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estandaritzacions possibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El creixement residencial és la única via per a la obtenció de sòl públic.  
Efectivament, les cessions fruit de les operacions d’extensió urbana –sòl urbanitzable- 
s’aniran localitzant a les perifèries de les ciutats.  
La no obligació de cessió per a equipaments en el sòl urbà (la llei d’urbanisme fa esment de 
cedir segons les necessitats) farà que en molts casos la ciutat existent quedi desproveïda de 
serveis, ni que s’hi portin a terme operacions que signifiquin un increment de sostre alhora 
que de residents. 
Aquest procedir farà que la població més demandant es trobi ‘inadequadament localitzada’ 
en relació amb els equipaments, agreujat pel fet que aquests usuaris –majoritàriament gent 
gran, nens i immigració- no es poden desplaçar si no és amb transport públic, moltes vegades 
inexistent en els nous sectors. 
També s’esdevenen problemes en pobles petits, on a la qüestió de l’accessibilitat no és tant 
important per la reduïda dimensió dels nuclis, en canvi sí que ho són les porcions de sòl que 
s’obtenen fruit de les cessions ja que moltes vegades no arriben a constituir un mínim de sòl 
per a la instal·lació d’un equipament, com s’ha vist en el capítol anterior. 
L’exposat demana conèixer la ‘mínima expressió urbana’ que garantiria un aportació de sòl i 
sostre públics suficient, sense oblidar que caldria solventar-ne també la localització, avui en 
l’òptim invers del que és necessari.  
 
 
 
Els corrents migratoris, existents en totes les societats, canvien de pols segons el moment 
històric en el que s’esdevenen.  
Així com en els anys 60-70 la fugida endavant es produïa cap a les principals àrees 
metropolitanes i centres regionals, amb el principal propòsit de trobar-hi un lloc de treball, els 
corrents migratoris posteriors cercaran millorar la qualitat de vida.  
Els fluxos migratoris actuals es continuen produint cap a sistemes urbans però amb un 
caràcter més comarcal, a raó d’un igual o millor benestar a menor preu. On es fan més 
evidents els principals efectes d’aquests corrents és en els nuclis petits, que pateixen una 
important desacceleració demogràfica que moltes vegades arriba a la pèrdua de població.  
La persecució d’aquest estat del benestar low-cost, s’ha accentuat els darrers anys amb els 
importants increments del preu dels habitatges en els principals nuclis de l’Estat.  
L’adequada oferta de dotacions de les ciutats mitjanes, més accessibles territorialment (ja 
vist en el capítol anterior) i econòmicament, les fa especialment atractives. 
Per la qual cosa, a més dels factors de correcció territorials. Se’n haurien d’introduir de 
poblacionals que pal·liessin la forta diferenciació entre món rural i urbà, reduint l’actual èxode 
circumstancial.  

 
 
 
 
 
 

 
 
‘mínima expressió urbana’ per al garant de  
l’equipament més bàsic 
 
 
 
Tot servei o activitat urbana, sigui del tipus que sigui, només apareixerà sota un llindar mínim, 
que en definirà la unitat mínima urbana. 
Així es necessita una mida mínima poblacional per a la seva existència. Aquest ‘llindar mínim’ 
es transformarà en un esglaó superior quan el nombre d’establiments, empreses, serveis... 
arribi al llindar següent.  
Els equipaments també participen d’aquest procés per salts, ja que al igual que la resta 
d’activitats urbanes necessiten d’un mínim poblacional.  
 
En el capítol anterior s’ha vist com es podia establir una distribució dels nuclis segons el nivell 
de funcions que s’hi desenvolupaven. En aquest sentit es citava la organització jeràrquica 
establerta per Pilar Riera (1989) per ésser coincident amb el comú de la resta d’autors.  
Així, l’estructura urbana de Catalunya s’organitza en quatre nivells, més la singularitat de 
Barcelona: capitals regionals, capitals comarcals, capitals de rodalia i pobles petits.   
 
