’un ‘nou concepte de ciutat’: ‘d’una ciutat bàsicament 
autosuficient i ben delimitada s’ha passat, des de fa temps a un espai difós amb uns límits 
molt més amplis i en bona mesura indeterminats’. (CASTANYER, M.,1994) 
[1, veure també les definicions clàssiques de delimitació de regions donades per J.M. Pugidendolas] 
 
Tenint present això, l’objectiu principal dels treballs de delimitació d’aquests nous àmbits és 
determinar l’amplitud d’aquesta ciutat en l’àmbit territorial de Catalunya. En termes generals, 
el paràmetre principal i bàsic a partir del qual es pot definir la nova dimensió de la ciutat –
ciutats difoses, ciutats reals o àrees urbanes-, és la mobilitat laboral obligada [MOL].  
[2, veure’n definició] 
 
La interpretació d’aquesta realitat –relació residència-treball- (dades extretes dels 
qüestionaris del cens i padró d’habitants de 1981 i 1986, respectivament), s’ha treballat a 
partir de la relació orígen-destí i destí-orígen que s’estableix entre dos municipis. Una vegada 
determinat un valor límit es podrà definir el concepte de cohesió [COH]. 
 
Amb el mètode d’anàlisi de la cohesió es podran delimitar les diferents àrees de mercat de 
treball [AMT] que integren un territori, així com el municipi que n’és capçalera.  
 
[3, les àrees de mercat de treball [AMT], correspondrien al primer tractament de dades] 
[4, la cohesió [COH] faria un pas més determinant les relacions entre nuclis que es produeixen en les 
àrees de mercat] 
    
Si s’analitza la intensitat de les relacions que s’estableixen en les diferents àrees de cohesió, 
tot i relacionant-ho amb el nombre de municipis que les integren, el total de la població 
resident i el pes demogràfic de la capçalera en el total de l’àrea, s’evidencien uns resultats 
territorials ben diferenciats permetent agrupar ‘àrees’ a partir d’unes similituds o 
comportament comú.  
 
Aquests espais o territoris en que es poden agrupar les diferents àrees de cohesió segons 
una casuística comú en són cinc: els ‘corredors litoral i pre-litoral’, la ‘Catalunya central’, 
‘Ponent’, les ‘Terres de l’Ebre’ i la ‘muntanya’. [DPTOP, 1995. Pla Territorial General de 
Catalunya] 
 
Cal fer notar que aquests cinc territoris s’aproximen molt al que seran els set àmbits de 
planejament territorial que proposa en última instància el Pla Territorial General. 
 
La simbiosi de resultats de les àrees de mercats de treball [AMT] (especialment dels que 
resulten de l’aplicació del llindar d’autosuficiencia del 75%) i de les àrees de cohesió [COH] 
(segons llindar de relació del 15%), porten a l’identificació del que se’n diran sistemes 
urbans. 
Cada sistema urbà estarà integrat per un conjunt de nuclis (també n’existeixen de 
mononuclears), que formen una àrea estretament cohesionada on, entre el municipi 
‘capçalera’ i els municipis ‘associats’, s’estableixen unes relacions de mobilitat laboral 
obligada superiors al 15%.  

Una segona derivada de la mobilitat laboral obligada és el concepte de centralitat [CEN].  En  
els treballs del PTGC es defineix la centralitat com la relació més bàsica possible a partir de la 
mobilitat laboral obligada. El concepte de centralitat s’estableix a partir del primer flux per 
mobilitat laboral obligada de població ocupada resident d’un municipi que va a treballar a un 
altre. 
 
 
 
Definides les àrees de cohesió i les similituds de tipus estructural que s’establirien entre les 
mateixes, que en permetrien agrupaments territorials, cal avançar en la definició de la ‘ciutat 
real’ a Catalunya. 
 
Amb tal objectiu, s’ha d’afegir complexitat a les relacions entre nuclis. El paràmetre tractat 
fins al moment, mobilitat obligada per treball, s’haurà d’ampliar amb la resta de variables de 
base diària (compres quotidianes, trucades telefòniques; i de base no diària (compres no 
quotidianes, ús de serveis professionals i equipaments no locals). 
 
El resultat de l’estudi d’aquests nous subjectes proporciona una imatge molt més propera a 
la utilització i funcionament reals del territori, d’aquí que els àmbits que en sorgeixin 
s’anomenin àrees funcionals. 
Al igual que succeïa amb les àrees de cohesió les àrees funcionals presentaran diferències i 
similituds que les faran agrupables segons els seus paral·lelismes funcionals en el territori. 
 
Del tall territorial, en resulten novament cinc grans paquets de comarques que presenten 
matisos diferencials respecte les famílies establertes en ocasió a les àrees de cohesió.  
Si bé les comarques la ‘Catalunya central’, es mantenen segons l’anterior segmentació, els 
territoris dels ‘corredors litoral i pre-litoral’, s’estructuren ara en ‘comarques metropolitanes’ i 
‘comarques gironines o del nord’.  
Els àmbits anomenats en la cohesió com a ‘Terres de l’Ebre’, s’amplien ara amb les 
anomenades ‘comarques tarragonines o del sud’. Per contra els territoris designats 
anteriorment com a ‘muntanya’ s’integrarien en el paquet de ‘comarques de Ponent’. [DPTOP, 
1995. Pla Territorial General de Catalunya] 
 
 
 
Si es recorda, la superposició dels mercats de treball [AMT] en les àrees de cohesió [COH] 
proporcionava l’àmbit dels sistemes urbans, sorgits únicament de les relacions per mobilitat 
obligada [MOL]. 
Per altra banda, si els paràmetres d’estudi eren les relacions de base no diària en les àrees 
de cohesió, en resultaven uns nous àmbits territorialment ampliats a raó de la no 
quotidianitat tractada, les àrees funcionals. 
S’ha vist també, que en ambdós casos, àrees de cohesió i funcionals, el principat es 
segmentava en cinc grans paquets, amb diferències, segons si es tractés d’agrupament per 
cohesió o funcionalitat. 
Així, si la unitat de mesura de les àrees de cohesió (relacions de base quotidiana) és el 
sistema urbà, la unitat de mesura de les àrees funcionals (relacions de base diària i no diària) 
és l’anomenat sistema de proposta, que pot aglutinar un o més d’un dels ‘quotidians’ 
sistemes urbans. 
El principal sistema urbà integrant dels sistemes de proposta serà l’anomenat ‘sistema 
central’. En territoris més densos, com les comarques centrals o l’àmbit metropolità, es troba 
més d’un sistema central en cadascun dels sistemes de proposta, tot al contrari del que 
succeeix a les Terres de Ponent on l’elecció dels sistemes urbans central és més evident. 

136 



 

 

Les àrees funcionals i els seus sistemes de proposta són el penúltim esglaó a la determinació 
dels àmbits de planejament territorial, i en conseqüència, els plans territorials parcials.  
Els plans territorials parcials, en la inclusió dels sistemes de proposta, n’hauran de respectar 
la dimensió, essent unitats territorials indivisibles de planificació.   
Cadascun dels plans territorials haurà de garantir la bona integració i treball cohesionat dels 
sistemes de proposta dels que es composa. 
En aquesta línia, el planejament territorial parcial haurà de precisar l’àmbit territorial concret 
de cadascun dels sistemes de proposta, fixar-hi els paràmetres urbanístics bàsics així com la 
distribució indicativa dels usos del sòl a que els paràmetres donin lloc. 
Com a unitat funcional i de planificació, en el sistema de proposta, cal que quedin cobertes 
les necessitats d’equipament i de serveis, en coordinació amb les polítiques de transport i 
d’infraestructures de tot tipus.  
 
Les delimitacions indicatives que presenten els plans territorials parcials (PTP) hauran de ser 
precisades posteriorment pels respectius planejaments municipals, que són els que 
classifiquen i qualifiquen el sòl i els que en materialitzaran les propostes.  
La concreció d’aquests paràmetres i la localització de les reserves de sòl indicatives que 
portaran a terme els PTP, tant bon punt s’apliqui en el planejament municipal, farà que 
aquest es doti de la visió unitària que es persegueix per al sistema de proposta.  
En absència d’un planejament territorial parcial aprovat, els sistemes de proposta seran marc 
de referència de la planificació general urbanística. [DPTOP, 1995. Pla Territorial General de 
Catalunya] 
 
Finalment, els nuclis que integren els sistemes de proposta permetran acabar de definir els 
àmbits de planejament territorial. 
Així com els plans territorials parcials són l’eina específica on derivar les propostes de 
reequilibri territorial que la llei de política territorial encomana al Pla Territorial General, els 
nuclis integrants dels sistemes de proposta de cadascun d’aquests àmbits de planejament 
parcial en són el catalitzador. 
 
Tal i com s’apunta en l’article 5.1.b) de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de Política 
Territorial, caldrà diferenciar, com a mínim, les tipologies de nuclis de població següents: 
 
a) Nuclis  amb capacitat de creixement situats en zones de desenvolupament i amb capacitat d’afavorir 
la  concentració d’activitats i d’economies externes.                         
b) Nuclis de concentració situats en zones deprimides.     
c) Nuclis especialment aptes per a establir-hi equipaments d’àmbit supramunicipal 
d) Nuclis que poden tenir una funció de reequilibri i de descentralització en l’àmbit de zones fortament 
congestionades. 
 
En lloc d’aquesta diferenciació, el PTGC en proposa una de tres categories, prescindint de les 
a) i c) establertes en la llei, i incorporant un tipus anomenat ‘Nuclis que poden tenir una 
funció de reequilibri territorial global de Catalunya’.  
Es mantenen les categories de ‘Nuclis de concentració situats en zones deprimides’ i ‘Nuclis 
que poden tenir una funció de reequilibri i de descentralització en l'àmbit de zones fortament 
congestionades’. 
 
En aquest sentit és especialment important la variable anteriorment descrita de centralitat, 
que permet caracteritzar els nuclis a partir de la seva capacitat de creixement econòmic. 
 
Per a cadascun d’aquests 3 grups el pla territorial general n’estableix els sistemes urbans 
integrants. En la tipologia de ‘Nuclis de concentració situats en zones deprimides’ s’hi 
inclourien els sistemes d’economies agràries que gaudirien de rellevància territorial en el seu  

entorn comarcal, o de sistemes urbans on hi hauria un important pes del sector industrial 
relacionat amb la transformació de productes agraris. 
Per al tipus ‘Nuclis que poden tenir una funció de reequilibri i de descentralització en l'àmbit 
de zones fortament congestionades’, els sistemes urbans  que s’hi trobarien destaquen per 
l’elevat nombre de municipis que els integren. Destaquen per la seva activitat industrial 
(majoritàriament tèxtil) i la seva proximitat a Barcelona, que ha fet que la seva oferta de 
serveis fos baixa, en proporció als habitants. 
El darrer grup proposat pel pla, ‘Nuclis que poden tenir una funció de reequilibri territorial 
global de Catalunya’, dibuixa diferents nivells de cobertura territorial: per una banda sistemes 
urbans en un entorn industrial i terciari molt dinàmic i sistemes urbans definits en entorns de 
tradició industrial i per l’altra, sistemes urbans d’articulació dinàmica. 
 
Les relacions de cohesió descrites introduiran alguna variació en els cinc àmbits territorials 
descrits en darrera instància per les àrees funcionals.  
Cal destacar la subdivisió que experimenta l’àmbit territorial de comarques tarragonines o del 
sud en dos nous àmbits que s’anomenaran ‘Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre’ (com ja es 
reconeixia inicialment en la primigènia definició d’àmbits territorials per àrees de cohesió). 
Notar que l’àmbit territorial de Ponent tant en la redacció del Pla Territorial General com en la 
seva aprovació, incloïa encara els territoris pirinencs i de l’Aran. 
Ha estat amb posterioritat, amb la llei, Llei  24/2001, de 31 de desembre, de reconeixement 
de l’Alt Pirineu i Aran com a àrea funcional de planificació, mitjançant la modificació de 
l’article 2 de la Llei 1/1995, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya; que 
s’han constituït com a àmbit territorial propi l’Alt Pirineu i Aran. 
Al final d’aquest recorregut, la delimitació i aplicació dels plans territorials parcials quedaria 
de la següent manera:  
 
Àmbit Metropolità: l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el 
Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 
 
Àmbit de les Comarques Gironines: l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el 
Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva. 
 
Àmbit del Camp de Tarragona: l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de 
Barberà, el Priorat i el Tarragonès. 
 
Àmbit de les Terres de l’Ebre: el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. 
 
Àmbit de Ponent: les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell. 
 
Àmbit de les Comarques Centrals: l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès. 
 
Àmbit de l’Alt Pirineu i Aran: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el 
Pallars Sobirà i la Vall d’Aran. 
 
Amb l’aprovació del Pla Territorial General el 1995 s’aproven, doncs, unes delimitacions 
territorial de tipus regional, almenys en matèria de planificació, que amb la introducció de 
l’esmena de la llei 24/2001 de reconeixement de l’Alt Pirineu i Aran, en resulten finalment un 
total de 7 àmbits de planificació. 
L’any 2002, en una compareixença del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i 
sense que se’n conegui la fórmula jurídica que l’empara, es recull en el Diari de Sessions del 
Parlament (Serie C, nº 282, de 6 de febrer), l’anunci de l’adopció de les ‘unitats de 
planificació’ com a àmbits de planejament supramunicipal, a manca de pla territorial parcial 
aprovat.  
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L’adopció legal de unitats de planificació representa la materialització dels ja presentats 
‘sistemes de proposta’. Segons això, a Catalunya hi haurien 95 àmbits de planificació sub-
regional, per tractar-se de les unitats en les que es descomposarien els set grans àmbits de 
planejament o el que és el mateix, plans territorials parcials.  
 
Les unitats de planificació que constitueixen els sistemes de proposta es subdividiren encara 
en un nivell més en ocasió de la planificació territorial.  
En sorgirien unes subunitats de planificació anomenades pel mateix pla ‘àrees bàsiques 
territorials’ (ABT).  
Estan concebudes per a portar a terme el nivell més baix de planificació territorial, permetent 
distribuir centres i instal·lacions  
Tal i com les defineix el pla correspondrien a l’àmbit territorial funcional mínim per a poder 
oferir un llindar de població també mínim perquè pugui haver-hi el nivell més senzill de tipus 
d’equipament d’un sector qualsevol (DPTOP, Pla Territorial General de Catalunya, 1995). 
S’entrarà en el detall dels llindars en el capítol següent. 
 
 

Només afegir que la detecció de les ABT s’ha realitzat amb l’habitual procediment 
d’identificació d’àrees funcionals, relacions de mobilitat obligada i de població que 
estableixen els municipis que les integren. 
 
Un tret que les diferencia de les anteriors àrees funcionals és que la població s’ha adequat, 
introduint variables (població flotant, tendència demogràfica,...) a fi i efecte de proporcionar 
una radiografia de la població el més acurada possible que ajudi a una millor planificació dels 
equipaments.  
La correcció de la població persegueix una comparabilitat entre ABT en igualtat de 
condicions, essent igualment la que determinarà la inclusió en un o altre llindar.  
Convergint en aquest objectiu, s’hi plasmen les variables territorials (grau d’aïllament, 
comoditat del desplaçament...) que poden influir en la planificació.  
El seu enorme fraccionament, 301 unitats, moltes d’elles unimunicipals, haurà de ser el punt 
de partida del planejament sectorial, tot i que es podran sumar respectant els límits 
comarcals.  
 
 
 

 
 
 

Font Imatges: Pla Territorial General de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya. 1995 
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El que resulta sorprenent és que una dècada després, i amb l’aprovació del nou estatut de 
Catalunya, no s’hagin formalitzat les delimitacions territorials dels àmbits i unitats de 
planejament (plans territorials parcials i sistemes de proposta), en divisions territorials.  
 
Com s’ha d’entendre que el nou Estatut proposi 6 noves vegueries (les 9 vegueries 
republicanes haurien quedat abandonades) i no 7, adaptant-se a les determinacions del ja 
aprovat Pla Territorial General. 
 
En el sentit invers també valdria la reflexió: tant poc vàlides eren les 41 comarques en el 
moment de redactar-se el PTGC, que s’haguessin de generar nous àmbits de planejament en 
tot el territori, els ja vistos sistemes de proposta? 
En aquest sentit, cal recordar que la comarca, i en certa manera els municipis -però no les 
províncies- ha anat adequant-se a la realitat del territori català.  
 
Si bé el municipi ha alterat lleugerament la configuració del segle XVIII, amb fusions i 
segregacions, la província es manté inalterada d’ençà 1833. Per contra, les comarques es 
dibuixen d’altre manera que al 1936. 
 
Les esmenes en matèria d’organització comarcal que es desprenen de la consulta municipal 
de 1987, han deixat lluny les 38 comarques republicanes. 
[5, sobre l’elaboració de la consulta municipal i de la seva massiva participació] 
 
Tot i els canvis, tothom estarà d’acord en que sí el mapa municipal s’adequés més a la 
Catalunya real, les comarques haurien de tornar a canviar.  
 
El mateix passaria si l’estat de les autonomies actual s’adequés més a la Catalunya real. 
Almenys davant d’un estat federat, les províncies, com a divisions regionals, tampoc serien 
les que són, segurament s’acabarien de crear les regions que preveuen les lleis 
d’organització territorial, tot i avançant en la qüestió de les vegueries. 
 
El problema que sorgiria amb el desplegament actual de les vegueries és que s’haurien de 
revisar els àmbits de planejament territorial. A una nivell inferior, les 95 unitats de 
planificació s’haurien de revisar en relació amb les 41 comarques, doncs les primeres no 
s’han posat en pràctica. 
 
 
 
Es volen conèixer les diferències entre les divisions administratives que contempla l’Estatut 
(encara que no totalment desplegades), municipi, comarca i vegueria; i les delimitacions dels 
àmbits de planejament, municipi, sistema de proposta i àmbits funcionals territorials. 
Per a tal objectiu cal servir-se d’un tercer en la discòrdia, la detecció d’unitats territorials 
sortints de la simple utilització de variables com la distància entre un nucli principals o 
capçalera i els nuclis tributaris o associats, així com la seva població resident. 
 
No es vol, en cap cas, establir una altra delimitació d’àmbits, no és l’objectiu del present 
treball. Només valorar el plantejament anterior, sobre la idoneïtat de recolzar-se en àmbits 
administratius a l’hora d’elaborar propostes de planejament, pel fet de que aquests es 
tradueixen en institucions capaces de gestionar i vetllar pels propòsits dels plans.  
 