Les funcions que es donen en aquests nuclis són classificades per la mateixa autora en 
‘funcions centrals’ i funcions disperses’, definint les primeres com les que donarien servei al 
mateix nucli i el seu hinterland d’influència i les segones com aquelles que es trobarien 
localitzades en tots els nivells. 
En aquest sentit, i només per fer un apunt a les ciutats metropolitanes, que no es tractaran, 
(CASTELLS, 1991), emfatitza que aquestes aglutinen més funcions principals com més 
internacional sigui la seva economia. Així, per al cas de Barcelona, podem dir que serà una 
ciutat més ‘global’ en tant que la seva economia i les seves funcions s’internacionalitzin. 
[1, Castells afegeix a això que a major internacionalització de l’encomia d’un país, més concentració de 
funcions globals en unes poques ciutats metropolitanes]  
 
Les ‘funcions urbanes’ o ‘activitats urbanes’ incorporen totes les accions pròpies de consumir 
ciutat, que bàsicament es podrien resumir en l’acció d’adquirir béns i en la utilització de 
serveis, allotjats en equipaments.  
El reconeixement de la diferent centralitat de les infraestrucutures socials apuntava, ja vist, a 
la necessitat d’introduir cessions per un ‘nivell surpamunicipal’ d’equipaments en les 
determinacions de la llei d’urbanisme.  
 
 
 
Establint paral·lelismes entre els ‘béns de consum’ o ‘productes’ i els ‘béns col.lectius’ o 
‘infrastrcutures públiques’, es podria equiparar aquell equipament anomenat ‘local’ al que en 
matèria de productes s’anomenaria ‘béns i serveis quotidians’ (coneguts com a ‘convenience 
goods’ o ‘convenience services’, si es tracta de serveis personals).  
 



 

 

La traducció del terme anglès, tot i que menys aclaridora, vindria a ser ‘productes pràctics’ i 
‘serveis pràctics’, entenent que la ‘practicitat’ vindria donada per la proximitat que ofereixen. 
Són productes venuts en botigues que es troben literalment ‘a la cantonada’, el que 
s’anomena corner shops o convenience shops.  
Aquest tipus de productes són un menester de freqüència, sense necessitat d’establir 
comparació entre establiments (BERRY, 1967). La distància n’és el factor limitant, per sobre 
d’un determinat llindar la població no esta disposada a traslladar-se diària o quasi 
diàriament. 
En la majoria de nuclis urbans, per petits que siguin, es podran satisfer les necessitats 
bàsiques, com a mínim les d’alimentació (HALL, 1970). 
Aquest comerç i ‘equipament local’ és el que comunament es trobaria en el nivell inferior en 
l’ordre jeràrquic dels nuclis, el que, segons la classificació anterior, correspondria a ‘pobles 
petits’, alhora localitzat en les petites unitats urbanes identificables com a tals, els ‘barris o 
districtes’.  
Porcions de trama urbana, identificables per la seva autonomia, inserides o absorbides en la 
ciutat en contraposició al a la totalitat del mateix nucli, del conjunt, igualment autònom.  
Així, la mínima expressió en l’oferta de productes, serveis i equipaments es correspondrà a 
aquells establiments i instal.lacions contingudes en la jerarquia urbana ‘poble petit’ o en 
fragments autònoms d’estructures urbanes de nivell superior. 
 
 
 
Seguint l’esglaonat ascendent dels béns de consum, s’hi troben els comparaison goods o 
shopping goods, corresponent a aquells béns de demanda poc freqüent amb l’afegit que el 
client voldrà visitar diferents comerços que ofereixin més varietat de l’article que es vol 
comprar, a fi i efecte de comparar preus i qualitats (BERRY, 1967). 
En matèria d’ infraestructures socials públiques, aquests productes es podrien equiparar a 
‘l’equipament general’, doncs necessiten d’un teixit urbà de dimensions superiors al barri, a fi 
i efecte de dotar-se de la complexitat, diversitat i heterogeneïtat que se’ls demana.  
Cal referir-se, com a mínim, a les anomenades ‘capitals de rodalia’.  
La presència d’una quantitat considerable d’un mateix producte que no només permet 
comparar, sinó establir una competència primària entre establiments, porta a parlar d’un 
nucli urbà superior, la ‘capital comarcal’, que seguirà oferint els mateixos béns i serveis però 
en major quantitat. 
Quan el nombre d’establiments és prou important per poder-se agrupar i generar un agregat 
comercial de compres no quotidianes, en sorgeixen els anomenats community centers (HALL, 
1970).  
Aquest comerç per addició genera externalitats positives. L’acumulació d’activitats d’un 
mateix tipus o complementaries entre sí beneficia a empreses i usuaris, conformant-se els 
anomenats ‘clusters’, en aquest cas de tipus comercial. Segons Pinch (1985), les activitats 
de consum tenen un comportament molt semblant al de les activitats productives.  
 