Abans d’entrar en aquesta qüestió, remarcar la coincidència entre el nombre de nivells 
d’àmbits administratius i de planejament que es debaten, un dels quals és idèntic, el 
municipal, restant a debat la resta de nivells supramunicipals.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A ningú se li escapa que a Catalunya tenim un ‘cap i casal’ que és Barcelona, que des de 
l’època romana s’ha configurat com el pol aglutinador indiscutible de Catalunya.  
Ciutat que, entesa no com a municipi, sinó com a metròpoli, no ha deixat de créixer en 
detriment de la resta del país en els darrers vint-i-cinc anys, fins a l’actual canvi de tendència. 
En segon lloc, hi hauria un paquet de ciutats mitjanes, poc per damunt o per davall de 
100.000 habitants (Lleida, Tarragona i Reus, Girona, Manresa, etc..) amb una capitalitat de 
tipus regional. 
Tercerament, una sèrie de ciutats més petites, es podrien anomenar ‘viles’, que constitueixen 
el suport comarcal. Finalment, una gran escampall de pobles, amb pedanies, agregats, 
urbanitzacions. ets...(sense excedir els 5.000), que completarien el substrat urbà nuclear de 
Catalunya. 
En els extrems d’aquest ampli ventall hi torbem dues situacions diametralment oposades, per 
una banda el fet metropolità i per l’altra l’Alt Pirineu i Aran. 
 
La variable de població aplicada al territori, això és localització urbana, dona com a resultat 
uns nodes enllaçats entre sí per les vies de comunicació, en ‘xarxa’. 
Aquest serà el pretès criteri elemental de delimitació. 
 

139 

Font Imatges: Pla Territorial General de 
Catalunya. Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques. Generalitat de Catalunya. 
1995. 

 
‘Els àmbits funcionals territorials (AFT) 
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funcional supracomarcal’ 



 

 

En una primera aproximació, la densitat per comarques (habitants/Km.2) permet fer-se una 
idea de la distribució espaial de la població de Catalunya en el territori (s’utilitzen dades del 
cens 2001, per correspondre’s cronològicament amb d’altres emprades anteriorment en 
l’elaboració de les ‘fitxes municipals’) 
 
Salvant l’efecte distorsionador de Barcelona en el Barcelonès (147,15 hab./Km2), li 
segueixen el Baix Llobregat (14,24 hab./Km2) i el Vallès Occidental, amb 12,5 hab./Km2. 
Bastant més endarrere es situen els valors del Maresme (8,95 hab./Km2), els 5,92 hab./
Km2. del Garraf, o els 5,75 hab./Km2. del Tarragonès. 
I encara en un estadi més allunyat s’hi troben el Vallès Oriental (3,73 hab./Km2), el Gironès 
(2,40 hab./Km2), el Baix Camp (2,19 hab./Km2) i Baix Penedès (2,04 hab./Km2). 
Cal fer notar que la única capital provincial no present en aquestes primeres densitats és 
Lleida, amb una densitat comarcal de (1,19 hab./Km2) pel Segrià.  
[veure plànol 01_densitat per comarques] 
 
Centrant-se ja en el territori d’anàlisi, la província de Lleida, es vol aprofundir en les 
densitats, amb un zooms municipals.  
En el plànol 02_habitants per nucli hi destaquen les densitats dels nuclis del Segrià, amb un 
promig comarcal de 4390 hab./municipi, amb més diferència hi segueixen les del Pla 
d’Urgell amb 1867 hab./municipi, de l’Urgell amb 1566 hab./municipi, l’Alta Ribagorça amb 
1205 hab./municipi, la Noguera, amb 1165 hab./municipi i l’Alt Urgell, amb 1024 hab./
municipì. 
Per sota del promig de 1000 hab./municipi, s’hi troben la Vall d’Aran, amb 882 hab./
municipi, el Pallars Jussà amb 885, la Segarra amb 873, les Garrigues amb 805, i el 
Solsonès amb 775 hab./municipi. 
Finalment, per dessota els 500 hab./municipi, únicament la Cerdanya i el Pallars Sobirà, 
amb 486 i 409 hab./municpi, respectivament. 
 
Aquest repartiment de densitats municipals en el territori permet traçar un límit en els 1500 
habitants per municipi, que segregaria per dessota aquest llindar les comarques de l’extrem 
septentrional.  
[veure plànol 02_habitants per municipi] 
 
Continuant amb la caracterització dels nuclis en el territori, i havent vist on resideixen els de 
més població, cal saber la distància que els uneix o separa, segons es vulgui. 
En el plànol 03_distància entre nuclis, s’ha representat la distància entre els caps 
municipals, així com l’àrea promig del terme municipal. 
S’observen notables coincidències: el límit establert anteriorment entre les comarques amb 
un promig d’habitants per municipi superior/inferior a 1.500 és quasi el mateix que el que 
dibuixa el llindar de separació entre nuclis de 70 Km. de mitja.  
Uns pocs municipis de l’extrem meridional de la Noguera en serien l’excepció.  
Així mateix la distància entre nuclis es relacions amb les àrees dels termes municipals, 
podent establir un promig en 5000 Km2.   
[veure plànol 03_distància entre nuclis] 
 
Una primera apreciació apunta a que els municipis amb major volum poblacional també són 
els que disten menys entre sí. 
D’aquí també se’n desprèn que el conjunt de municipis que s’hauran d’adscriure a un nucli 
principal serà menor, o en qualsevol, cas es correspondrà a territoris de menor superfície en 
la franja dels municipis de més població i menor separació. 
 
Avançant en la delimitació per variables físiques amb les que es treballa, població i distància, 
es localitzaran en el territori els nuclis de major mida de cada comarca. 
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L’elecció ha estat clara, ja que en cadascun dels àmbits comarcals hi destaquen clarament 2, 
3  i en algun cas més nuclis amb més població. El cap comarcal sempre hi és present, essent 
també el municipi amb més població en tots els casos estudiants. 
Val a dir que si bé la detecció en cadascuna de les comarques dels ‘nuclis principals per 
població’ no ha generat dubtes, a diferència dels anàlisi anteriors no es pot establir un llindar 
a partir del qual els nuclis passarien a ser ‘secundaris’ o menors, ja que varia segons els 
territoris comarcals. 
Algunes comarques presenten un nombre elevat de nuclis inicialment principals, en anàlisis 
posteriors segurament se’n afinarà tal presència. 
Destacar, de la lectura del plànol 04_jerarquia de nuclis segons població, que el territori per 
sobre del llindar de 1500 habitants i menys de 70 km. de separació entre nuclis (àmbit que 
es delimita gràficament amb un contorn vermell), és el que presenta major densitat de nuclis 
principals.  
[veure plànol 04_jerarquia de nuclis  segons població] 
 
S’assignaran ‘municipis secundaris’ o tributaris als ‘principals’ establerts fins al moment, 
segons el criteri de la mínima distància entre nuclis. 
Caldrà servir-se de la xarxa d’infraestructures de comunicació, que en el cas de la Província 
de Lleida queda quasi reduïda al conjunt de carreteres, per una escassa i insuficient xarxa de 
ferrocarril. 
 
 
 
Segons Gabriel Dupuy (1991), les xarxes introdueixen la variable topològica, és a dir, 
apareixen certs ‘privilegis’ segons el lloc que s’ocupa en la mateixa. Així nuclis molt més 
‘connectats’ (en interseccions, o per disposar de diferents mitjans de transport que hi 
conflueixen) tindran majors possibilitats d’ésser ‘nuclis principals’. 
Els nuclis, tinguin la jerarquia que tinguin, hauran de trobar-se almenys en la xarxa de nivell 1 
o de ‘comunicació’, segons la classificació adjunta que fa Dupuy.  
Es veurà més endavant, com la presència en aquest primer nivell possibilita la presència en 
nivells superiors. 
 
En relació amb això cal tenir present que avui, amb la modernització de les infraestructures 
de transport, les relacions s’han complexificat, eradicant la condició primigènia de proximitat 
en la xarxa per a establir relacions entre dos nuclis. Els transports a gran velocitat i les 
comunicacions telemàtiques no només han diversificat les xarxes sinó que fins i tot han 
invertit les relacions inicials pels nous vincles temps-distància. 
 
 
 
La lectura del plànol 05_connexió entre nuclis principals, proporciona les primeres 
informacions en termes de connectivitat. Les vies que comuniquen els nuclis principals de 
l’extrem nord definit per l’anterior límit + població/distància, són pràcticament les úniques 
existents, acotant molt les possibilitats de relació. 
Per contra, en l’extrem sud del límit, la densitat de vies de comunicació augmenta 
notòriament, així com les possibilitats de connexió dels municipis. 
[veure plànol 05_connexions entre nuclis principals] 
 
Una major accessibilitat es tradueix en estalvi. Així ho anunciava ja a l’any 1929 W.J Reilly, 
quan en el seu estudi Methods for the study of retail relationships, publicat al Butlletí nº 2944 
de la University of Texas, afirma que els fluxos de persones, béns, informacions i fins i tot 
idees, depenen de la mida dels mateixos i de les distàncies que els separen, essent  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
directament proporcional al producte de les seves poblacions i inversament proporcional a la 
distància entre elles. D’aquesta teoria anomenada ‘Llei de Reilly’ se’n desprèn una fórmula 
que permet calcular el punt d’indeterminació entre dos nuclis on se situa el límit de l’àrea 
d’influència de cadascun d’ells. 
 
Entrant ja en la comparativa que es desprèn del contrast amb la delimitació segons els 
criteris funcionals del Pla Territorial General de Catalunya, en el plànol 06_delimitació 
d’àmbits de compres no quotidianes i àrees de cohesió vs nuclis segons població, es mostra 
la divisió que es desprèn de les àrees funcionals del PTGC, d’escala supramunicipal. 
[veure plànol 06_delimitació d’àmbits de compres no quotidianes i àrees de cohesió vs nuclis segons 
població] 
 
La ‘cohesió’, respon al llindar més representatiu, del 15% per a l’any 1991. Tal i com s’ha vist 
anteriorment la representació dels mercats de treball, es la mesura principal de la relació 
entre nuclis de base diària. 
Per a la determinació dels sistemes de proposta, s’ha vist que cal introduir les variables ‘no 
quotidianes’, que aplicades sobre la cohesió proporcionaran unes ‘àrees funcionals’ que 
mostraran de manera més complerta les relacions entre nuclis, proporcionant alhora més 
informació sobre la ‘centralitat’ dels mateixos, és a dir, sobre quins són els nuclis que 
allotgen més funcions que altres. 
 
En  matèria de cohesió, cal esmentar que quasi domina el territori no cohesionat sobre el que 
sí ho està (encara més accentuat pels estudis realitzats per la situació a 1986). 
Per altra banda es pot afirmar que es tracta d’un territori bastant immòbil pel que fa a 
mercats de treball. Això és degut, en bona mesura, per la base agrícola de l’economia en la 
que es fonamenta el territori ponentí. Només els nuclis urbans més potents poden oferir 
mercat de treball en altres sectors.  
En aquest sentit, destacar l’àrea de cohesió de Lleida, amb una àmplia oferta en els sectors 
secundari i terciari. 

Existeixen altres territoris cohesionats d’igual presència territorial però de menor rellevància 
econòmica. Només destacar l’activitat industrial de Balaguer i Mollerussa, gràcies a 
l’industria d’elaboració de productes alimentaris.  
Com a àrees destacables per la seva activitat terciària cal centrar-se en Guissona, amb la 
cooperativa comercial agrària més important de Catalunya.  
 
La resta de cohesions ofereixen dimensions bastant reduïdes, articulant únicament 4 ó 5 
nuclis de mitjana.  
 
Altrament s’ha vist que l’existència d’una capçalera vé determinada per la localització de la 
mateixa en un eix de comunicació.  
A això cal afegir que la xarxa de comunicacions ponentina, com s’ha comprovat, és poc 
vertebradora articulant, en bona part dels territoris del nord, quasi només els centres 
comarcals. 
Cal recordar també el marcat contrast poblacional que existeix entre el nucli capçalera de la 
cohesió i l’àrea que articula.  
 
En resum, l’immobilisme de Ponent limita les relacions de cohesió als centres urbans més 
actius, sovint ubicats a peu de les vies de comunicació més significatives. En aquest entorn 
s’hi identifica un nombre d’àrees de cohesió amb una població superior als 190.000 
habitants, dels quals el 60% són residents a l’àrea cohesionada de Lleida. [DPTOP, 1995. Pla 
Territorial General de Catalunya] 
 
Quan s’afegeixen les compres no quotidianes, associades directament a la utilització de 
serveis ubicats en equipaments públics (es veurà més endavant), s’observa com en les àrees 
de cohesió menys planeres –o del nord-, rarament apareixen subdivisions de les àrees de 
cohesió, ans al contrari, aquestes s’amplien donant servei a més municipis.  
En els territoris del sud es dibuixa més centralitat, és a dir, dintre una àrea de cohesió alguns 
dels nuclis que l’integren ‘s’especialitzen’ en serveis no quotidians. Per tant l’esmicolament 
augmenta considerablement. 
Amb tot, es continuen distingint les dues unitats territorials de la delimitació segons criteris 
merament físics.  
La primera unitat es correspondria a la plana de Lleida. Els àmbits que la componen són 
diversos i diferenciats. Resseguint la cohesió i els àmbits d’activitat no quotidiana, es pot 
llegir força bé l’eix de comunicacions de la NII.  
Per altra banda, la segona unitat territorial, la muntanya presenta la característica comú de 
que les àrees funcionals que es dibuixen augmenten en extensió a mesura que n’augmenta 
la cota dels seus territoris. 

 
Es grafia la cohesió superior al llindar del 15% (gris fosc) juntament amb les àrees de 
compres no quotidianes (gris clar). Es comprova com la detecció de nuclis per criteris físics 
resideix, en bona mesura, en aquestes àrees funcionals.  
(els nuclis divergents s’assenyalen amb vermell) 
[veure plànol 07_àmbits  compres no quotidianes i àrees de cohesió vs nuclis principals segons població] 
  
Centrem ara l’atenció en els nuclis que presideixen ambdues delimitacions. 
S’observa (plànol 08_centres de compres no quotidianes i nuclis centrals d’àrees de cohesió 
vs nuclis principals) una correspondència quasi total entre nuclis. És a dir, els nuclis 
capçalera sorgits de la detecció funcional són alhora nuclis principals per població.  
[veure plànol 08_centres de compres no quotidianes i nuclis centrals d’àrees de cohesió vs nuclis 
principals] 
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urbano’ 
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A banda dels ‘territoris en xarxa’ promulgats per Dupuy, existeixen altres tesis, no tant 
recents, que oferirien visions –sovint contraposades a les teories més actuals- també 
interessants de recuperar.  
Pocs anys després de que Reilly publiqués la seva fórmula de proporcionalitat inversa entre 
població i distància, el 1933, W. Christaller en el seu llibre Central places in Southern 
Germany, utilitza el terme ‘lloc central’ per designar la funció urbana bàsica que és la de 
servir la seva àrea tributària. És a dir un lloc és ‘central’ respecte la màxima àrea 
d’aprofitament que pugui administrar. 
L’autor afirma que ‘l’essència de la geografia de les empreses de serveis i comerç al detall 
s’estiba en l’agrupament d’establiments en els centres de mercat freqüentats pels 
consumidors de la zona (...). Les ciutats i pobles no són altra cosa que una agrupació 
d’empreses de serveis i comerços, situats en un lloc que ofereix l’avantatge de constituir un 
adequat centre d’atracció o focus per als consumidors que es desplacen allà a la cerca dels 
béns i serveis que necessiten’. (CHRISTALLER, 1933) 
Així no és d’estranyar que els resultats de nuclis amb gran volum poblacional i nuclis 
funcionals coincideixin. 
[6, per conèixer els principis sota els quals es regeixen els ‘llocs centrals’ de Christaller] 
 
La teoria del ‘lloc central’ ha estat criticada per no ser suficientment general com per a 
explicar la localització de totes les ciutats, destacant-ne una major efectivitat en les zones 
més rurals o el que és el mateix, menys metropolitanes (com és el cas que aquí s’estudia) 
També han rebut crítiques la seva estructura i pautes hexagonals encara que, autors com 
Lösch, l’han acceptat com a forma òptima de l’àrea de comerç. 
 
Un discurs complementari al dels ‘llocs centrals’ és la teoria del ‘Rank Size’, originalment 
revelada per Félix Auerbach el 1913, però difosa oficialment per George K. Zipf el 1941: 
Determinada una àrea d’influència de nuclis, la població d’un nucli integrant tendeix a ser 
igual a la població del nucli més gran (lloc central), dividida per la seva posició o rang que 
esmentat nucli ocupa en l’escalat de mides.  
En essència, la jerarquia de nuclis s’establiria a partir del criteri de la població. Els resultats 
que ofereixen el plànol 8, on els nuclis capçalera funcional són alhora capçaleres 
poblacionals, convergirien en això.  
 
La regla de rang-mida, tampoc s’ha escapat de les crítiques. Fonamentalment se li recrimina 
no haver tingut en compte algunes dades econòmiques determinants en els processos 
d’urbanització i la seva localització que determinen més o menys volum de població en un 
nucli o en un altre..  
En concret, no incorporar el nivell de renda de la població difícil de seguir l’evolució en els 
nuclis més petits i més rurals. També en ciutats de tipus primari, el que en diríem metròpolis 
en països en vies de desenvolupament.  
la impossibilitat de reflectir creixements més accelerats en nuclis urbans menors i la 
desacceleració del creixement de les grans ciutats ‘primàries’ en països en vies de 
desenvolupament, amb una clara economia dual. D’aquí, que es cregui que el grau 
d’urbanització i la forma de la distribució per rang-mida estiguin associats amb el nivell de 
renda de la població, regla no reflectida en la teoria del Rank Size. 
[7, per ampliar al visió crítica de les teories, ‘lloc central’ i ‘rank-size’] 
 
Els resultats que ha evacuat el treball empíric versen parcialment en les teories descrites. 
Uns nuclis principals amb el rol de funcions d’un lloc central, unes àrees tributàries on els 
nuclis més propers a la capçalera aglutinen també més població (veure plànol 10, per xifres 
concretes), i tot suportat per una xarxa d’infraestructures de transport que permet les 
relacions de subsidrietat entre la capçalera i la seva àrea demandant. 

Al ser objecte d’estudi un territori no metropolità, són vàlides les tesis del rank-size, que 
conviurien amb els plantejaments menys restrictius alhora que més recents de les ‘xarxes’. 
Així, a Ponent, si bé encara són certes les modulacions jeràrquiques i una certa estanqueïtat 
dels nuclis segons les formulacions del rank size, també ho és la complementarietat i 
suplència que ofereix el territori funcionant xarxa; plantejament contemporani, aposta eficient 
i estratègica que cal potenciar.   
 