De la mateixa manera que els ‘béns i serveis locals’ es trobaven alhora en els barris de les 
ciutats que en els pobles petits, els ‘béns i serveis generals’ es trobaran en ciutats i en 
sectors urbans de ciutats encara més grans, amb una massa crítica suficient com per ofertar-
los.  
 
 
Existeix una tercera naturalesa de béns de consum, amb un major grau d’especialització. 
Només es poden trobar en grans capitals o en les metròpolis, depassen fins i tot la no 
quotidianitat per tractar-se de productes i serveis d’expertesa. (BERRY, 1967) 
Els desplaçaments a aquests centres es produiran des de qualsevol dels altres nuclis, siguin  

 
 
 

 
 

petits o grans, doncs gaudeixen de l’exclusiva de l’oferta. La mobilitat que se’n desprèn es 
caracteritza per no establir vincles entre nuclis, per una excessiva esporadicitat.  
En paral.lel als condicionants d’aquest comerç, s’han de cercar els equipaments 
especialitzats: universitats, hospitals no generalistes, delegacions de l’administració 
autonòmica i estatal o les pròpies seus, com a exemples. Serien els que en aquest treball 
s’anomenen ‘equipaments surpramunicipals’, que a excepció d’aquells equipaments que 
tenen un rol de singularitat expressa, es troben en l’últim esglaó de l’escalat jeràrquic.  
Per als municipis més allunyats d’aquests nuclis les distàncies a recórrer poden arribar a 
ésser molt importants, doncs els àmbits de captació d’aquests béns i serveis especialitzats 
són molt grans. Amb tot, això no ha de suposar massa inconvenient, doncs se li atribueix una 
utilització esporàdica.  
 
En aquest darrer nivell urbà s’hi ha de cercar la totalitat de béns i serveis anteriors, oferint la 
seqüència piramidal complerta, des de la unitat mínima –barri o petit nucli- a la unitat 
màxima –la capital regional o metropolitana en sí mateixa-. 
 
 
 
¿Quina serà la població tributària de cadascun d’aquests nivells? i per tant subsidiària 
d’aquests béns i equipaments locals, generals i supramunicipals?  
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Font Imatge: VINYALS GUIMERÀ, 
JJ. ‘Estudios básicos para la 
ordenación de la comunidad 
Valenciana’. Editorial Promociones 
Económicas, 1982. 



 

 

Com a punt de partida sòlid es recorre a la literatura de la ‘forma urbana’, amb una sel.lecció 
d’autors representatius que donen nom i valors de població a les diferents unitats urbanes 
que conformen els diferents llindars. (MFOM,La ciudad de los ciudadanos, 1997) 
 
Per a Christopher Alexander (1978) el ‘veïnat’ és aquella unitat espaial identificable, a on els 
habitants poden ésser capaços de vetllar pels seus interessos, podent-se organitzar per a 
pressionar sobre les autoritats o governs locals.  
Segons Alexander, els marges d’un grup humà, per a poder arribar a coordinar-se no poden 
superar els 1.500 habitants, encara que el límit idoni són els 500 veïns. Per a que un ‘veïnat’ 
no sigui massa feble és necessari conservar el seu caràcter propi i identificable mitjançant 
uns límits clars.  
Recomana que la separació entre habitatges i treball sigui mínima i sempre connectats 
mitjançant una via que afavoreixi el passeig.  
El següent esglaó seria la ‘comunitat’ de 7.000 habitants, on els individus no tenen una veu 
tant efectiva. Per això és aconsellable la descentralització municipal almenys en unitats 
d’aquesta mida, amb fronteres administratives definides. 
La ‘metròpolis’, que acumularia les anteriors subdivisions, ha d’entendre’s com un mosaic de 
subcultures cadascuna fortament articulada, amb valors propis nítidament delineats i 
diferenciats pels demés.  
 