La xarxa christalleriana de llocs centrals i no centrals, que assegura béns i serveis a un àmbit 
concret, organitzada jeràrquicament, és per Gabriel Dupuy (1991), el segon nivell de les 
xarxes que conviuen en un mateix territori. 
Avui, aquest segon nivell integra ja dos tipus de xarxes, les christallerianes, que Dupuy 
anomena ‘tradicionals’, per fonamentar-se en relacions de proximitat (les úniques possibles 
en el moment de la seva existència), i les de ‘producció i consum’, on darrerament s’han 
esdevingut importants canvis en la distribució i la logística, que n’han reduït molt la 
necessitat de la proximitat física. 
La xarxa de `producció i consum’ podríem dir que es modernitza d’ençà la segona meitat del 
segle passat, amb la revolució dels mitjans de transport que fan possible poder pensar en un 
nou model d’organització territorial, molt més flexible. Aquesta nova organització no hagués 
estat possible sense una revolució prèvia, la industrial, que va transformar el sistema 
productiu en tal i com el coneixem avui, una organització fordista del treball.  
D’ençà aquest moment parlem de centralitats que aglutinen els assentaments humans, els 
centres que abans eren les fàbriques i avui són les ciutats. 
La xarxa de transport, juntament amb les telecomunicacions i les infraestructures urbanes, 
com s’ha vist, és per a Dupuy la més primària de totes, on s’hi suportarien els dos altres 
nivells. 
Un comentari, només a tall de definició del tercer nivell de xarxa, doncs en el present treball 
no ens hi referirem. Correspondria a les xarxes de relacions que estableixen els habitants 
entre sí, els usuaris de les xarxes de nivells inferiors. 
 
Finalment, s’ha contrastat l’àmbit de la delimitació. En el plànol 09_delimitació física vs 
delimitació funcional s’hi  descobreixen les divergències. En alguns casos s’han rectificat 
segons les propostes funcionals, en d’altres no, per tenir informació que validava la solució 
física.  
Així es comprova que la identificació merament física dels nuclis és prou vàlida, per tractar-se 
d’un territori no metropolità, corresponent-se pràcticament a la detecció funcional. 
[veure plànol 09_delimitació física vs delimitació funcional] 
 
S’ha procedit d’igual manera per a la determinació de les àrees tributàries d’aquests nuclis, 
contrastant les divisions administratives i funcionals amb la delimitació física. 
Tot i que les divergències són majors en relació als resultats obtinguts per als nuclis, les 
coincidències són realment importants.  
S’incorporen els resultats de la consulta municipal de l’any 1987, que es plantejava 
l’adequació de la divisió comarcal de 1936 a cadascun dels municipis de Catalunya. En el 
plànol 10_delimitació física vs delimitació administrativa, es poden veure les solucions 
donades per la Generalitat als municipis que varen plantejar la seva disconformitat a 
l’adscripció a la comarca que els assignava el 1936.  
En verd es mostren les negatives que el govern acceptada, per tant municipis que passen a 
formar part d’una altra  comarca distinta a l’original. 
[veure plànol 10_delimitació física vs delimitació administrativa] 
 
En vermell, les negatives no acceptades per la Generalitat, corresponent a municipis que 
resten en la comarca original  
[8, resultats de la consulta municipal] 
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Aprofundint en la necessitat d’aquest nivell regional, i com hauria de ser la seva introducció, 
es creu que s’hauria d’incorporar en l’ordenament legal urbanístic.  
Les diferents comunitats autònomes haurien d’identificar una delimitació que reconegués la 
seva casuística regional, així com els municipis que assumirien més funcions per la seva 
condició de capçaleres.  
Segons el que s’acaba de comprovar, pel cas de Catalunya s’estaria parlant en molt bona 
mesura de les comarques i dels seus caps comarcals. 
 
Així com l’any 76 la legislació urbanística espanyola va introduir la diferenciació entre 
l’equipament general i local, reconeixent almenys dos tipus d’equipament segons si les 
cessions a efectuar servien a un àmbit local (a part del nucli) o al fet general (la totalitat del 
nucli); avui es fa necessari incloure el nivell supramunicipal.  
 
La categorització en dos nivells avui es demostra clarament insuficient, la major estratificació 
dels equipaments es fa molt evident alhora que injusta si no s’introdueixen més esglaons en 
l’escalat públic. 
Avui un municipi ‘capçalera’ ofereix, proporcionalment al nombre d’habitants, molts més 
serveis que un municipi que en depèn.  
Els municipis principals, a banda dels usuaris que els són propis reben els usuaris visitants 
dels municipis veïns que no tenen determinats serveis.  
Es pot comprovar aquesta obvietat fent una ullada a les taules de recomptes comarcals 
d’equipaments desgranades en la segona secció del capítol II.  
 
El reconeixement d’aquesta ‘capitalitat’ en l’oferta de serveis en equipaments públics, per 
part dels texts legals, en permetrà preveure cessions específiques per aquest concepte. 
Si bé fora necessari augmentar les cessions a Catalunya, tal i com s’ha vist anteriorment, 
essent la introducció de la categoria supramunicipal el supòsit idoni per fer-ho, es continuarà 
referenciant el present discurs en la base més restrictiva de mantenir el volum de cessió 
actual. Opció que és la més realista, sobretot si es té present que aquesta mesura 
perjudicaria al privat, tradicional promotor i incitador a l’urbanisme. Una major atribució de 
càrregues paralitzaria en bona mesura l’activitat urbanística, fet inadmissible, doncs encara 
és el motor del país.  
 
No augmentant quantitativament els totals de cessió, caldria concentrar-se en un millor 
repartiment dels sòls públics segons els equipaments ofertats. Mecanismes tipus ‘banc de 
terres’ podrien contribuir en la volició d’un repartiment més ecuànim.  
 
Els municipis que oferten major nombre de serveis en equipaments públics, ho fan de forma 
voluntària, sense que enlloc es reconegui l’assumpció de la mutació de la demanda a la qual 
donen resposta.  
Tot i això s’estableix una certa competència entre els municipis capçalera per a aconseguir 
allotjar aquell nou equipament d’àmbit comarcal o regional, projectat per determinada 
conselleria, oferint de forma totalment gratuïta el sòl necessari per a la seva construcció. Tal 
contradicció i incomprensible sacrifici s’explicaria per l’increment d’activitat econòmica que 
suposa allotjar una nova infraestructura social, amb les consegüents contraprestacions 
impositives a les arques municipals.  
Decisió política que beneficia els interessos del consistori però no tant els del ciutadà.  
Els ajuntaments no pensen que quan lluiten per aconseguir aquell hospital comarcal, aquell 
institut de batxillerat o qualsevol altre centre supramunicipal estan renunciant a futurs 
equipaments locals o generals, doncs aquest regional s’allotjarà en el sòl dels anteriors, per 
la senzilla raó de que no s’efectuen cessions amb destí supramunicipal.  
Aquest procedir és especialment injust pel ciutadà resident al municipi oferent, que veurà 
progressivament minvades les seves possibilitats d’equipament local i municipal.  

El descrit és una tergiversació del model que és possible per la manera com s’efectuen les 
cessions avui, ‘a trossets’, siguin generals o locals. El que és encara més preocupant és que 
les primeres poden anar en detriment de les segones, col·lapsant el model.  
La diferenciació de les cessions supramunicipals hauria de servir per a revisar aquestes 
anomalies, segmentant degudament les cessions de sòl en funció de la població que els serà 
tributària.  
 
A l’altra cara de la moneda s’hi troben els municipis petits, amb menys oferta de serveis que 
els fa recórrer al seu municipi capçalera.  
Es pot afirmar que aquests municipis externalitzen bona part de les càrregues per serveis, o 
el que és el mateix exporten part dels costos dels mateixos al municipi capçalera aconseguint 
un major marge de benefici tant públic com privat.  
Públic perquè l’ajuntament s’haurà d’aplicar menors quotes de voluntarisme que es traduiran 
en un menor esforç econòmic. 
Privat perquè en el marge que deixa la legislació urbanística en la quantitat de sòls a cedir, 
aquests es podran aplicar les mínimes, sense haver-se de sentir les pressions del consistori 
per trobar-les insuficients.  
 
Caldria inserir les equipaments generals en els mateixos processos  de reserves i cessions 
que els establerts per als equipaments local, pendents encara avui de la seva introducció en 
el text legal, per així poder gestionar una adequada equidistribució de càrregues i beneficis. 
 
D’aquesta manera, cada acció urbanística lucrativa contribuiria als tres nivells urbanístics, el 
local, el general i el supramunicipal, doncs en les cessions per a equipament general s’ha 
d’entendre –segons el definit per la llei d’urbanisme en l’art. 34.1-, s’hi inclourien les 
reserves de sòl de tot equipament que depassés l’àmbit local. 
Alhora d’afrontar les cessions en un barri de nova construcció, part dels sòls amb destí a 
equipament aniria a cobrir les necessitats del nou assentament, altra part completaria els 
sòls d’una peça d’equipament que juntament amb els del sector contigu permetria s’hi 
allotgés un nou equipament municipal.  
Per a l’equipament pel qual s’identifica una prestació de servei clarament supramunicipal, es 
creu interessant -en el moment d’efectuar les cessions corresponents-, realitzar aportacions 
de sòl o el seu equivalent econòmic a un ‘banc d’equipament territorial’, on s’hi constituiria 
un fons disponible per qualsevol municipi que allotgés un nou equipament surpamunicipal. 
 
Aquest mecanisme contribuiria al reequilibri territorial, doncs qualsevol municipi podria optar 
a l’hostatge d’un nou equipament supramunicipal, una autèntica solidaritat territorial, oferint 
igualtat d’oportunitats a tots els nuclis, sempre i quan s’acomplís una adequada presència en 
la xarxa d’infraestructures de comunicació. 
Amb la definició conceptual en el cos de la llei d’aquest tercer nivell de cessions, i la 
necessària solidaritat intermunicipal, el correcte funcionament en xarxa dels nuclis es fa 
encara més important. La constel·lació formada per tots els nuclis integrants d’una regió ha 
d’anar suportada d’una xarxa d’infraestructures de comunicació que garanteixin el bon 
funcionalment de tots els nivells, però especialment del supramunicipal.  
Es podria llençar la màxima de que no hi ha infraestructures socials supramunicipals si no hi 
ha una xarxa suficient d’infraestructures de transport.  
 
 
 
Tornant al treball empíric de la delimitació física a partir de la localització dels nuclis en el 
territori, cal reprendre allò que s’ha deixat apuntat línies més amunt, sobre l’existència d’una 
jerarquia de nuclis principals, estretament lligada a la variable poblacional, i que donaria com 
a resultat diferents mides d’àmbits adscrits o subsidiaris.  
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S’adjunten dos gràfics-matriu que mostren una jerarquia de nuclis capçalera, acomplint 
aquelles característiques que s’avançaven amb les teories de Christaller sobre el ‘lloc 
central’.  
[veure pàgina següent, 11_matriu de nuclis tributaris, segons adscripció pel criteri de delimitació 
‘població/distància’] 
 
S’han agrupat les delimitacions en dos grans segments, segons la diferenciació realitzada al 
principi de l’anàlisi, per ‘territoris densos’ (nuclis a una distància promig de menys de 70Km. i 
de població promig major de 1500 hab.) i per ‘territoris buits’. 
S’observen diferències entre els diferents nuclis centrals que en sorgeixen: 
En la meitat nord, corresponent als territoris més densos, els nuclis centrals són de major 
mida, així com els nuclis tributaris que són comparativament majors respecte a nuclis 
tributaris dels capçalera de territoris menys densos. 
La doble entrada de la matriu, per rangs de població i per població del nucli capçalera, 
permet fàcilment aquesta lectura. 
Així es comprova la presència de nivells de capitalitat territorial, o el que és el mateix, graus 
de centralitat. 
Tal i com apunta Berry el 1967, un ‘lloc central’ de nivell superior oferirà més béns, més 
varietat d’establiments, poblacions més nombroses i àrees tributàries amb un volum de 
població major. Els llocs centrals de nivell inferior, proporcionaran únicament béns d’ordre 
inferior. 
Sobre això és important d’emfatitzar el paral·lelisme que s’ha d’establir en matèria 
d’equipaments: els nuclis capçalera de menor rang oferiran infrastrucutures menys 
complexes,  equivalents a equipaments locals o com a màxim generals (emprant la 
terminologia de la llei d’urbanisme) . 
És a dir els diferents nivells de nuclis principals no es corresponen necessàriament a una 
oferta de serveis supramunicipal.  
 
En la línia del descrit, la pràctica totalitat dels nuclis, en algun moment o altre i per a un 
determinat servei, serà tributari d’un altre nucli.   
Aquestes serien les funcions considerades extremadament centrals, amb un hinterland que 
avarca diferents àrees tributàries i diferents nuclis centrals (Christaller, 1933) 
Així mateix es pot generalitzar la condició de demandant de totes les parts que integren un 
nucli (districtes, barris, pedanies, agregats), que per determinats serveis en equipaments 
hauran de recórrer a d’altre barris o districtes ‘més centrals’ a cercar serveis que no troben 
en el seu àmbit. 
 
En aquest context es vol fer esment d’uns treballs de Pilar Riera de l’any 1989, on es fa 
l’esforç d’establir una organització jeràrquica dels nuclis a Catalunya, a raó de les relacions 
de dependència funcional. 
Tot i que s’adverteix que són molts els factors que incideixen en la localització de les funcions 
en una localitat, el treball es limita únicament a considerar-ne una, la població, com a 
principal producte de l’activitat econòmica i més representatiu del procés històric urbà.  
 
L’anàlisi de la diferent oferta funcional de les localitats catalanes, relacionada amb el nombre 
d’habitants, ha de permetre comprovar si la distribució en l’espai presenta unes estructures 
jerarquitzades, de tal manera que es configura una xarxa urbana i unes àrees funcionals 
també jerarquitzades. 
Un primer pas en l’estudi d’aquestes estructures consisteix en l’anàlisi de la relació que 
presenten el nombre d’habitants i el nombre de funcions de cada localitat. 
Dels resultats es defineixen cinc nivells de localitats (finalment s’exclou Barcelona ciutat, per 
conformar de forma individual el nivell superior o metropolità). Es fa palès que són molt més  
nombrosos els nuclis de nivells inferiors en contrast amb els de nivells superiors. 

L’existència d’aquest entramat urbà no implica necessàriament una distribució homogènia 
dels nuclis de cada nivell en el territori, ans al contrari.  
 
S’han etiquetat els diferents nivells com:  
Nivell 0: capital metropolitana (únicament Barcelona) 
Nivell 1: capital regional 
Nivell 3: capital comarcal 
Nivell 4: capital de rodalia 
Nivell 5: pobles petits 
 
Cal remarcar que la utilització d’aquesta terminologia no té una correspondència directa amb 
els àmbits administratius que responen al mateix nom, únicament en vol indicar una àrea 
d’influència de dimensions aproximades al que suggereix el concepte utilitzat. 
 
Segons Riera, les diferents funcions que es donen en els nuclis permeten ser classificades en 
dos grans grups: funcions centrals i funcions disperses. Les centrals serien aquelles la 
ubicació de les quals és únicament a raó de la població del nucli principal i de la seva àrea 
subsidiària.  
Les funcions disperses correspondrien a les que vindrien determinades per un conjunt de 
factors més ampli, essent un dels quals la població, però no l’únic ni el més important. 
La localització en l’espai d’aquest darrer tipus de funcions està moltes vegades relacionada 
amb unes característiques específiques i concretes del territori i amb l’activitat econòmica 
predominant d’un nucli concret. Les funcions disperses es caracteritzen, per tant, per la seva 
incidència en localitats de tots, o gairebé tots, els nivells localitzats. 
 
Per altra banda no hi ha una única organització espaial generada per les funcions centrals, 
sinó que aquesta estructura es jerarquitza. Hi hauran funcions centrals per a cadascun dels 
nivells. 
I encara afegir que aquestes funcions centrals poden tenir diferents nivells de freqüència, 
d’intensitat d’ús. Així s’hi  diferencien dos tipus de flux els dominants i els ocasionals. 
 
De l’aplicació d’aquesta metodologia d’anàlisi en surten els nuclis integrants de cada nivell.  
El nivell regional es correspondria a les 9 capitals catalanes de la divisió republicana. En el 
nivell comarcal, succeeix quelcom semblant, la xifra és pràcticament idèntica al nombre de 
comarques de la divisió territorial de la Generalitat republicana. 
Pel que fa als espais rodals, es podrien xifrar en 109, molt coincident amb un format 
territorial que no s’ha vist encara en aquest treball i que no per això deixarem de fer-hi 
esment, les anomenades ‘municipalies’, presentades per Lluís Casassas i Joaquim Clusa en 
l’Organització Territoirial de Catalunya l’any 1981. 
Equivalents a una sort d’àrees funcionals supramunicipals sortints de les relacions de base 
diària i no diària deslligades del concepte comarcal.  
A banda de les 127 municipalies destacar també la proposta de cinc unitats territorials, 
regions administratives que assumirien la descentralització de la Generalitat però també de 
l’Estat, doncs es proposa reconduir les províncies a cinc.  
 
Que a aquest mateix nombre de nivells hi arribin els treballs de Estalella, Pujadas i Lluch, 
juntament amb d’altres autors de diferent procedència fa pensar que l’estructura urbana de 
Catalunya s’organitza en 5 nivells més Barcelona. 
[9, referències complertes als treballs dels autors esmentats] 
 
Del exposat se’n vol destacar sobretot un aspecte: l’aparició del nivell comarcal en una 
posició intermèdia al conjunt jeràrquic, que es correspon a una delimitació administrativa al 
mateix temps que genera sentiment de pertinença i identitat. 
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Aportant a aquest discurs elements ja introduïts, recuperaríem la importància de la 
convergència de les delimitacions administratives i de planificació, on s’hi inclou 
l’equipament públic  
La comarca es mostra, en territoris no metropolitans, com un àmbit molt encertat en quant a 
dimensions territorials que acompliria la premissa de la coincidència d’ésser espai funcional 
alhora que de gestió, garantint el desenvolupament de la planificació; en correspondència 
amb el cap comarcal, com a nucli on residenciar les cessions de caràcter clarament 
supramunicipal. 
[10, En aquest sentit és interessant veure les reflexions de Puigdendolas sobre la necessària coincidència 
de regions naturals i artificials] 
[per aprofundir, consulti’s també: SERRANO MARTÍNEZ, José Maria ‘Aproximación al estudio del aumento 
de población en las ciudades cabeceras comarcales de Catalunya, según división territorial de 1936’, 
publicat a ‘Ciutats petites i mitjanes de Catalunya: evolució recent i problemàtica actual’. II Setmana 
d’Estudis Urbans a Lleida, 1987. Generalitat de Catalunya] 
 
Com s’ha avançat anteriorment, l’accessibilitat natural del territori i el manteniment de 
l’organització tradicional no és vàlida en entorns metropolitans, més dinàmics i complexos.  
Així com la delimitació administrativa municipal, tot i que funcionalment superada, encara es 
pot llegir en els territoris menys alterats per les dinàmiques urbanes, en entorns 
metropolitans no és visible. En aquest context, on les trames es fonen donant pas a un 
continum urbà, s’anul.la tota delimitació administrativa o segmentació tradicional.  
La comarca, com a àmbit funcional no seria vàlida, com tampoc ho seran els consells 
comarcals com a ens de desenvolupament del planejament.  
Caldrà pensar en ens de gestió que realitzin funcions equivalents a les de l’administració 
comarcal.  
 
Pensant en aquests plans supramunicipals i en el seu desenvolupament, i recuperant temes 
ja tractats tot i afegint-ne de nous, es oportú recordar les innovacions en matèria de 
planejament que proposa Luigi MAZZA  (1988). 
Entre el planejament normatiu (urbanisme sortit del dret romà) i el planejament concertat 
(urbanisme sortit del dret anglosaxó), cas espanyol i alemany –respectivament-, hi hauria una 
via intermèdia que apostaria per un ‘pla supramunicipal d’estratègies’ que no donaria drets 
ni obligacions, establint un ‘full de ruta’ on s’adequarien els diferents plans municipals.  
Aquesta proposta de planejament estratègic trobaria paral·lelismes en els actuals plans 
directors territorials (PDT), tot i que es tractaria d’un tipus de pla molt més abocat a un 
disseny de polítiques que no tant en un desenvolupament i concreció de les determinacions 
d’altre planejament territorial, com succeeix amb els PDT.  
Es diria que es troba a mig camí del planejament normatiu i concertat, per reduir la certesa 
dels primers i augmentar la discrecionalitat dels segons.  
La proposta passa per eliminar la certesa hipotètica (certezze ipotetiche), tal i com anomena 
Mazza la certesa legal, sortint de la definició dels nous drets d’ús establerts pel pla, doncs 
està condicionada al context institucional i al moment polític municipal. Com a polítiques, 
només les del planejament estratègic, amb un disseny més proper a les necessitats que no el 
de aproximació amb les tradicionals regles legals del pla.  
Els punts de contacte amb el model urbanístic continental s’establirien pel manteniment de 
la certesa del pla, en tant que establiment i explicitació dels drets existents, que  en 
combinació amb les estratègies proposades pel pla supramunicipal han de permetre a 
l’inversor fer les seves previsions. En això es milloraria la flexibilitat del model anglosaxó, 
doncs no es confia únicament a l’Estat el desenvolupament del pla i la seva concreció.  
 
En les previsions d’equipament públic, que passarien per un bon coneixement de les 
necessitats i una proposta no tancada de futur, doncs són tant canviants com la mateixa 
societat, calen models com el descrit, que obren la porta a la flexibilitat ben entesa.  
Qüestions, en les que s’entrarà en el capítol següent.  

dels ‘règims especials’ a la introducció de factors de correcció 
físic-territorials en la legislació 
 
 
 
Si bé la introducció de les cessions generals d’equipament en la llei d’urbanisme ajudaria a 
una millor equidistribució de càrregues i beneficis, facilitant l’ajust a la major assumpció de 
serveis per part dels municipis capçalera, necessitarem d’altres mecanismes de perequació 
que matisin altres variables físic-territorials. 
 
S’ha vist que les dues components determinants per a la caracterització dels nuclis eren la 
població i la seva localització. 
Caldrà aprofundir en la matisació de la implantació dels nuclis en el territori, i del que això 
comporta per la població resident i per l’administració competent. 
 
Assumits els tres nivells bàsics de cessió, local, general i surpamunicipal, es fa un pas 
endavant, avançant que no tindran les mateixes necessitats un municipi, per exemple de 
1000 habitants, situat a la plana de Lleida que el mateix localitzat al Pirineu. No suposarà les 
mateixes despeses a l’ajuntament de mantenir una àrea catalogada d’equipaments o el propi 
equipament...Tampoc donar servei a una població estable o a puntes de demanda a raó de la 
estacionalitat de la seva residència. 
 
El descrit, junt amb altres situacions que crearien diferències entre municipis propers en 
termes de població i localització, suposa despeses addicionals a l’administració municipal, 
per haver d’incrementar l’oferta de serveis en equipaments públics.  
 
La municipal espanyola del 1985 ja ho detecta, quan en el seu article 30, en la secció de 
régimenes especiales, obre la possibilitat de que les lleis de règim local de les comunitats 
autònomes estableixin règims especials propis per a municipis petits o de caràcter rural i per 
a tots aquells que les seves característiques ho facin aconsellable. 
La primera llei de règim local catalana, de 1987, fa un pas important quan en el seu text, a 
banda de reconèixer els trets diferencials apuntats per la llei marc, defineix tot un seguit de 
supòsits que conformaran els ‘municipis de règim especial’. 
 
Capítol III. Els règims municipals especials 
Article 72. Municipis de règim especial 
72.1  Són municipis de règim especial: 
a) Els que funcionen en règim de consell obert. b) Els de muntanya. c) Els turístics. d) Els historicoartístics. 
e) Els industrials. 
72.2  Sens perjudici del que estableix aquesta Llei, les lleis reguladores dels diferents sectors de 
l'actuació pública poden establir també tractaments diferenciats per a determinats municipis quan: 
a) Predominen en el seu terme activitats mineres. 
b) Tenen característiques pròpies en relació amb l'àmbit material de la regulació sectorial. 
c) Concorren altres circumstàncies objectives que ho justifiquen. 
72.3  L'aplicació de més d'un règim o més d'un tractament especial es pot comptabilitzar sempre que el 
municipi compleixi les condicions i els requisits legals exigits en cada cas. 
72.4  En la fixació dels criteris de distribució del Fons de cooperació local, s'ha de tenir en compte 
l'exigència de majors responsabilitats i la pèrdua de capacitat financera que es pot derivar de l'aplicació 
de les normes que afecten singularment els municipis a què es refereix aquest article. 
72.5  El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha de portar un registre en el qual s'han 
d'inscriure, d'ofici o a iniciativa municipal, amb informe previ de la Comissió de Delimitació Territorial i de 
la Comissió Jurídica Assessora, els municipis de règim especial.  
El termini del procediment per a la inscripció, inclosos els informes previs, és de tres mesos a comptar des 
de la sol·licitud, si s'escau, i el sentit de l'acte presumpte és estimatori. 
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de considerar que la llei de règim local beu de la llei de muntanya, aprovada un mes abans 
que la primera versió del text municipal català.  
 
La legislació de muntanya és ben conscient de les dificultats afegides que comporta viure en 
territoris no planers. En la mateixa exposició de motius, comenta:  
‘Les condicions de vida dels habitants permanents de les comarques de muntanya s’agreugen per la difícil 
geografia i la duresa del clima, així com per la insuficiència de la xarxa de comunicacions i dels 
equipaments col.lectius’ 
 
També és interessant de fer constar el que estableix la disposició addicional: 
‘L'àmbit territorial de les comarques de muntanya establertes en l'article 2.2 s'entén que fa referència al 
que fou aprovat  pels Decrets del Govern de la Generalitat dels dies 27 d'agost i 23 de desembre de 
1936’.     
 
Tal i com consta avui al Registre d’entitats locals de Catalunya, un total de 293 municipis dels 
946 totals de Catalunya es troben qualificats com a ‘municipis de muntanya’. 
Aquest tractament, segons preveu l’article 74.3 de la llei sectorial, els ha de proporcionar un 
tracte preferent en matèria de subvencions i ajuts en el Pla d’Inversions Locals de Catalunya. 
És a dir, en les convocatòries del programa del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), on 
aquests municipis gaudiran de criteris prioritaris. 
 
Recuperant els resultats de les ‘fitxes municipals’, en la seva versió refosa de ‘fitxes 
comarcals’ presentada en el capítol anterior, cal fer unes reflexions en la mesura que es 
contraposen amb el que diuen les lleis. 
Els municipis de règim de muntanya més petits presenten bona salut pel que fa a 
disponibilitat de sòl públic, és a dir, no haurien esgotat encara els solars qualificats 
d’equipament.  
Per contra els ‘municipis de muntanya’ que sumen a aquesta condició la de ser capçaleres 
(s’entén de major dimensió poblacional), denoten dèficit de sòls sortints de l’aplicació dels 
paràmetres legals en relació amb l’equipament real que oferten. 
Segons això, els ‘municipis de muntanya’ seguirien la norma general anunciada en el capítol 
anterior, segons la qual cal incrementar el sòl d’equipaments en aquells municipis que 
ofereixin serveis supramunicipals. No es fa necessari introduir una majoració de les cessions 
en municipis petits de muntanya pel seu singular aïllament i poca accessibilitat. Un altre 
qüestió lligada amb això seria que la raó per la qual disposen de sòl expectant d’equipaments 
és la incapacitat econòmica d’executar-lo; això en tot cas caldrà tractar-ho més endavant, 
sota la òptica de ‘municipi petit’.  
 
 
 
Avançant en els règims especials en el mateix ordre que els estableix el decret legislatiu 
2/2003 de règim local a Catalunya, la següent tipologia a tractar és el municipi turístic. 
 
A diferència de la legislació de règim especial de muntanya, la resta de règims especials 
contemplats en la llei municipal, no s’han desenvolupat com a tals. Per alguns tipus, com el 
municipi turístic, el règim especial s’ha desplegat via legislació sectorial. 
Primerament, i fixant-nos en el que diu la llei municipal, cal fer notar la important retallada 
que ha sofert l’article 72, que regula el ‘municipi turístic’, en el text refós de la llei vigent, 
respecte l’anterior 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya:  
 
DL 2/2003  Article 75 
Municipis turístics 
75.1 Tenen la consideració de municipis turístics els que, d'acord amb la normativa sectorial que els 
regula, compleixin almenys una de les condicions següents: 
 
 
 
 
 

Amb la lectura atenta del punt 72.4, se’n descobreix la finalitat de l’establiment de tal règim 
especial. Mitjançant el Fons de Cooperació Local es proporcionarà un plus econòmic als 
municipis ‘especials’ per contribuir a sufragar les despeses addicionals que els suposa la 
seva singular condició, entre les quals s’hi ha d’incloure la necessitat de majorar els 
equipaments. 
En relació a això, el punt 72.5, esmenta de la necessitat d’elaborar un registre de municipis 
de règim especial per a una correcta assignació dels ajuts. Fer notar que qui estima o 
desestima les peticions d’inclusió en esmentat registre per algun dels conceptes especials, 
és la Comissió de Delimitació Territorial juntament amb una comissió jurídica. 
Malgrat l’encert dels plantejaments, en matèria d’ajuts econòmics i de l’establiment d’un 
registre de municipis de règim especial, cal dir, per no crear falses expectatives, que quasi no 
s’han desenvolupat.  
 
L’article 74 del text vigent de la llei de règim local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
text refós de la llei municipal i de règim local, de 1987, detalla els actuals supòsits sota els 
quals s’haurà de considerar un terme municipal com a ‘municipi de muntanya’:  
 
Article 74 
Municipis de muntanya 
74.1  Els municipis que formen part d'una comarca de muntanya queden integrats en el règim comarcal 
especial establert per la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, sens perjudici de l'aplicació dels 
beneficis que determina l'apartat 3.  
74.2  Tenen la consideració de municipis de muntanya els municipis que, sense pertànyer a comarques 
de muntanya, compleixen alguna de les condicions següents:  
a) Tenir situat el 65%, com a mínim, de la superfície de llur terme en cotes superiors als vuit-cents metres.  
b) Tenir un pendent mitjà superior al 29% i tenir situat el 60%, com a mínim, de la superfície de llur terme 
en cotes superiors als set-cents metres.  
74.3  Les bases de selecció del Pla director d'inversions locals de Catalunya poden establir criteris 
prioritaris en relació amb les obres i els serveis que sol·licitin aquests municipis. Els municipis de 
muntanya poden tenir tractament preferencial en les ajudes i les subvencions de caràcter sectorial que 
són competència de la Generalitat i gaudir dels ajuts tècnics i dels altres beneficis que estableix la 
legislació específica sobre aquesta matèria. 
74.4  Quan diversos municipis limítrofs compleixen les condicions de l'apartat 2, el règim específic que 
resulta d'aquest article es pot aplicar unitàriament per al conjunt dels municipis afectats. 
74.5  Als municipis de muntanya, els són aplicables les disposicions específiques que estableix la 
legislació sectorial sobre aquesta matèria. 
 
Així un municipi es podrà acollir al règim especial de muntanya si queda inclòs en alguna de 
les ‘comarques de muntanya’ establertes en la Llei 2/1983, de 9 de març, d’alta muntanya. 
L’article 2.2 d’esmentada llei considera ‘comarques de muntanya’: l'Alt Urgell, la Cerdanya, el 
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, la Vall d'Aran, el Berguedà, el Solsonès i la 
Garrotxa. 
Igualment, l’article 3 de la mateixa llei afegeix que també seran zones de muntanya els 
territoris conformats per un o més termes municipals, no situats en comarques de muntanya, 
que reuneixin alguna de les condicions següents: 
 
Article 3                                                    
-1 Són  zones  de  muntanya, als efectes d'aquesta Llei, els territoris  configurats  per  un o més termes 
municipals, no situats en comarques de muntanya, que  reuneixen  alguna  de les condicions 
següents:                                     
a) Tenir situat el 65% com a mínim de llur superfície en cotes superiors a 800m.                                 
b) Tenir un pendent mitjà superior al 20% i tenir situat el 60% com a mínim de llur superfície en cotes 
superiors a 700m. 
 
Tot i que s’aprecia una lleugera diferència respecte el que es prescriu en la definició donada 
per la llei municipal (el pendent mitjà passa del 29%, previst en la llei de bases, al 20%), s’ha  
 



 

 

155 

a) Que la mitjana ponderada anual de població turística sigui superior al nombre de veïns i el nombre de 
places d'allotjament turístic i de places de segona residència sigui superior al nombre de veïns. 
b) Que el terme municipal inclogui una àrea territorial que tingui la qualificació de recurs turístic essencial. 
75.2 Als municipis turístics els són aplicables les disposicions específiques que estableix la legislació 
sobre aquesta matèria. 
 
 
LLEI 8/1987, Article 72  
-1 Tenen la consideració de municipis turístics aquells en què, per afluència estacional, la mitjana 
ponderada anual de població turística és superior al nombre de residents i en què el nombre 
d’allotjaments turístics és superior al nombre d’habitatges de residència primària.  
-2 Sens perjudici dels serveis mínims establerts amb caràcter general, els municipis a què es refereix 
l’apartat 1 han de prestar també els següents: 
a) La protecció de la salubritat pública i la higiene en el medi urbà i natural i en les platges i les costes.  
b) La protecció civil i la seguretat ciutadana.  
-3 Els municipis turístics han de prestar també els serveis mínims que els corresponen d’acord amb la 
població que resulta de sumar el nombre de residents amb la mitjana ponderada anual de població 
turística. També poden establir altres serveis complementaris, en el marc del que estableix l’article 63, en 
funció de llurs necessitats; aquests serveis es poden prestar temporalment, d’acord amb les èpoques 
d’afluència turística.  
-4 Els serveis mínims a què es refereixen els apartats 2 i 3 poden tenir la consideració de prioritaris als 
efectes del Pla Director d’Inversions Locals, d’acord amb el que estableixen les bases de selecció.  
-5 D’acord amb el que estableix la legislació de finances locals, els municipis turístics poden establir 
tributs o recàrrecs específics que gravin l’estada.  
-6 Els municipis turístics i l’Administració de la Generalitat poden establir convenis per determinar les 
formes de cooperació i de coordinació i les tècniques de descentralització de competències que siguin 
necessàries per a prestar adequadament llurs serveis específics i, si s’escau, per a establir-los.  
 
Destacar que l’actual text confia la regulació del municipi turístic a la legislació sectorial, 
també el seu especial tracte econòmic, com a única qüestió alterada substancialment 
respecte la llei 8/1987. 
Així com en la primera llei municipal es consideraven ‘municipis turístics’ aquells on el 
nombre d’allotjaments per aquest concepte fos superior al nombre d’habitatges de residència 
principal (art. 72.1); en el text vigent aquest supòsit s’amplia amb la introducció de les 
segones residències (art. 75.1.a), element altament distorsionador, doncs incorpora una 
elevada component inversionista que ha anat incrementant els darrers anys.  
Caldria recuperar la definició anterior, doncs és més encertada, ja que la millor mostra 
d’especialització turística en són les places hoteleres i d’allotjament a visitants en general.  
 
Notar que en el text DL 2/2003, s’ha eliminat la regulació dels serveis mínims (a prestar pel 
total de població turística i resident), que ha recaigut –sorprenentment- en la legislació 
sectorial, com es veurà tot seguit. 
En línia d’això, i a diferència dels municipis de règim especial de muntanya, pel turístic, en 
cap de les legislacions que s’hi refereixen, es contemplen subvencions que ajudin a sufragar 
les despeses ocasionades de la seva especial condició. 
 
La llei 8/1987, proporcionava al ‘municipi turístic’ un caràcter prioritari a efectes del Pla 
d’Inversions Locals (art. 72.4), també la possibilitat d’establir tributs o recàrrecs específics 
que en gravessin l’estada (art. 72.5), tracte que es perd en el nou text, quedant 
completament deserts de qualsevol compensació econòmica. 
 
Per últim, i abans d’entrar a analitzar el que en diu la legislació sectorial, un darrer comentari 
de la llei municipal: un municipi el considera turístic si, a banda d’acomplir les qüestions 
d’allotjament tractades anteriorment, la mitjana ponderada de població turística és superior 
al nombre de residents.  

És a dir, la definició de municipi turístic es completa amb la seva població flotant en relació 
amb la mitjana catalana. Es creu més encertat entendre els valors com a absoluts sense 
entrar en promigs, que perjudiquen als municipis dels extrems de la graella de població per 
nuclis, siguin grans com petits. 
 
La legislació sectorial vigent és la Llei de turisme 13/2002. Dedica un capítol sencer a 
determinar els condicionats que faran que un municipi pugui ésser considerar ‘turístic’, tot i 
això no aclareix massa més que la llei de règim local: 
 
Municipi turístic. 
Capítol III 
Municipis turístics 
Article 18 Concepte 
1. Poden tenir la consideració de municipi turístic als efectes d’aquesta Llei, els municipis que compleixen 
almenys una de les condicions següents: 
a) Que la mitjana ponderada anual de població turística sigui superior al nombre de veïns i el nombre de 
places d’allotjament turístic i de places de segona residència sigui superior al nombre de veïns. 
b) Que el terme municipal inclogui un àrea que tingui la qualificació de recurs turístic essencial. 
2. Les condicions fixades per l’apartat 1 poden ésser desenvolupades i concretades per mitjà de 
disposicions reglamentaries. 

 
A diferència de la llei municipal, més endavant defineix en què consisteix un ‘recurs turístic 
essencial’: els recursos turístics que, aïlladament o conjuntament amb altres, tenen la 
capacitat de generar els corrents de turisme més rellevants i contribueixen a reforçar la 
realitat de Catalunya com a marca turística global i a promocionar el país com a destinació 
turística (......) Tenen en tot cas la consideració de recurs turístic essencial els bens culturals 
d’interès nacional, els espais d’interès natural, els museus nacionals i d’interès nacional, els 
centres recreatius turístics i, globalment considerats, el conjunt del litoral, especialment les 
platges, i el domini esquiable. 
 