La definició de Yona Friedman (1973) de ‘ciutat’ implica un territori habitat per un conjunt de 
sers humans organitzats i amb dimensions tals que permetin una relació anònima entre els 
seus habitants. Inclou la necessitat de disposar de tots els tècnics necessaris per a garantir 
els diferents serveis.  
Una ‘ciutat’ d’aquestes característiques tindria 125.000 habitants i estaria subdividida en 
grups de 20.000, quantitat que expressa el nombre de persones amb les que s’establiria la 
relació anònima.  
Existiria una subdivisió encara menor, de 3000 hab., quan la ciutat coincideix amb un territori 
molt ben definit, el ‘poble urbà’. Aquest darrer cas té una característica principal que és 
l’estabilitat i l’estancament, fet que li impedeix créixer en termes de població.  
 
La ‘unitat veïnal’ que defineixen Paul i Percival Goodman (1947) es caracteritza 
principalment per la seva mescla de classes, necessitant de certa extensió. Sostenen que la 
disposició correcta de la població és en blocs veïnals de més o menys 4.000 persones, al 
voltant d’un espai obert.  
Cada bloc hauria de posseir els seus propis comerços, pistes esportives, llars infants, escoles 
primàries...permetent una vida en comunitat. La ‘unitat veïnal’ en el seu conjunt oferiria 
també clíniques, hospitals, entre d’altres serveis d’ordre superior. Així mateix estimen la 
localització ideal del lloc de treball en la mateixa unitat veïnal, per a una millor conciliació de 
vida familiar i laboral.    
 
El ‘barri’ de Lewis Mumford (1968), es correspondria a l’àrea on s’intenta desenvolupar una 
vida diversificada, estant proveïda de totes les facilitats per a atendre les diferents 
necessitats.  
Oferiria treball i ocupació per a la major part dels seus habitants, així com comerços, serveis i 
oferta recreativa. 
La població del barri es fixa en funció del nombre de famílies que es necessiten per a sostenir 
una escola (7500 a 10000, admetent 5.000 habitants com a límit inferior).  
Caldrà un nucli cívic i un cinturó exterior el defineixi, així com reserves de sòl per a demandes 
futures. La necessària mescla d’usos s’aconsegueix garantint la presència de tots els grups 
d’edat i classes socials. 
 
El ‘barri’ proposat per Amos Rapoport (1978) es defineix sobre la base de les funcions de  
 
 
 
 

servei, amb una població que oscil·la entre els 5.000 i els 10.000 habitants.  
Dins del barri són necessàries les subdivisions. Consta d’un nucli central, un àmbit dominant i 
una zona perifèrica. 
Tres paràmetres seran claus per a un bon disseny del barri: donar resposta a les 
característiques socioculturals de la població, la correcta ubicació de serveis i activitats i el 
control de la morfologia i els elements simbòlics.  
El barri es concep com la mediació entre l’individu i la ciutat. El radi d’amplitud en la definició 
subjectiva dels límits del barri serà directament proporcional al nivell sociocultural dels seus 
habitants. 
 
En contrast amb aquests autors, Paul-Henry Chombart de Lauwe (1965) proposa una 
jerarquia de tres esglaons anomenats ‘sector geogràfic’, ‘barri’ i ‘grup de barris’. 
El ‘sector geogràfic’ és un conjunt d’habitatges vindrien delimitats per obstacles físics urbans, 
parcs, vies per a cotxes o ferrocarrils...de forma molt irregular que farà que les seves 
dimensions varin entre els 13.000 habitants i els 30.000. 
Per a l’autor, el ‘barri’ té uns límits molt més precisos, amb un centre clar. La població oscil·la 
menys que en el ‘sector geogràfic’, entre les 1000 i 2000 persones. El barri ha d’estar a 
l’escala del peató, no superant els tres quilòmetres de diàmetre. 
Així, els ‘barris’ són part integrant del ‘sector geogràfic’, no coincident amb ‘l’agrupament de 
barris’ que respondria a una corona de barris al voltant d’un de majors dimensions, 
contenidor de més i millors serveis.   
 