Amb tant àmplia consideració, bona part dels municipis de Catalunya disposaria d’un ‘recurs 
turístic essencial’ i per tant hauria de ser considerada ‘municipi turístic’. 
Tal i com va assenyalar Xavier Font, en el 3º Seminari de Turisme Rural, (27 i 28 de 
novembre 2003), dels 946 municipis de Catalunya, 458 tenen espai d’interès natural PEIN; 
fent la intersecció amb els 69 municipis de costa i amb els municipis que inclouen les 11 
àrees d’esquí alpí i les 5 d’esquí nòrdic juntament amb altres possibles recursos essencials 
territorials podem trobar-nos amb més del 60% dels municipis de Catalunya susceptibles de 
ser turístics.  
 
A diferència de la llei municipal, la de turisme es pronuncia sobre els serveis mínims amb uns 
d’addicionals que anomena ‘complementaris’: 
 
Article 19 
Serveis mínims i serveis complementaris 
1. Sens perjudici dels serveis mínims establerts amb caràcter general i de les competències que 
corresponen a altres administracions públiques, els municipis turístics han de prestar també els serveis 
següents: 
a) La protecció de la salubritat pública i de la higiene en tot el terme municipal, incloses les platges i les 
costes. 
b) La protecció civil i la seguretat ciutadana. 
c) La promoció i la protecció dels recursos turístics del terme municipal. 
d) La senyalització turística i d’informació general, d’acord amb els criteris d’homogeneïtzació que siguin 
determinats per reglament. 
e) L’atenció i l’orientació als usuaris, mitjançant una oficina d’informació adherida a la Xarxa d’Oficines de 
Turisme de Catalunya, amb els serveis i el règim horari mínim que siguin determinats per reglament. 



 

 

f) La posada a disposició dels usuaris turístics d’un servei d’accés a Internet, d’utilització puntual, en 
l’oficina d’informació turística o en altres llocs de consulta oberts al públic. 
g) Les funcions ambientals que els corresponguin, d’acord amb la normativa sectorial. 
2. Els municipis turístics han de presentar, a banda dels que estableix l’apartat 1, els serveis mínims que 
corresponguin al volum de població resultant de sumar el nombre de residents amb la mitjana ponderada 
anual de població turística. També poden establir, d’acord amb la legislació de règim local, i en funció de 
llurs necessitats, altres serveis complementaris, que poden prestar temporalment, o amb intensitats 
diverses, en funció de l’afluència turística. 
 
El que demana l’article 19, en la línia de la llei municipal derogada, és preocupant alhora que 
impossible. En l’apartat 1, sobre serveis complementaris, s’esmenten un seguit de serveis 
que s’han de nodrir dels recursos ordinaris dels ajuntaments. Si pensem que aquests són ja 
insuficients, serà realment difícil oferir tal prestació. 
En la mateixa direcció apunta l’apartat 2, quan es diu que el municipi turístic haurà de prestar 
servei a la població resident i la visitant, significant haver de dimensionar els serveis en 
relació al total resultant de població. Impracticable també si es pensa que els ja esmentats 
ingressos ordinaris provenen bàsicament de la població censada, majoritàriament resident.  
 
L’article següent de la llei, sembla que aniria en la línia de solvatar el que s’acaba 
d’esmentar: 
 
Article 20 
Altres afectes de la declaració de municipi turístic 
1. Els serveis mínims a què es refereix l’article 19 tenen la consideració de prioritaris als efectes del Pla 
director d’inversions locals, d’acord amb les bases de selecció.  
2. D’acord amb el que sigui establert per la legislació de les finances locals, els municipis turístics poden 
establir tributs o recàrrecs específics. 
3. Els municipis turístics poden sol·licitar la declaració d’un recurs com a recurs turístic essencial. També 
poden declarar i inventariar els recursos turístics d’interès local i gaudir dels beneficis que s’estableixin en 
favor de llur promoció i protecció. 
4. Els municipis turístics poden establir convenis amb l’Administració de la Generalitat, les diputacions i 
els consells comarcals per determinar les formes de cooperació i de coordinació i les tècniques de 
descentralització de competències que siguin necessàries per a prestar adequadament llurs serveis 
específics i, si escau, per establir los. 
5. Els municipis turístics i els subjectes turístics que hi presten llurs serveis han d’ésser objecte d’atenció 
preferent en els àmbits següents: 
a) L’elaboració dels plans i programes turístics de les administracions turístiques supramunicipals. 
b) Les línies i mesures de foment econòmic establertes per l’Administració de la Generalitat, les 
diputacions provincials o els consells comarcals. 
c) La declaració d’àrees àmbits d’interès turístic en què quedin inclosos. 
d) La declaració de recursos turístics essencials, tret que es produeixi automàticament en virtut de la 
pertinença del recurs a una de les categories establertes per l’article 5.2. 
e) Les activitats de l’Administració de la Generalitat adreçades a la promoció interior i exterior del turisme i 
al foment de la imatge de Catalunya com a oferta o marca turística global. 
f) Les polítiques d’implantació o millora d’infraestructures i serveis que incideixin notòriament en el 
turisme i siguin impulsades pels diversos departaments de l’Administració de la Generalitat. 
 
 
Al igual que en els municipis de muntanya, se’ls haurà de donar prioritat als efectes del Pla 
Director d’inversions Locals, així mateix, podran establir tributs o recàrrecs específics. 
Finalment, seran objecte d’ajuts econòmics per part del departament de l’administració 
autonòmica competent. 
 
Aquestes mesures no solventen massa el problema ja que suposen –quan succeeixen- aports 
econòmics puntuals i per a una inversió específica, estant molt lluny d’una assignació regular 
i durable en el temps com seria la seva inclusió en el pressupost ordinari d’aquests 

ajuntaments. 

A banda, destacar una diferència amb el règim especial de muntanya; les mesures 
econòmiques descrites no resideixen en la llei municipal sinó en la legislació sectorial, detall 
gens menyspreable ja que en merma substancialment les possibilitats de finançament per 
focalitzar l’aprovisionament econòmic en una única conselleria. 
 
Aprofitant que es comenten qüestions referents al finançament dels règims especials, un 
parèntesis: destacar el que es creu una innovació de la llei en matèria de gestió. En l’article 
26, es descriu la possibilitat de reconèixer ‘unitats territorials’. Tot i que s’expressi només a 
efectes de promoció turística, és un primer pas al reconeixement d’una gestió que depassa 
els insuficients límits administratius municipals; proposta que no s’havia vist reflectida en cap 
de les múltiples legislacions estudiades fins al moment. 
 
Article 26 
Denominacions d’àmbit supramunicipal o intercomarcal. 
1. Mitjançant les denominacions d’àmbit supramunicipal o intercomarcal es pot reconèixer l’existència 
d’àmbits territorials que, per llurs característiques, recursos o atractius turístics comuns, exigeixen o 
recomanin una promoció turística unitària. 
2. Les denominacions especificades a l’apartat 1 poden ser d’abast municipal, supramunicipal, comarcal 
o intercomarcal. 
 
Amb aquest escenari tant poc atractiu de responsabilitats no compensades, no és estrany 
que cap ajuntament de Catalunya hagi sol·licitat l’etiqueta de ‘municipi turístic’, doncs 
presenta més inconvenients que avantatges. 
A diferència dels ‘municipis de muntanya’, als turístics se’ls demanen serveis 
complementaris a raó de la població estacional, sense recursos econòmics addicionals, 
preveient únicament subvencions puntuals de concurrència en la legislació sectorial. 
 
Tot i no haver-se cursat cap sol·licitud, i a l’empara del que preveu la disposició addicional 
tercera de la llei 13/2002 de Turisme, per acord únic del Govern de la Generalitat es 
tramitaran diferents qualificacions de ‘municipi turístic’ a iniciativa de la conselleria 
competent:  
Santa Susanna (Maresme), Lloret de Mar (La Selva), Mont-roig del Camp (Baix Camp) i Santa 
Pau (Garrotxa). 
 
Poc després, la llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, en l’article 
48, atura la disposició addicional de la llei de turisme, deixant sense efecte els nomenaments 
(que a la vista de l’exposat es podrien qualificar com un ‘càstig’) fets per la Generalitat:  
 
Secció onzena 
Turisme de Catalunya 
Article 48 
Modificació de la Llei 13/2002 
1. Es modifica l'apartat 1 de la disposició addicional tercera de la Llei 13/2002, del 21 de juny, de turisme 
de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
"1. Un cop aprovades les disposicions reglamentàries i amb la sol·licitud prèvia dels ajuntaments 
interessats, el departament competent en matèria de turisme pot iniciar els tràmits per a la declaració de 
municipis turístics i per a la resta de les declaracions turístiques contingudes en el títol II d'aquesta Llei. 
En conseqüència, se suspenen les declaracions fetes fins al desenvolupament reglamentari preceptiu." 
2. Es modifica l'apartat 2 de la disposició addicional tercera de la Llei 13/2002, que resta redactat de la 
manera següent: 
"2. En el termini de tres anys a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el departament competent en 
matèria de turisme ha d'elaborar un mapa turístic de Catalunya, en el qual han de constar els municipis, 
les comarques i les altres àrees territorials de caràcter turístic. El mapa s'ha d'incloure dins el Pla de 
turisme de Catalunya." 
3. Es modifica la disposició addicional quarta de la Llei 13/2002, que resta redactada de la manera 
següent: 
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A banda de solucionar el greuge causat als municipis als quals se’ls imposa la condició 
turística, l’article 48 de la llei 7/2004, modificació de la llei de turisme 13/2002, proclama la 
redacció d’un Mapa Turístic de Catalunya en els tres anys posteriors a l’aprovació de la llei, a 
incloure en el Pla de Turisme de Catalunya. 
Finalment haurà arribat abans el Pla que el Mapa. 
L’any següent a l’aprovació de la llei 7/2004, reeixeix el Pla Estratègic de Turisme a 
Catalunya 2005-2010, en vies de redacció hi ha el Mapa Nacional de Recursos Turístics 
Intangibles de Catalunya, juntament amb el Mapa Nacional de l’Oferta i els Productes 
Turístics de Catalunya. 
 
Només de la lectura dels materials disponibles dels plans i mapes aquí esmentats se’n recull 
una excessiva terminologia per anomenar el que sembla una mateixa cosa, ‘l’activitat 
turística’.  
Si a aquest nomenclàtor s’hi afegeix la diversitat de mots presentada fins al moment, 
s’assoleix un bon nombre del que serien suposadament sinònims: recurs turístic (també en la 
versió ‘d’intangible’), municipi turístic, municipi d’interès turístic, indret turístic, entre d’altres.  
Ni la llei de turisme, ni la seva modificació ni plans i mapes en proporcionen una definició 
clara, produint-se un aiguabarreig que porta a confusió. 
 
 
 
El pla de turisme posa èmfasi també en la manca de finançament dels municipis que així es 
consideren, dèficit econòmic que vindria donat sobretot per la diferència entre la població 
censada i la població realment assistida. 
S’emfatitza allò dit sobre el finançament específic de projectes que puguin tenir interès 
turístic, que quedaria limitat a les transferències d’altres administracions a través de 
convocatòries de subvencions. 
En aquest sentit es destaca la participació de l’Estat, essent la font de finançament –
ordinària i addicional- més important per als municipis turístics, tot i que pren l’errònia 
referència de la població censada. 
 
Indagant en aquesta direcció es troba la participació econòmica extraordinària dels municipis 
turístics en els pressupostos de l’estat  (la ordinària s’ha tractat anteriorment) en la darrera 
llei de pressupostos aprovada en el moment de redacció del present text, la Ley 42/2006, de 
28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. 
En l’article 86 d’aquesta llei de pressupostos s’hi fa constar, en efecte, que el ‘municipi 
turístic’ participarà de manera especial en els pressupostos generals de l’Estat. 
La definició de ‘municipi turístic’ en la que es fonamenta la llei cal cercar-la en l’article 125 
del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
Així, segons la definició de ‘municipi turístic’ donada per la  legislació estatal d’hisendes 
locals, hi haurà d’haver una compensació econòmica pels que així es qualifiquin.  
L’article 122 del Decreto Legislativo 2/2004 defineix el ‘municipi turístic’ com aquell que 
supera els 20.000 habitants, i en els que el nombre d’habitatges secundaris supera el dels 
habitatges principals.  
A aquests municipis, i segons el que estableix l’article 124 de la mateixa llei, se’ls assignarà 
el 2,0454% dels impostos recaptats pels conceptes d’Hidrocarburs i Tabacs, no cedits a les 
comunitats autònomes. 
A Catalunya quatre municipis tindrien la consideració de turístics segons les dades de 
població i cens d’habitatges del 2001: Lloret de Mar, Pineda de Mar, Cambrils i el Vendrell. 
[11, sobre la regulació financera del règim especials turístic, des de la legislació bàsica estatal] 
 

Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. 
Subsección II. Participación del resto de municipios. 
 
Artículo 86. Participación de los municipios en los tributos del Estado para el ejercicio 2007.(…) 
Cinco. La participación de los municipios turísticos se determinará con arreglo al apartado 4 del artículo 
125 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y a lo dispuesto en los apartados Tres y Cuatro anteriores. El importe 
de la cesión así calculada no podrá ser negativo. Se considerarán municipios turísticos los que cumplan 
las condiciones recogidas en el apartado 1 del mencionado artículo 125, referidas a 1 de enero de 2004. 
 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
CAPÍTULO IV. PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. 
SECCION II. PARTICIPACIÓN DEL RESTO DE MUNICIPIOS. 
Artículo 125. Municipios turísticos.  
 
1. Se considerarán municipios turísticos, a efectos de lo dispuesto en este artículo, aquellos que, 
encontrándose comprendidos en el ámbito subjetivo que se define en el artículo 122, cumplan, además, 
dos condiciones: 
[12, per veure ‘articulo 122. Ámbito subjetivo’, i ‘artículo 111. Ámbito subjetivo’,  relacionats] 
 

Tener una población de derecho superior a 20.000 habitantes. 
Que el número de viviendas de segunda residencia supere al número de viviendas principales, de 

acuerdo con los datos oficiales del último Censo de Edificios y Viviendas. 
2. La participación total de cada uno de los municipios turísticos en los tributos del Estado se determinará 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 siguiente y, para su cálculo, se tendrán en cuenta los 
siguientes elementos: 

Cesión de la recaudación de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco, en 
la forma dispuesta en el apartado siguiente. 

Participación en tributos del Estado, en la forma prevista en el apartado 1 del art. 124 de esta Ley. 
[13, per veure ‘artículo 124. Distribución del importe total de la participación’] 
 
3. A cada uno de los municipios turísticos se le cederá el 2,0454 % de los rendimientos que no hayan sido 
objeto de cesión a las comunidades autónomas por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las 
Labores del Tabaco. 
A estos efectos, se entenderá por rendimiento cedido la recaudación líquida imputable a cada municipio 
por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco que no hayan sido objeto de cesión 
a las comunidades autónomas. 
Las bases o rendimientos sobre los que se aplicará el porcentaje, así como el alcance y condiciones 
específicas de la cesión, se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 113 y el  
artículo 117, respectivamente. A los municipios turísticos les será de aplicación lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 112.  
4. Una vez efectuado el reparto de la participación en los tributos del Estado en la forma dispuesta en el 
apartado 1 del artículo 124, la participación individual de cada municipio turístico se reducirá en la 
cuantía resultante de evolucionar, con el índice definido en el apartado 2 del artículo 123, la cuantía de la 
cesión de la recaudación de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco calculada 
en el año base 2004 para dicho municipio. 
La participación en los tributos del Estado, reducida en la forma descrita en el párrafo anterior, se 
incrementará en la cuantía calculada de la cesión de la recaudación de los Impuestos sobre 
Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco que corresponda para el año de que se trate. 
 
Cal fer vàries consideracions. En primer lloc emfatitzar l’erroni de que el decret legislatiu 
2/2004, pren com a referència per a la definició de municipi turístic el nombre d’habitatges 
secundaris, sense tenir en compte les places d’allotjament turístic. No és que es sumin, com 
passava en la legislació catalana:  
‘mitjana ponderada anual de població turística sigui superior al nombre de veïns i el nombre 
de places d'allotjament turístic i de places de segona residència sigui superior al nombre de 
veïns’, sinó que es deixa de banda la principal component que fa que un municipi sigui 
turístic.  
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Per altra banda el llindar de 20.000 habitants, deixa fora de consideració la majoria de 
municipis que en ment de tots s’entendrien com a turístics, doncs els habitants als que es 
refereix la llei són els censats, o sia la població majoritàriament resident. 
 
El context econòmic del municipi turístic és molt precari. Per una banda la legislació catalana 
peca de poca precisió i d’incapacitat, per part de l’administració, per a proporcionar recursos 
complementaris als municipis suposadament turístics. 
Per altra banda, la legislació espanyola, resta molt allunyada de la realitat del municipi turístic 
(no reflectint components tant importants per a la seva detecció com les places hoteleres) i 
excloent tot nucli petit i mitjà. I les poques poblacions que així es qualifiquin rebran un suport 
econòmic merament testimonial. 
 
Es parla sovint de la necessitat d’un nou text de la Llei de Turisme de Catalunya, que aclarís 
el garbuix actual de termes, sobretot en les definicions que semblen més importants, de 
recurs turístic, municipi turístic i declaració d’interès turístic.  
Tot i això continuaria pendent la important qüestió del finançament. L’administració catalana 
hauria d’intentar contribuir al màxim de les seves possibilitats a millorar els pressupostos 
municipals dels municipis de règim especial en general; tot i que –per una senzilla raó de 
competències- qui té la ‘clau dels duros’ és l’administració de l’estat. 
 
La revisió del text de la llei de turisme es fa encara més necessari quan es constata que una 
llei tant determinant com la municipal se’n alimenta, generant un altre text contaminat de 
dubtes. 
 
Aprofundint un xic més en la qüestió legislativa es comprova que els conceptes al voltant del 
municipi turístic són, fora del seu àmbit específic, igualment un mar de confusió. Per exemple 
la Llei de Comerç de Catalunya, en el moment de fer referència als horaris comercials de les 
zones turístiques troba dificultats per referir-s’hi amb precisió. 
O el mateix IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya), que establirà una definició pròpia 
per al municipi turístic, fonamentada en la ‘Població Estacional’ (ECTA): diferència entre les 
entrades de població no resident menys les sortides de la població resident. 
 
En el cas d’esdevenir-se la revisió del text de la llei de Turisme, caldria tenir en compte texts 
més encertats, almenys en la definició de conceptes, com la Llei valenciana de Turisme: 
 
TÍTULO III. Del municipio turístico 
CAPÍTULO I. Definición y tipología 
Artículo 25. Concepto de Municipio Turístico 
   Uno. Podrán alcanzar la consideración de municipio turístico de la Comunidad Valenciana aquellos que 
puedan identificarse con alguno de los siguientes supuestos: 
- Destino Turístico. Aquellos que a lo largo de todo el año mantienen una afluencia de visitantes, 
pernoctando en los mismos, superior al número de personas inscritas en su padrón municipal de 
residentes, suponiendo esta actividad la base de su economía y en los que la capacidad de sus 
alojamientos turísticos resulte superior a la de sus viviendas de primera residencia. 
- Destino Vacacional. Aquellos que en algún momento del año tienen una afluencia de visitantes, 
pernoctando en los mismos, superior al número de personas inscritas en su padrón municipal de 
residentes, pudiendo tener como complemento para su economía otras actividades y que la capacidad de 
sus aloja- mientos turísticos, añadida a la de las viviendas de segunda residencia resulte superior a la de 
sus viviendas de primera residencia; en dicho cómputo, el número de plazas en alojamientos turísticos 
deberá representar al menos el uno por ciento de su oferta. 
- Destino de atracción turística. Aquellos que por sus atractivos naturales, monumentales, socioculturales 
o por su relevancia en algún mercado turístico específico, reciben en un determinado momento del año un 
número significativo de visitantes en relación a su población de derecho, sin que los mismos pernocten 
necesariamente en ellos. 
Dos. Lo dispuesto en este título se entenderá con estricto respeto a la legislación básica de régimen local. 
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Per cloure la secció turística dels règims especials ens centrarem en els resultats que es 
mostren en les ‘fitxes municipals’.  
Tot i que, com s’ha dit, la dada indicativa de la condició turística d’un municipi és el volum 
d’allotjament per a visitants que ofereix (a manca d’una correcta detecció), per no disposar 
de tal informació dels municipis estudiats, es prendrà en consideració la dada de les segones 
residències que permetrà il·lustra mitjanament aquesta especificitat.  
Les terres de Lleida no destaquen per una elevada component turística, justament d’aquí la 
seva elecció. En són destacables l’esquí i els esports d’aventura a les zones de muntanya i el 
turisme rural, més concentrat a l’interior.  
 
Les comarques que sumen més habitatge secundari (també habitatge buit), l’Alt Urgell, la 
Cerdanya i la Vall d’Aran, es corresponen a les que s’haurien de considerar turístiques. 
Seguirien, en menor mesura, els Pallars, amb índexs més elevats d’habitatge principal.  
En els municipis petits d’aquestes comarques turístiques s’hi manifesta un clar domini de sòl 
de cessió vacant, mentre que en els municipis de major dimensió, un cert dèficit. S’acompliria 
el dit anteriorment pels municipis de muntanya, no és estrany, doncs la majoria també hi 
pertanyen. 
 
En qualsevol cas, es tracti de municipis turístics de muntanya o es tracti de municipis de 
costa, les puntes de demanda causades per la població estacional es podrien resoldre amb 
equipaments flotants, i més si s’entén que ens referiríem a municipis amb un alt volum de 
places hoteleres i similars, la construcció de les quals no genera sòl d’equipaments.  
Aquest tipus d’equipament mòbil (assajat per la Generalitat Republicana, per raons ben 
diferents) funcionaria molt bé a Catalunya, pel fet de tenir turisme d’estiu i d’hivern, 
optimitzant la inversió.  
 
 
 
La llei de règim local catalana 2/2003 contempla un tercer grup de municipis de règim 
especial, els anomenats ‘historicoartístics’.  
En termes generals, aquests municipis es definirien per allotjar gran quantitat de patrimoni, 
normalment en mans publiques, i destinat majoritàriament a equipaments i serveis 
municipals, fet que els fa doblement interessants alhora d’estudiar-ne el seu règim especial.  
 
Dir també que aquesta singularitat ve motivada per causes ben diferents a les tractades fins 
al moment. Primer eren factors físc-territorials que limitarien als ‘municipis de muntanya’. 
Segonament, l’increment estacional de la població causaria un greuge comparatiu al 
‘municipi turístic’. En aquesta ocasió les causes especials s’han de cercar en la sobrecàrrega 
econòmica que suposa la vetlla del parc patrimonial del municipi historicoartístic. 
 
L’article que els regula, en la legislació municipal vigent, ha resultat invariat respecte la llei 
anterior, 8/1987: 
 
Article 76 
Municipis historicoartístics 
76.1 Tenen la consideració de municipis historicoartístics els que, d'acord amb la legislació específica que 
regula aquesta matèria: 
a) Siguin declarats conjunt històric. 
b) Tinguin declarat conjunt històric, com a mínim, el 50% dels immobles del municipi. 
76.2 Aquests municipis han de comptar necessàriament amb un òrgan específic d’estudi i de proposta en 
matèria de conservació, de protecció i de vigilància del patrimoni historicoartístic. 
76.3 Els municipis historicoartístics i l'Administració de la Generalitat poden establir convenis per a 
determinar: 

a) Les formes d’assistència i de cooperació tècnica i econòmica per a realitzar i finançar els plans 
especials de protecció i els projectes d’obres de conservació, de manteniment, de restauració i de 
rehabilitació dels immobles que integren el conjunt o el seu entorn. 
b) Els sistemes de participació en els òrgans de l'Administració de la Generalitat encarregats de la 
conservació i la protecció del patrimoni historicoartístic de Catalunya. 
c) Els sistemes de coordinació entre les dues administracions. 
 
Al igual que succeïa amb els municipis turístics, la llei municipal remet a la legislació sectorial 
per a conèixer les definicions que determinaran la inclusió dels municipis en aquest règim 
especial. 
 
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català  
Article 7  
Definició i classificació  
-1 Els béns més rellevants del patrimoni cultural català, tant mobles com immobles, han d’ésser declarats 
d’interès nacional.  
-2 Els béns immobles es classifiquen en:  
a) Monument històric: construcció o altra obra material produïda per l’activitat humana que configura una 
unitat singular.  
b) Conjunt històric: agrupament de béns immobles, continu o dispers, que constitueix una unitat coherent 
i delimitable amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants.  
c) Jardí històric: espai delimitat que és fruit de l’ordenació per l’home d’elements naturals i que pot 
incloure estructures de fàbrica.  
d) Lloc històric: paratge natural on es produeix un agrupament de béns immobles que fan part d’una 
unitat coherent per raons històriques i culturals a la qual es vinculen esdeveniments o records del passat, 
o que contenen obres de l’home amb valors històrics o tècnics.  
e) Zona d’interès etnològic: conjunt de vestigis, que poden incloure intervencions en el paisatge natural, 
edificis i instal·lacions, que contenen en llur si elements constitutius del patrimoni etnològic de Catalunya.  
f) Zona arqueològica: lloc on hi ha restes de la intervenció humana que solament és susceptible d’ésser 
estudiat en profunditat amb la metodologia arqueològica, tant si es troba en la superfície com si es troba 
en el subsòl o sota les aigües. En el cas que els béns culturals immobles definits per les lletres a), b), c), d)
i e) tinguin en el subsòl restes que solament siguin susceptibles d’ésser estudiades arqueològicament, 
tindran també la condició de zona arqueològica.  
g) Zona paleontològica: lloc on hi ha vestigis fossilitzats que constitueixen una unitat coherent i amb 
entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants.  
-3 Els béns mobles poden ésser declarats d'interès nacional singularment o com a col·lecció. 
 
Segons el que es detalla a l’article 7, un ‘conjunt històric’ es correspondria a una agrupament 
de béns immobles que es constitueixen com a una unitat. 
Així tot municipi català que total o parcialment (50%) sigui declarat conjunt històric, es podrà 
acollir al règim especial dels municipis historicoartístics. 
 
Avançant en la lectura del text de la Llei de Patrimoni Cultural es topa amb un article gens 
menyspreable referent al planejament urbanístic dels béns d’interès nacional (BCIN), o el que 
és el mateix, i per al cas que ens ocupa, els béns immobles i els conjunts històrics: 
 
Article 33  
Planejament urbanístic  
-1 En cas que un immoble sigui declarat d’interès nacional, els termes de la declaració prevalen sobre els 
plans i les normes urbanístiques que afecten l'immoble, que s’hi han d’ajustar abans d’ésser aprovats o 
bé, si ja eren vigents abans de la declaració, mitjançant modificació.  
-2 En el cas dels conjunts històrics, les zones arqueològiques, les zones paleontològiques, els llocs 
històrics i les zones d’interès etnològic i en el cas dels entorns de protecció de qualsevol bé cultural 
d’interès nacional, l’ajuntament corresponent ha d’elaborar un instrument urbanístic de protecció o 
adequar-ne un de vigent. L’aprovació d’aquests instruments de planejament requereix l’informe favorable 
del Departament de Cultura.  
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D’aquí es desprèn que caldrà redactar instruments de planejament de protecció per a tot 
conjunt històric o immoble declarat bé d’interès nacional. El planejament urbanístic que 
s’esdevingui amb posterioritat haurà de respectar tals proteccions, inclòs el que s’anomenen 
‘entorn de protecció’, com aquell àmbit necessari per a la protecció adequada del bé: 
 
Article 11  
Contingut de la declaració: 
1. La delcaració d’un bé cultural d’interès nacional ha d’incloure les especificacions següents: 
a) Una descripció clara i precisa del bé o les béns, que en permeti la identificació, amb llurs pertinences i 
accessoris, si n’hi ha, i que determini, en le cas que es tracti de béns immobles, si la declaració inclou el 
subsòl i, si escau, els béns mobles vinculats a l’immobles, els quals també tindran la consideració de béns 
culturals d’interès nacional.  
b) En el cas dels béns immobles, la classe que els ha estat assignada, d’acord amb l’article 7, i, si escau, 
la delimitació de l’entorn necessari per a la protecció adequada del bé. L’entorn, que pot incloure el sub- 
sòl, és constituït per l’espai, sigui edificat o no, que dóna suport ambiental al bé i l’alteració del qual pot 
afectar-ne els valors, la contemplació o l’estudi.  
-2 La declaració d’un bé cultural d’interès nacional ha d’establir, en el cas que l'ús a què sigui destinat el 
bé sigui incompatible amb la seva preservació, la paralització o la modificació d’aquest ús, en el qual cas 
ha de fixar la indemnització corresponent.  
-3 La declaració d’un bé cultural d’interès nacional pot incloure la determinació dels criteris bàsics que, 
amb caràcter específic, han de regir les intervencions sobre el dit bé. 
 
Al igual que succeïa amb els municipis turístics, la legislació municipal de règim especial 
historicoartística no s’ha desplegat 
 
En la mateixa línia dels municipis turístics, es vol conèixer si amb la legislació sectorial o 
d’altre, el municipi historicoartístic rep algun tracte econòmic addicional que ajudi a sufragar 
les despeses que suposa la protecció d’un volum important de patrimoni. 
 
En la legislació sectorial, la mateixa Llei 9/1993, de Patrimoni Cultural Català, fa referència a 
un cert tipus de mesura econòmica: 
 
Article 57  
L’u per cent cultural  
-1 L’administració de la Generalitat ha de reservar en els pressupostos de les obres públiques que financi 
totalment o parcialment una partida mínima de l’u per cent de la seva aportació, amb la finalitat d’invertir-
la en la conservació, la restauració, l’excavació i l’adquisició dels béns protegits per aquesta Llei i en la 
creació artística contemporània.  
-2 La reserva a què es refereix l’apartat 1 també s’aplica sobre el pressupost total d’execució de les obres 
públiques que executen els particulars en virtut de concessió administrativa de la Generalitat.  
-3 S’exceptuen de les mesures fixades pels apartats 1 i 2 les obres públiques següents:  
a) Aquelles en què l’aportació de la Generalitat o del concessionari és inferior a cent milions de pessetes.  
b) Les que es fan per complir específicament els objectius d’aquesta Llei.  
c) Les que es financen totalment amb càrrec a transferències de fons finalistes.  
-4 Als efectes del que disposa la lletra a) de l’apartat 3, no es tenen en compte els eventuals 
fraccionaments en la contractació d’una obra que es pugui considerar unitàriament o globalment.  
-5 Els costos de les intervencions arqueològiques a què fan referència els articles 48.2 i 49.3 tenen la 
consideració d’aportació a l’u per cent.  
-6 Els criteris i la forma d’aplicació dels fons obtinguts d’acord amb aquest article s’han de determinar per 
reglament. En qualsevol cas, tenen caràcter preferent els béns culturals que poden quedar afectats 
directament per l’obra pública de què es tracti i els que es troben situats en el seu entorn. El Departament 
de Cultura ha d’emetre informe prèviament a l’aplicació dels fons.  
-7 En els expedients de contractació d’obres s’ha d’acreditar la disponibilitat del crèdit necessari per al 
compliment de l’obligació de reserva determinada per aquest article.  
-8 Les inversions culturals que l'Estat faci a Catalunya en aplicació de l'u per cent cultural determinat per 
la Llei del patrimoni històric espanyol s’han de fer amb l'informe previ del Departament de Cultura sobre 
els sectors i àmbits culturals que es considerin prioritaris en cada moment. 

En aquesta ocasió la resposta econòmica rau en la mateixa legislació sectorial catalana, no 
en la llei pressupostària espanyola, com era el cas del ‘municipi turístic’.  
Amb el que preveu la Llei del Patrimoni Cultural Català, l’execució d’obra pública a Catalunya 
(finançada per la Generalitat o en cooperació amb l’Estat), anirà creant un fons econòmic, per 
aportacions successives del 1% del pressupost de l’obra licitada, que ajudarà a finançar la 
protecció dels béns patrimonials. 
Segons això s’haurà de considerar afortunat aquell municipi en el que s’hi porti a terme algun 
tipus d’obra pública, almenys a efectes de protecció del seu patrimoni, doncs les seves 
sol·licituds tindran caràcter preferent .  
 
El Decret 175/1994, de 28 de juny, sobre l'u per cent cultural, que regula específicament 
l’article 57 de la llei de patrimoni, estableix que les adquisicions d’immobles queden 
expressament excloses de la participació de l’ú per cent cultural. 
La condició per optar a les subvencions i programes sortits d’aquest fons és ésser declarat 
PM (patrimoni mundial), (BCIN) bé nacional d’interès cultural, (BCIL) bé d’interès local o (EPA) 
espai de protecció arqueològica. Així, per a aconseguir ajuts per a la protecció del patrimoni 
construït, es tractarà de tenir béns immobles o conjunts històrics reconeguts en alguna 
d’aquestes categories. 
 
En la legislació sectorial que s’acaba de desgranar, no s’ha trobat cap referència a una 
prestació addicional de serveis per tenir conjunts històrics o béns patrimonials allotjats en el 
terme municipal. 
Sí que es feia referència a recàrrecs de servei en la llei de règim municipal. Si es recorda 
l’article 76.2, explicitat anteriorment, s’hi exposava de la necessitat de comptar amb un òrgan 
específic d’estudi i proposta en matèria de conservació, de protecció i de vigilància del 
patrimoni historicoartístic. Al no haver-se desplegat, se’n podrà prescindir. 
Al capdavall, doncs, no hi hauria càrregues negatives per tenir immobles o conjunts històrics 
declarats patrimonials. A més obra pública, més i millor patrimoni tindrem a Catalunya, en 
principi, dues accions positives. 
 
S’han consultat les Bases i convocatòria de subvencions per a l’execució d’obres de 
restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural corresponents al bienni 2008-
2009, comprovant que efectivament hi tenen cabuda els BCIN (bé nacional d’interès cultural) 
i fins i tot els BCIL (béns culturals d’interès local).  
Es dubta molt, però que les partides econòmiques que es contemplen en aquesta i altres 
convocatòries arribin a tot el patrimoni que necessita de protecció. 
 
Així, ¿com ho haurà de fer un municipi pel qual no passi l’alta velocitat o qualsevol altra 
infraestructura per tenir mínimament garantit un fons econòmic per al manteniment del seu 
patrimoni? 
 
Es tanca la secció patrimonial fent igualment una ullada a la ‘fitxa comarcal’ incorporada al 
capítol II que refon les dades de les més àmplies‘fitxes municipals’. 
En general no existeix una relació entre ser ‘municipi historicoartístic’ (considerant que són 
els municipis que posseeixen almenys un conjunt històric, segons els registres del 
Departament de Cultura) i la major o menor disponibilitat de sòl expectant o lliure 
d’equipament.  
Es constata l’avançat pels règims especials anteriors, on els municipis més petits oferirien 
més sòl vacant.  
Amb independència d’això i donat que l’ajut econòmic per al rescat de patrimoni es demostra 
clarament insuficient es creu interessant pensar en que el sòl de cessió (o el seu equivalent  
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econòmic) que es preveu en la legislació urbanística pogués anar en detriment de la captura 
de sòls i edificis patrimonials. És a dir, prioritzar l’allotjament dels nous serveis, fruit del 
creixement residencial o industrial, en edificis patrimonials sense ús assignat, abans de 
consumir nou sòl.  
No només edificis haurien de participar en aquesta ‘operació de salvament’, també els sòls 
que en sí mateixos s’hi constitueix un equipament (com ara unes restes arqueològiques, un 
autèntic museu a l’aire lliure) 
 
  
 
El darrer grup de municipis que preveu la llei municipal com a distingibles amb un règim 
especial es correspon als anomenats ‘municipis industrials’. 
 
Municipis industrials 
77.1 Tenen la consideració de municipis industrials aquells en què l’activitat econòmica predominant 
correspon al sector secundari i la seva implantació comporta la necessitat d’establir les mesures 
especials determinades per aquest article. El Govern de la Generalitat ha d’establir els criteris generals i 
els requisits per a procedir a la qualificació de municipi industrial. 
77.2 El règim especial del municipi industrial es pot concretar en els aspectes següents: 
a) L’establiment d’un servei de protecció del medi adequat a la naturalesa contaminant de les activitats 
industrials que radiquen en el terme municipal. 
b) L’establiment de condicions tècniques específiques per als serveis municipals derivades de llur 
utilització industrial. 
c) La participació del municipi en l’elaboració dels plans econòmics i territorials. 
Aquesta participació ha de comprendre, en tot cas, l’estimació inicial de les necessitats i els dèficits 
existents. 
d) L’audiència del municipi en els expedients de concessió de subvenció, d’estímuls fiscals o d’altres ajuts 
a les indústries que radiquin en el seu terme. 
77.3 L’administració de la Generalitat i els municipis industrials poden establir convenis o acords de 
cooperació i delegació quan ho requereix el desplegament de les mesures determinades per l’apartat 2. 
77.4 La planificació hidràulica que elabori i aprovi la Generalitat ha d’establir les determinacions 
necessàries per a l’abastament, l’evacuació i el tractament d’aigües en els municipis o nuclis industrials. 
77.5 Els plans territorials i sectorials han d’establir les actuacions prioritàries que s’han d’aplicar en 
aquests municipis, i també les dotacions d’infraestructura i d’equipaments necessàries per a equilibrar  
els dèficits existents. 
77.6 El major cost dels serveis derivats de la condició industrial del municipi, en relació amb l’estàndard 
ordinari, no ha de repercutir en els residents quan les característiques d’aquests serveis ho permeten. La 
repercussió s’ha de realitzar en la forma que determini la legislació de finances locals i pot consistir, si 
s’escau, en l’establiment d’una taxa específica per a l’aprofitament i la utilització especial del domini 
públic. 
 