A un nivell més institucional, s’incorporen un parell d’aportacions d’ens d’estudis amb veu 
reconeguda. (BERTRAND, 1981) 
El IAURP (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Parisienne), en la revista 
‘Cahiers’, nº 19, determina sis nivells que evidencien de forma clara la controvèrsia existent 
entre les definicions –siguin més urbanístiques o més sociològiques- i l’àmbit administratiu: 
 
-Nivell 1: ‘l’hàbitat’ que comprendria no més de 450 habitatges, sense equipament possible 
per no tenir prou dimensió. 
-Nivell 2: ‘mansana’, fins a 1200 habitatges. Incorpora un centre d’ensenyament primari. 
-Nivell 3: ‘veïnat’ , destaca per oferir serveis comercials agrupats, equipament sanitari i social. 
A partir de 1400 habitatges s’estima un centre d’ensenyament secundari. 
-Nivell 4: `barri’, suposa uns 17.000 habitants en 5000 habitatges. S’incrementen en 
nombre els equipaments del nivell inferior. 
-Nivell 5: ‘districte’, fins a 15.000 habitatges. 
-Nivell 6: ‘ciutat’ el darrer nivell permet l’aparició de grans equipaments singulars i centres 
comercials de caràcter regional. Al voltant de 90.000 habitatges. 
 
Vint anys abans, el 1961, el London County Council, emet l’’Informe Reith’. En primer lloc es 
fa constar el rebuig de la unitat veïnal com a nivell per ésser de dimensions massa reduïdes.  
El ‘neighbourhood’, barri i primer nivell, tindria alguns equipaments molt bàsics que donarien 
servei a un màxim de 4000 persones. Li segueixen el ‘district’ que necessita de ciutats 
importants per a sorgir, significa uns 30.000 habitants.  
Finalment la ‘city’, d’entre 200.000 i un milió de residents, gaudeix d’un centre molt clar que 
estructura la resta de segments de la ciutat.   
 
 
 
Amb un esforç important de síntesi, Agustín Hernández Aja, en la revisió de Parámteros 
dotacionales para la ciudad de los ciudadanos (2006), estableix una sistematització de les 
jerarquies dels llindars urbans d’aquestes i d’altres aportacions teòriques que també s’hi han 
pronunciat. 
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Es conformen tres àmbits o nivells urbans: barri, barri-ciutat i ciutat. Aquests espais no són 
compartiments estancs, interaccionen entre sí, essent –quan el teixit ho permet- parts d’un 
tot.  
Per a definir el ‘barri’ sortint de la refosa de fonts teòriques, la definició utilitzada per 
Hernández Aja és la del sociòleg Lefèbvre (1967): espai de pertinença, l’agrupació d’allò 
domèstic entorn a un element simbòlic.  
[2, en sociologia el barri es defineix a partir de la qualitat de les relacions dels seus habitants]  
[3, sobre la dificultat en la definició de ‘barri’  tot i la extrema freqüència] 
 
Pel que fa a equipaments, productes i serveis, cal atribuir-hi els que cobririen les necessitats 
quotidianes.  
 
L’esglaó següent, el ‘Barri-Ciutat’, deixa de ser un espai domèstic, essent un àmbit prou gran 
per oferir una gran varietat d’activitats i estímuls propis de la vida urbana, d’una mida que 
encara el fa accessible a peu. S’hi localitzarien aquells elements que fan referència al no 
quotidià.  
 
Finalment, la ciutat és un espai major integrat per multitud de barris. Per la seva dimensió 
permet oferir allò ‘singular’.  
 
Sintetitzant les aportacions de les fonts teòriques, ara és possible recuperar la qüestió 
plantejada a l’inici del present apartat, referent a la població tributària de béns i equipaments 
dels nivells local, general i surpamunicipal.  
Exercitant els llindars teòrics, a l’equipament local li escauria una població d’entre 3.500 i 
15.000 habitants. Per a l’equipament general la població seria d’entre 20.000 i 50.000 
habitants, mentre que per al surpamunicipal es situaria entre 200.000 i 500.000 habitants.  
Afegir que caldria reservar uns marges de transició poblacional entre llindars per a fer els 
ajustos a les necessitats i espais reals.  
 