Al igual que succeïa amb els municipis historicoartístics, el seu articulat ha resultat invariat 
respecte la llei municipal de 1987. Tampoc ha estat desenvolupat per la llei municipal, ni per 
legislació sectorial, en això últim es diferenciaria de la resta de règims especials.  
Aquí el buit és absolut. 
 
Les úniques referències d’un cert tracte diferenciat es troben en alguns documents i acords 
sectorials voluntaris, com el Pacte de la Regió Metropolitana de Barcelona. El Pacte és un 
vast programa de treball per a millorar la competitivitat, la cohesió social i l’eficiència dels 
polígons industrials dels cent seixanta i escaig municipis de la Regió. 
En concret, l’any 2003, amb la Declaració de l’Hospitalet, es reforça una línia de treball 
concreta, l’accés als polígons industrials. D’ençà aquest moment l’accessibilitat ha passat a 
ser un objectiu compartit entre el Pacte Industrial i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 
De la documentació analitzada, i de la pròpia experiència, sembla que les necessitats 
d’equipament en zones industrials serien inferiors a les de les àrees residencials, també 
d’orientació diferent. 
 

A un polígon industrial se li haurien d’atribuir uns serveis orientats al treballador i a 
l’empresa, en la línia de la restauració, benzineres i estacions energètiques, pàrquings, molls 
de càrrega, estacions de transport públic, punts de reciclatge, centres d’informació 
empresarial...però difícilment serveis educatius, esportius o sanitaris propis de teixits més 
residencials. 
 
Segons el que es descriu en la llei municipal s’hauria d’entendre un ‘municipi industrial’ com 
aquell que per sinèrgies  històriques o de localització s’ha especialitzat en el segment 
productiu, amb una dotació de polígons industrials i parcs empresarials de pes específic 
important respecte al total urbanitzat. 
La Llei d’Urbanisme preveu unes cessions per a equipaments en nous sectors no residencials 
(majoritàriament industrials, però també terciaris) d’un mínim del 5% de la superfície de 
l’àmbit a ordenar. Els serveis tècnics, si escau, es dimensionaran amb independència dels 
equipaments. 
La majoria de serveis que s’atribuirien de forma natural a polígons industrials i parcs 
empresarials s’integren justament en el segment de serveis tècnics. 
Cal repensar el sentit i l’orientació de les cessions que preveu la llei en les àrees no-
residencials. 
 
Corrobora aquesta necessitat els resultats sortints de les ‘fitxes municipals’, on es fa palès 
l’important volum de sòl vacant que deixen les cessions d’equipament en les zones 
industrials.  
Si es pensa en com s’utilitzen els polígons i parcs industrials s’hi descobreix també la 
component estacional, que a diferència dels municipis turístics, respondria a una rotació 
quasi diària. 
Són àrees molt actives nomes els dies laborables, fet que permet proposar una fórmula 
d’equipament flotant de major freqüència.  
 
 
 
En un altre ordre de coses, les lleis municipals catalana i espanyola preveuen un darrer règim 
especial (únic règim previst des de la legislació espanyola, els que s’han vist fins al moment 
eren de lliure disposició autonòmica) 
Se’n farà només esment. El règim anomenat de ‘consell obert’, s’hi poden acollir els 
municipis de menys de cent habitants, amb importants simplificacions en l’administració i 
gestió municipals, respecte la resta de municipis de règim general. 
La seva regulació no ha variat en les successives lleis municipals espanyoles, i de retruc 
obligat en les successives catalanes:  
  
Ley 7/1985, reguladora de la Bases del Régimen Local.  
CAPÍTULO IV. REGÍMENES ESPECIALES 
Artículo 29.  
1. Funcionan en Concejo Abierto: 
a) Los Municipios con menos de 100 habitantes y aquellos que tradicionalmente cuenten con este 
singular régimen de gobierno y administración. 
b) 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. 
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La llei catalana, però, concreta els supòsits pels quals els municipis es podran acollir aquest 
especial règim de govern: 
 
Article 70  
-1 Funcionen en règim de consell obert els municipis de menys de cent habitants i els municipis que 
tradicionalment compten amb aquest règim de govern i administració.  
-2 Poden també funcionar amb aquest règim especial els municipis de menys de dos-cents cinquanta 
habitants que gaudeixen d’aprofitaments comunals de rendiment, igual o superior a la quarta part dels 
ingressos ordinaris del seu pressupost, o que tenen característiques especials que ho fan aconsellable. La 
constitució del consell obert requereix, en aquests casos, la petició de la majoria dels veïns, la decisió 
favorable per majoria de dos terços dels membres de l’ajuntament i l’aprovació del Govern de la 
Generalitat.  
-3 En aquests municipis, el govern i l’administració corresponen a un alcalde elegit d’acord amb el que 
disposa la legislació electoral i un consell general format per tots els electors. L’alcalde ha de designar 
una comissió integrada per un mínim de dos i un màxim de quatre vocals, que l’han d’assistir en l’exercici 
de les seves funcions i l’han de substituir, per ordre de designació, en cas d’absència o malaltia.  
-4 Correspon a l’alcalde representar i administrar el municipi i executar els acords adoptats pel consell 
general.  
-5 En defecte d’ús, costum o tradició local, el consell general s’ha de reunir com a mínim cada tres mesos 
i quan ho decideix l’alcalde o ho sol·licita la quarta part, com a mínim, dels veïns, per tractar de tots els 
assumptes d’interès del municipi. És aplicable supletòriament, en tot cas, el règim general de 
funcionament establert per al ple per la legislació de règim local.  
 
En l’altre extrem dels municipis de menys de cent habitants, els grans municipis.  
D’una manera semblant, la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local, introdueix noves regulacions, en matèria de gestió, 
pensades per a millorar el funcionament dels grans municipis. 
En el Títol X de la Llei es preveu un règim orgànic específic per als municipis amb població 
superior a 250.000 habitants, les capitals de província de població superior a 175.000  
habitants, els municipis capitals de província, capitals autonòmiques o seu d’institucions 
autonòmiques i els municipis de població superior a 75.000 habitants que presentin 
circumstàncies econòmiques, socials, històriques o culturals especials. Respecte aquests 
municipis, la Llei en preveu la seva regulació i funcionament (capítol II) amb modificacions 
substancials de les figures de l’alcalde i de la junta de govern local; la introducció de 
l’assessoria jurídica i l’establiment del Consell Social de la Ciutat, així com la Comissió de 
Suggeriments i Reclamacions. Replanteja també el rol de les administracions de districte. 
 
LEY 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. 
TÍTULO X. Régimen de organización de los municipios de gran población 
CAPÍTULO I. Ámbito de aplicación 
Artículo 121. Ámbito de aplicación. 
1. Las normas previstas en este título serán de aplicación: 
a) A los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes. 
b) A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes. 
c) A los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones 
Autonómicas. 
d) Asimismo, a los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias 
económicas, sociales, históricas o culturales especiales. 
En los supuestos previstos en los párrafos c) y d), se exigirá que así lo decidan las Asambleas Legislativas 
correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos. 
2. Cuando un municipio, de acuerdo con las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del 
padrón municipal aprobadas por el Gobierno con referencia al 1 de enero del año anterior al del inicio de 
cada mandato de su ayuntamiento, alcance la población requerida para la aplicación del régimen previsto 
en este título, la nueva corporación dispondrá de un plazo máximo de seis meses desde su constitución 
para adaptar su organización al contenido de las disposiciones de este Título. 
A estos efectos, se tendrá en cuenta exclusivamente la población resultante de la indicada revisión del 
padrón, y no las correspondientes a otros años de cada mandato. 
 

Les mesures especials per a petits i grans municipis es prenen a l’entrorn de la gestió i 
organització administrativa, sense cap tipus de repercussió econòmica per la seva especial 
condició a raó d’una mida poblacional extrema. 
Efectivament, comprovant l’eventual desplegament d’ambdues singularitats en la llei de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007, s’observa un prorrateig en l’aplicació de 
coeficients per ponderar la població en el mateix esglaonat que l’emprat en la llei de règim 
local:   
 
Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. 
Subsección II. Participación del resto de municipios. 
Artículo 86. Participación de los municipios en los tributos del Estado para el ejercicio 2007. 
(...) 
1.El 75 % en función del número de habitantes de derecho de cada municipio, según el Padrón de la 
población municipal vigente a 31 de diciembre de 2007 y aprobado oficialmente por el Gobierno, 
ponderado por los siguientes coeficientes, según estratos de población: 

 
 
El 75% del l’assignació que fa l’Estat als municipis és en funció del nombre de d’habitants. 
Els coeficients a aplicar en l’assignació econòmica vindrien a ser el bonus econòmic vist en 
els règims especials. Matització ponderativa que, sumada a la pròpia assignació de base, 
s’han vist sempre com a insuficients. 
 
Aquesta tracte menystingut dels municipis, però sobretot dels petits i grans, es fa sentir des 
d’iniciatives avui encara paraoficials, com ara el Projecte de Llei de Petits Municipis. 
El projecte, promogut per les principals associacions de municipis de Catalunya, persegueix 
fixar la població en els nuclis petits (s’entén que no arriben als 2000 habitants) alhora que 
se’n millora la oferta de servei. En el text es fa especial èmfasi en una major dotació 
econòmica pal·liativa de la seva localització normalment muntanyenca o si més no de difícil 
accés. 
Es destaca l’important paper de la comarca com a ens surpalocal, assessorant i donat suport 
sobretot als municipis més petits; arribant, en definitiva, allà on l’ens local no pugui arribar. 
 
Finalment comentar unes dades que ajuden a situar el que representen els petits municipis 
en el conjunt de Catalunya: 
Més del 55 % dels municipis catalans, és a dir 524 municipis, tenen una població inferior als 
1000 habitants, si a aquests, s’afegeixen els que no arriben als 2000 habitants, el nombre 
s’eleva a 627.  
Aquests llindars de població emprats pel projecte de llei troben el seu origen en la reforma de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, efectuada per la Llei 13/1998, de 19 de 
novembre, on es van establir uns criteris restrictius per poder procedir a la creació de nous 
municipis a raó d’una segregació, en establir que tant el nou municipi com aquell del qual se 
segrega han de comptar amb una població de, com a mínim, 2000 habitants.  
En la memòria del projecte aquesta xifra es justificava a partir del càlcul del pressupost 
necessari per al manteniment d’una mínima estructura administrativa municipal bàsica. 

Estrato Número de Habitantes Coeficientes 
1 De más de 50.000 1,40 
2 De 20.001 a 50.000 1,30 
3 De 5.001 a 20.000 1,17 
4 Hasta 5.000 1,00 
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En una línia semblant es pronuncia el Decret 140/1998, de 24 de maig, Reglament de 
Demarcació Territorial i Població dels Ens Locals, quan, sense entrar en xifres de població, 
admet segregacions o fusions de municipis només amb la finalitat de garantir o proporcionar 
servei als ciutadans. 
 
La única institució oficial creada per a mitigar els efectes que suposa una població municipal 
extrema, és el Consell Català de Petits Municipis, creada pel decret 199/2003, de 26 
d’agost. Es defineix com a òrgan d’assessorament i debat, integrat per alcaldes de municipis 
petits que interlocuen amb l’administració de la Generalitat a fi i efecte d’incrementar i  
millorar els serveis als ciutadans dels municipis petits. 
 
 
 
Les reivindicacions, justes, esteses i acceptades del reconeixement de les singularitats, siguin 
per factors territorials, físics o de població, existeixen arreu. 
Bleddyn DAVIES (1968), escrivia sobre la necessitat de preveure uns ‘indicadors de dispersió’ 
que pal·liarien els desajustos de provisió de servei. Així formula el concepte de ‘justícia social’, 
com a resultat d’avaluar les necessitats pròpies d’una autoritat local per a la prestació d’un 
servei determinat en relació a les necessitats d’altres autoritats locals per al mateix servei. Es 
podrà parlar de ‘justícia territorial’ quan l’índex de necessitat relativa d’un municipi per a la 
prestació de cadascun dels serveis sigui proper als estàndards de provisió assignats. 
 
Contemporani a aquest autor, Bolesaw Malisz presenta la ‘teoria de llindars’, desenvolupada 
en paral.lel per Kozolowski i Huges com a eina econòmica que ajudaria a prendre decisions 
més encertades de planejament.  
MALISZ (1972), defensa la utilitat de la ‘teoria de llindars’ per reduir la incertesa en les 
accions de planejament, doncs entre l’anàlisi territorial i la alternativa presa finalment 
normalment existeixen forats o dubtes que es podrien ‘omplir d’economia’, contribuint en la 
decisió  
En el territori existeixen limitacions naturals (topografia, clima...) i artificials (xarxa de serveis, 
usos del sòl existents...) que limiten la llibertat de decisió. Topalls que no són irremeiables, 
podent-se sobrepassar únicament amb inversió de capital.  
 
Donant continuant al descrit, KOZOLOWSKI (1968) diferencia els dos tipus de despesa 
necessària per allotjar cada nou habitant en un municipi (Ci): ‘despeses fixes’ (Cn), 
deslligades de la localització de l’actuació (com el proveïment de les principals xarxes de 
subministrament, infraestructures de transport habituals...); i les ‘despeses depenents de les 
condicions i característiques de la localització (Ct)’, anirien des de la millora de sòls (per 
descontaminació, aplanament,...), d’adquisició de sòl, alteració dels usos existents, 
increments en la xarxa estàndard d’infraestructures de servei...Les despeses totals 
d’allotjament de nous residents són expressades com al sumatori de: Ci= Cn+Ct 
 
 
 
Els factors de correcció per singularitats territorials descrits fins al moment trobarien la seva 
traducció econòmica com a les ‘despeses relacionades amb les condicions i característiques 
de la localització’ (Ct). La tipificació i estandardització dels casos (‘règims especials’, 
juntament amb el ‘petit i gran municipi’) contribuirà a decidir els mecanismes d’anivellament 
amb una millor relació cost-eficiència.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arribats al final del recorregut dels règims especials -desenvolupats i no desenvolupats- per la 
llei municipal, s’està en disposició d’afirmar que el reconeixement de les especificats i 
singularitats físic-territorials és necessària. En aquest sentit fora desitjable que es 
despleguessin en la seva totalitat els règims especials a fi i efecte de dotar d’un bonus 
econòmic real els municipis que per una raó o altre han de prestar més serveis (sobretot els 
turístics i de muntanya) o tenen major càrrega infraestructural (bàsicament els 
historicoartístics). 
Només es retallarien les actuals previsions, en aquest cas les provinents de la legislació 
urbanística, en els ‘municipis industrials’ a la vista de que la comprovació empírica evidencia 
una infrautilització dels sòls que s’obtenen en les àrees no-residencials.  
 
Entretant la singularitat avança reglamentàriament, la legislació urbanística podria fer un pas 
endavant introduint falques correctives o de ponderació que matisarien les uniformes 
cessions que s’hi demanen.  
A mode de síntesi i de proposta de factors de correcció, les principals situacions ponderables 
concorren en aquells municipis que assumirien un rol estacional (muntanya, turístic i 
industrial).  
La solució residiria en una nova tipologia d’equipament que es podria anomenar ‘flotant’, que 
instal·lat de forma efímera, i amb la freqüència necessària, donaria resposta a les necessitats 
específiques. 
Així es troba del tot encertada la especial identificació que es fa en la llei de règim local, 
apreciacions que caldrà traslladar a la legislació urbanística.  
 
No només la localització dels nuclis en el territori o la seva especialització genera singularitat. 
S’ha vist que les poblacions extremes també generen especificitats, no recollides per la 
legislació municipal ni per cap legislació sectorial en la matèria.  
Tampoc es creu necessari. I en això es recuperaria el ja enunciat sobre l’equipament 
surpamunicipal. 
 
Els grans municipis, on s’hi hauria d’afegir tot municipi capçalera, que avui de forma 
involuntàriament mediocre ofereixen serveis a un ampli conjunt de municipis subsidiaris, 
veurien millorada la paupèrrima situació en la que es troben amb la introducció de les 
cessions generals (i implícites supramunicipals) 
Per altra banda, els petits municipis en ‘estat pur’ (és a dir, no coincidents amb el règim 
especial de muntanya), no presenten mancances d’equipament, el treball empíric ho 
demostra, doncs disposen d’un capital de sòl públic sense edificar que altres municipis més 
grans agrairien. 
Aquí les propostes anirien en la línia de la concentració de sòls i sostres. Evitar 
l’esmicolament produït per la suma de petites cessions contribuiria a no engruixir el paquet 
de solars expectants, a banda que permetria la construcció d’equipaments multifuncionals, 
és a dir, ‘contenidors de serveis’ sense etiqueta de destí.  
La flexibilització i concentració d’equipament permet assolir millors quotes, cobrint millor les 
necessitats més bàsiques.  
 
Amb aquest breu apunt a les necessitats bàsiques s’obre el capítol següent. ¿Quin hauria de 
ser l’equipament més bàsic i indiscutible, a garantir a tothom? 
El poden oferir els petis municipis? Si s’entén que la generació de sòl d’equipament prové 
quasi exclusivament dels nous creixements residencials, ¿quina haurà de ser la mínima 
expressió urbana que garanteixi les aportacions essencials de sòl públic? 
 
 
 



 

 

[4] ídem 1. 
[COH]: El mètode d’anàlisi de la cohesió es basa en el valor relatiu dels fluxos entre diversos municipis 
considerats de forma biunívoca. 
Donats dos municipis, A i B, es prenen en consideració els percentatges que els seus respectius fluxos 
d’un vers l’altre representen respecte la població ocupada resident (POR) i llocs de treball localitzats (LTL) 
de cadascun, i es vincula un municipi A a la zona de cohesió d’un altre B, si un 15% o més de la POR de A 
treballa a B i també si un 15% o més dels LTL de A són ocupats per residents a B. Del municipi B se’n diu 
capçalera. 
Es distingeix com a zona de cohesió, entesa com la integrada per tots els municipis que es vinculen a 
determinada capçalera, i àrea de cohesió entesa com l’espai integrat per la suma d’una capçalera i la 
seva respectiva zona de cohesió. 

 
El llindar del 15% ve avalat pel seu ús en diversos països i des de fa prou temps, la qual cosa també 
permet la comparança o, com a mínim, l’assimilació dels resultats. 
Hi poden haver municipis que no quedin inclosos en cap de les àrees de cohesió, o bé per no arribar al 
llindar mínim, o bé per un fort tancament en sí mateixos, un quasi nul nivell de relació amb els altres pel 
que fa a la mobilitat laboral obligada. 
 
[5] RUEDA,I., (1987) ‘La consulta municipal’. Generalitat de Catalunya. Departament de Governació. 
Direcció General d'Administració Local. pp.7 
Amb la consulta a tots els ajuntaments de Catalunya referent a la conformitat amb l’adscripció a la 
comarca que proposa la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya, la 
Generalitat ha iniciat el procés d’aplicació d’aquesta llei que, recollint les aspiracions històriques del 
catalanisme polític, ha d’esdevenir un punt de referència bàsic per a transformar l’administració local. (...) 
La resposta dels municipis a la consulta, que és el que es recull en aquesta publicació, ha estat massiva i 
ha posat de relleu l’acceptació d’aquesta al nou ens que s’ha de crear: la comarca. La major part de les 
respostes ha estat positiva, en el sentit d’acceptar la integració en la comarca que proposa la llei 
aprovada pel Parlament. Una altra part dels municipis, més reduïda, ha fet arribar les seves objeccions i 
les seves propostes alternatives a l’adscripció a la comarca a la que pertanyen durant la Generalitat de 
l’època republicana, encetant així el procés de modificació de les demacracions comarcals que la llei 
preveu. En uns casos s’ha sol·licitat la creació de comarques noves, en d’altres el canvi d’adscripció 
comarcal del municipi i en d’altres s’exposen diverses observacions. (...) 
En l’article 5 de la llei 6/87 es regula el procés de realització de la consulta municipal, obligatòria per a 
l’establiment de la divisió comarcal. Aquest procediment s’ha d’iniciar abans de sis mesos a comptar de 
l’entrada en vigor de la Llei, culmina amb la decisió final mitjançant llei del parlament.(...) 
Si aquesta oposició afectés la meitat o més de les comarques que han d’integrar l’organització comarcal 
de Catalunya, el Govern de la Generalitat haurà de procedir, en el termini màxim de sis mesos, a 
l’elaboració d’una proposta de divisió comarcal, subjecta a una nova consulta municipal. (...) 
En el cas de que no es produeixi aquesta oposició la divisió territorial que necessàriament s’ha d’establir, 
atenent el que disposa la llei 6/1987, és la que figura en l’Annex de la pròpia llei, sense cap alteració en 
el nombre de comarques, en la seva denominació, en els municipis que les integren i en les capitals de 
comarca que designa el decret de 23 de desembre de 1936. Tota modificació a aquesta divisió comarcal 
o a qualsevol de les seves característiques s’ha d’establir posteriorment per llei del Parlament, excepció 
feta del canvi de denominació, que requereix un procediment més senzill. 
 
 
[6] CHRISTALLER, Walter. (1996) ‘Central Places in Southern Germany’. Englewood Cliffs, New Jersey: 
Prentice-Hall, INC., (orignal en alemany: Die Zentralen Orte in Süddesutschland. G. Fischer. Jena. 1933)  
-El que segueix és una síntesi parcial i pròpia, emprant la font anglesa:- 
Christaller arriba a la formulació de tres principis que s’acomplirien en els nuclis urbans centrals: 

principi de mercat: centralitat de les àrees de mercat  
principi de transport: alineació de centres al llarg de rutes 
principi administratiu: control complert del hinterland 

Aquests principis quedarien determinats per les següents característiques com a definidores dels nuclis 
centrals i dels seus àmbits d’influència: 

Hi ha una jerarquia de nuclis en el territori, per la qual cosa uns són dependents dels altres. 
Existeix una relació directa i proporcional entre la mida del nucli (rang) i el nivell de serveis i béns 

que disposa. 
L’àrea o àmbit d’influència superficial d’un nucli és directament proporcional a la seva mida. 
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[1] PUGDENDOLAS, J.M., (1976) ‘Mètodes de delimitació de regions, en Documents d’Anàlisi Urbana, nº2. 
Publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona, pp. 5-7 
‘Han estat definides tres classes de regions: les regions homogènies, les regions funcionals, i les regions 
de planificació. 
Les regions homogènies (...) es basen en la idea que els espais geogràfics poden formar una sola regió 
quan comparteixen característiques uniformes. Aquestes característiques poden ésser econòmiques, 
geogràfiques o polítiques. (...) 
Les regions funcionals tenen com a característica més evident la seva no-homogeneïtat. Hi ha 
aglomeracions de població, d’activitat econòmica, etc...; hi ha unitats heterogènies que estan 
entrelligades funcionalment. Aquestes interconnexions funcionals es manifesten en fenòmens de fluxos, i 
aquests fluxos no es donen en la mateixa proporció en tots els punts. Les regions funcionals són conjunts 
d’àrees contigües caracteritzades per graus de connectivitat relativament alts. 
Les regions de planificació tenen dos significats ben diferents (també s’anomenen ‘regions programa’ o 
‘regions d’actuació’). Tal com Berry explica, aquestes regions ‘es refereixen principalment o bé a la 
coherència administrativa i a la identitat entre l’àrea que és estudiada i les institucions polítiques 
existents per a executar decisions polítiques, o bé al marc regional adequat per assegurar la realització 
d’un conjunt d’objectius’ 
 
[2] CASTAÑER, Margarida, (1994). ‘La ciudad real en Catalunya. Las áreas de cohesión’, en CyTET,II n.º 
99, Primavera 94, pp. 63-77. 
[MOL]: Relació entre el lloc on es viu i on es treballa, quantificat com el primer viatge que hom efectua 
(preferentment al matí), des del punt de residència  fina al lloc de treball. És a l’abast de les dades del 
cens del cens del 1991, on es demanava al ciutadà aquesta informació. 
(es mantenen certes reserves respecte la seva fiabilitat, ja que el lloc d’empadronament ha de ser el de la 
primera residència, no essent així en els casos d’empadronament en segones residències, pendent 
d’empadronament...) 
 
[3] ídem 1. 
[AMT]: Per a la seva definició s’emprarà el primer mètode de tractament de dades de MOL d’Smart (1961 
i 1971), per un criteri més ampli que el posterior de 1981(partia de centres d’una dimensió mínima de 
12.000-15.000 hab.) 
[A_autosuficient_MT]: Els moviments residència treball es produeixen dins de l’àrea. 
[AMT_intermunicipal]: Mínima agrupació de municipis que tinguin entre sí més interacció absoluta o 
relativa que amb d’altres i que engloba una proporció dels viatges residència-treball per sobre d’un llindar 
predeterminat.  
Per tant un mercat municipal de treball és un municipi que compleix la condició que les proporcions de 
residents que hi treballen en relació amb la població ocupada que hi resideix amb llocs de treaball 
localitzats en el mateix supera, simultàniament, el llindar predeterminat. 
D’aquí és dedueix que s’agruparan municipis fins que el conjunt formi la mínima agrupació que permeti 
superar-lo. 
Els llindars emprats són els següents:   
*llindar del 90%, delimita regions urbanes o metropolitanes, que estan al límit de l’autosuficiència o 
autocontenció total.  
En resulten uns mercats amplis, als quals Smart anomena subregions. 
*llindar del 75%, (el + emprat per Smart), delimita els sistemes urbans reals, ja que només són 
agregables els municipis amb proporcions d’entrades i sortides superiors al 25% i els que fan falta perquè 
es formin conjunts que superin el llindar. 
És el que millor caracteritza el sistema de ciutats, que dóna caràcter urbà a tot el territori de Catalunya 
però que amb estàndards europeus, només és potent a l’entorn de Barcelona xq no hi ha cap més mercat 
que superi els 300.000 hab. 
(L’any 86, en resulten 98 mercats intermunicipals de treball que abasten 700 municipis i 5.635.700 
residents; els 240 municipis (el 27%) de Catalunya que no queden integrats en cap dels anteriors, es 
defineixen com a mercats municipals de treball o municipis autosuficients i tancats.) 
L’any 1991 en resulten 88 mercats intermunicipals de treball, que abasten 893 municipis; els 49 
municipis que no s’integren en cap mercat són per tant autosuficients i són només el 5% del total de 
municipis de Catalunya. 
Com es pot comprovar, l’increment de les relacions de mobilitat laboral obligada entre 1986 i 1991, ha 
estat espectacular. 
*llindar del 50%, delimita el que se’n podria anomenar municipis obvis, perquè s’agrupen els municipis 
que tenen més entrades o sortides que població ocupada que treballa en el propi municipi. 
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[9] ALGRE, P., ASCON, R., ESTALELLA, H., RIERA, P. (1979) ‘Comarques i divisions administratives’, 
CEUMT, 11/12, pp. 7-26. Reproduït a Lluch, E., NEL.LO, O., (1984) pp. 443-453 
INSTITUT UNIVERSITARI D’ESTUDIS TERRITORIALS (1979), ‘Estudi de delimitació de les àrees funcionals’. 
Col.loqui sobre la divisió territorial de Catalunya, Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Reproduït a Lluch, E., 
NEL.LO, O., (1984) pp. 417-433 
INSTITUT UNIVERSITARI D’ESTUDIS TERRITORIALS (1981), ‘Àrees funcionals a la Vegueria de Girona: una 
primera aproximació’, Miscel.lània commemorativa del desè aniversari del Col.legi Universitari de Girona. 
Girona: Col.legi Universitari, pp. 251-258. Reproduït a Lluch, E., NEL.LO, O., (1984) pp. 1024-1068 
PUJADAS, R., (1986) ‘La indústria en un medi descentralitzat: història i perspectives de la industrialització 
en la regió de Lleida. Barcelona: Tesi doctoral no publicada. Universitat Politècnica de Catalunya. Escola 
Tècnica Superior d’Enginyers.  
LLUCH, E., NEL.LO, O., (1984) ‘El debat de la Divisió Territorial de Catallunya’ edició d’estudis, propostes i 
documents (1939-1983). Barcelona: Diputació de Barcelona.    
 
[10] op. cit. 1. pp. 4-5 
‘Tradicionalment s’han descrit les regions naturals com a unitats existents reals, que sorgeixen d’una 
determinada estructura de la societat i que serien anomenades per molta gent àrees nacionals. (...) 
Però, contrastant amb això, hi ha unitats administratives artificials, imposades en el passat, i que sovint 
s’ajusten malament a les necessitats modernes: no s’avenen amb l’estructura de vida i de treball; fan 
impossible una planificació correcta del desenvolupament i del transport; produeixen seriosos defectes en 
les relacions del govern local tant amb la població com amb el govern nacional.  
Aquesta classe d’àrees administratives han d’ésser reemplaçades per d’altres de noves, a causa de les 
necessitats de planificació i d’acord amb l’organització i l’estructura del govern. Els procediments que 
poden ésser utilitzats per definir aquestes unitats seran el tema d’aquest treball.’ 
 
[11] BALADO RUIZ-GALLEGOS, Manuel, (2005) ‘La España de las Autonomías: reflexiones 25 años 
después’. Barcelona: Bosch. p. 852 
Esta necesaria reforma de la financiación de la hacienda local se debería aprovechar para, teniendo en 
cuenta las especificidades de los municipios turísticos, dotarlos de un régimen especial. La Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dejaba abierta en su artículo 30 el 
reconocimiento y establecimiento de regímenes locales especiales cuando concurren algunas 
circunstancias, entre las que cita expresamente la actividad turística. Así, el citado artículo reza: “Las 
leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas, en el marco de lo establecido en ésta Ley, 
podrán establecer regímenes especiales para Municipios pequeños o de carácter rural y para aquellos 
que reúnan otras características que lo hagan aconsejable, cómo su carácter histórico-artístico o el 
predominio en el término de las actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes. 
El mantenimiento de infraestructuras, la prestación de determinados servicios o el aseguramiento del 
orden público imponen a los municipios con importante actividad turística unas exigencias que justifican 
un tratamiento especial en cuanto a la forma de enfrentarlas en sus presupuestos. La afluencia masiva de 
turistas (concepto que habría que delimitar en la calificación de un municipio cómo turístico) repercute en 
la prestación de algunos servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, tratamiento 
de aguas residuales o seguridad ciudadana. Todos estos servicios deben dotarse a un nivel que resulte 
suficiente en los momentos de mayor afluencia turística. La necesidad de hacer frente a las inversiones 
que la mayor capacidad instalada lleva consigo exige unas fórmulas de financiación distintas a las del 
resto de los municipios que no tienen la calificación de turísticos. 
 
[12] Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
Artículo 122. Ámbito subjetivo. 
Participarán en tributos del Estado con arreglo al modelo descrito en esta sección los municipios no 
incluidos en el artículo 111 de ésta Ley. 
Artículo 111. Ámbito subjetivo. 
Con el alcance y condiciones establecidas en este capítulo, se cede en la proporción establecida en el 
artículo 112, el rendimiento obtenido por el Estado en los impuestos relacionados en aquel, en favor de 
los municipios en los que concurra alguna de las siguientes condiciones: 
a. Que sean capitales de provincia, o de comunidad autónoma, o 
b. Que tengan población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes. A estos efectos, se considerará 
la población resultante de la actualización del Padrón municipal de habitantes vigente a la entrada en 
vigor del modelo regulado en la presente sección. 

El nombre poblacions captades en aquests àmbits d’influència d’un nucli són proporcionals a la 
mida d’aquest. 

Les poblacions captades en aquests àmbits són tributàries del nucli central i s’agreguen a aquest 
per a formar àrees de mercat i demandes conjuntes, fent pujar l’ordre jeràrquic dels serveis 
radicats en el nucli central. 

Existeixen determinades distàncies funcionals màximes que la població estarà disposada a recórrer 
per a satisfer determinades necessitats freqüents. 

Tals distàncies màximes són les que creen un espai interdependent, o àrea d’influència, propi de 
cada activitat. 

Existeixen ‘activitats llindar’ que caracteritzen a determinats volums de població, i no a altres, els 
quals es doten o augmenten de nivell per salts o esglaons.  

A més d’existir una multiplicitat de comarques o àmbits d’influència de mercats, tals àmbits formen 
una jerarquia segons la periodicitat del seu ús o necessitat; a més alta freqüència, menor 
ordre jeràrquic. 

 
[7] ESTEBAN ALONSO, A., (1981) ‘Las Áreas metropolitanas en España : un análisis ecológico’. Madrid: 
Centro de Investigaciones Sociológicas, Monografías, nº30.  pp81 i pp83. 
Según resume Derycke, las principales críticas se podrían resumir en: 
a) El espacio controlado por las ciudades no es homogéneo, el relieve, los ejes de comunicación, las 
fronteras políticas, deforman las áreas de influencia de lo que resulta una superposición irregular de las 
zonas de control, lo que hace a menudo difícil la interpretación y a veces imposible. 
b) La estructura urbana no estable en el tiempo, la clasificación de las ciudades se modifican 
constantemente por la evolución técnica económica y social. 
c) La jerarquía está basada principalmente sobre una función urbana, la función comercial. Otras 
funciones pueden revelar una clasificación diferente. 
d) No se da ninguna consideración teórica para justificar el número de escalas de la jerarquía, fijado en 7, 
para Christaller. 
e) El análisis no es extensible a las ciudades que dependen de espacios nacionales diferentes. (…) 
Igualmente señala Derycke las principales críticas a la teoría del rango-tamaño: 
1. La verificación de la ley en un momento dado, sobre cierta estructura urbana y en un país determinado, 
no le confiere, por tanto, patente de universalidad. 
2. La ley rango-tamaño no está verificada a escala continental o mundial. 
3. No ha podido darse ninguna justificación teórica de la pretendida relación. 
4. Finalmente, la ley está muy a menudo equivocada en cuanto a la ciudad primicial. 
Si se comparan estas conclusiones con las deducidas del análisis de los lugares centrales, es preciso 
admitir, con Guyot, que la “organización de tipo jerárquico de los conjuntos urbanos no es más que una 
forma entre muchas otras, de los modos de relación entre ciudades…Sería peligroso exigir una regla 
general y universal de lo que no fue más que un fenómeno casual”. 
 
[8] op. cit. 5. pp.7 
Atenent a l’article 5.3 de la Llei d’Organització Comarcal, 833 municipis –el 88,6% dels que componen 
Catalunya- han expressat la seva acceptació a la proposta de divisió comarcal que resulta de l’apartat 2 
de l’article 5 de l’esmentada llei o bé no hi ha fet objecció dins del termini fixat pel Decret 216/1987, 
mentre que els 107 municipis restants (11,4%) han expressat el seu rebuig a aquesta proposta dins 
d’aquest termini. En nou comarques l’acceptació de la proposta afecta la totalitat dels municipis, metre 
que a setze comarques l’acceptació afecta més del 90% dels municipis i a set comarques  més supera el 
75%. A les comarques del Baix Llobregat, el Gironès, la Noguera, el Baix Penedès i el Barcelonès, la 
proporció del municipis que han expressat objeccions a la proposta de divisió comarcal supera el 30% del 
total dels municipis de cada una d’aquestes comarques. 
Cal fer una especial atenció a les dues darreres –Baix Penedès i Barcelonès- puix que en aquests casos 
les propostes negatives superen el 40%, que és el llindar fixat per la Llei 6/1987 perquè l’aprovació de la 
constitució d’una determinada comarca exigeixi majoria absoluta al Parlament ed Catalunya en el supòsit 
que, a més, s’hi doni la circumstància que en els municipis que han expressat oposició hi resideixi, com a 
mínim, la meitat del cens electoral del territori corresponent.(...) 
Atès que el resultat de la consulta als municipis és majoritàriament favorable a l’establiment de la divisió 
comarcal, i compleix les condicions que s’indiquen en l’apartat nº3 de l’article 6 de la llei 6/1987, però 
pel que fa al Baix Penedès –tal i com ja s’ha indicat- no compleix les que preveu l’apartat 2, el parlament 
s’haurà de pronunciar per majoria absoluta, mitjançant una llei, sobre l’establiment de la divisió comarcal 
tal com es configura en l’Annex de la Llei 6/1987. 
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[13] Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
Artículo 124. Distribución del importe total de la participación. 
1. La participación total determinada con arreglo a lo dispuesto en el anterior artículo se distribuirá 

entre los municipios incluidos en este modelo de financiación con arreglo a los siguientes 
criterios: 

A. El 75 % en función del número de habitantes de derecho de cada municipio, según las cifras de 
población aprobadas por el Gobierno, que figuren en el último Padrón municipal vigente, 
ponderadas por los siguientes coeficientes multiplicadores: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
B. El 12,5 % en función del esfuerzo fiscal medio de cada municipio obtenido en el segundo 

ejercicio anterior al de la Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente, 
ponderado por el número de habitantes de derecho. 
A estos efectos, se entenderá por esfuerzo fiscal medio de cada municipio el que para cada 
ejercicio determinen las Leyes de Presupuestos Generales del Estado en función de la 
aplicación que por los municipios se haga de los tributos contenidos en esta Ley. 

C. El 12,5 % en función del inverso de la capacidad tributaria en los términos que establezcan las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

2. En ningún caso, la financiación de ningún municipio, determinada con arreglo a lo dispuesto en esta 
sección, podrá ser inferior a la que resulte, en términos brutos, de la liquidación definitiva de la 
participación en los tributos del Estado del año 2003, entendiéndose ésta en los mismos términos 
recogidos en el último apartado del artículo precedente. De la aplicación de esta regla no se podrá derivar, 
para cada ejercicio, un importe total superior al que resulte de lo dispuesto en el artículo 123 de ésta ley. 
 
 
 
 
 
 

Estrato Número de habitantes Coeficientes 
1 De más de 50.000 1,40 
2 De 20.001 a 50.000 1,30 
3 De 5.001 a 20.000 1,17 
4 Hasta 5.000 1,00 
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