Per a conèixer la traducció en volum d’equipament que té l’exposat, només cal recórrer a la 
hipòtesi de treball emprada en ocasions anteriors: sector residencial de 10 Ha. al qual se li  

aplicaven els paràmetres urbanístics limitadors de la llei d’urbanisme, de no superar els 100 
habitatges/Ha., distribuïts en un sòl privat no inferior al 45% de la superfície del sector. 
En els exercicis realitzats en capítols anteriors s’havia emprat una edificabilitat fixa de 1m2./ 
m2. , de la que en resultava un sostre de 100.000 m2. residencials. 
En aquesta ocasió, la variació del sostre i del nombre d’habitatges proporcionarà diferents 
poblacions tributàries alhora que generaran diferents quanties de sòl d’equipament. És 
justament en aquesta relació on interessa esgrimir, en els diferents tipus de teixit que 
resulten de variar les proporcions de sostre i nombre d’habitatges.  
 
Partint dels valors estàndard d’edificabilitat i sostre, 1m2./m2. i 100.000m2. de sostre, 
resulta una superfície promig de 100m2. per habitatge (de l’aplicació de la densitat màxima 
de 100hab./Ha.) que traduït en habitants (emprant novament les equivalències estadístiques 
oficials d’IDESCAT) fa un total de 2700 persones residents en el sector.  
Les cessions per equipament es situarien en un màxim de 20.000m2. i un mínim de 
5.000m2 de sòl, segons s’utilitzin els valors per l’aplicació de les proporcions de sostre o per 
percentatge de superfície del sector, respectivament (és sabut que cal aplicar la major 
d’ambdues, tot i que a la pràctica no sempre és així).  
La relació entre sòl públic i privat s’estableix en 60/40, deixant el privat lleugerament per 
sota els mínims marcats per la llei ( primers esquemes, gràfics pàgina 173). 
 
Un segon supòsit passaria per disminuir la edificabilitat, mantenint el nombre màxim 
d’habitatges, fet que resultarà en habitatges més petits.  
 
Establint un sostre màxim de 50.000m2. i un total de 1000 habitatges, la mida promig 
d’aquests es situa en 50m2., on –segons les estadístiques oficials- s’hi allotjarien 1,46 
persones. El total de residents en el sector ,segons el descrit, és de 1460 persones.  
En aquesta ocasió les cessions per a equipaments són de 10.000m2. com a valor màxim i de 
5.000m2 de valor mínim (constatar que aquest darrer resulta invariable respecte l’anterior 
assaig, doncs depèn únicament de la superfície del sector). El sòl públic i el privat es 
reparteixen el sector 50%. 
 
Finalment, un tercer assaig d’increment de l’edificabilitat, no massa factible, d’inici. Es parteix 
d’un sostre de 150.000m2., que combinat amb la densitat màxima resultaria 1000 
habitatges de 150m2., aportant 4380 nous residents al sector. Amb aquest valor de població 
s’arribaria a la població mínima per a constituir un barri segons les aportacions teòriques 
anteriors.  
Tot i que aquests assaig són reveladors, amaguen part d’error. 
Els valors promig dels habitatges, de 150m2., es situen fora de la realitat del comú de teixits.  
Les elevades proporcions de cessió, del 80% de total del sector, contribueixen a inutilitzar el 
model. Habitatges de tals dimensions, propis de la ciutat jardí, no encaixen en el 20% del sòl 
privat resultant, al que se li hauria d’adscriure un teixit en alçada que demanaria d’una mida 
d’habitatge certament inferior.  
Tot i que aquesta opció, es descarta, comentar que, en matèria de cessions, aquestes es 
situarien en 30.000m2. de màxim i el mínim invariable de 5.000m2.  
 
Així, el model que optimitzaria els paràmetres que dibuixa la llei d’urbanisme es situa a cavall 
dels dos primers supòsits, per altra banda, el dominant en el comú de les operacions 
urbanístiques.  
Es tractaria doncs d’habitatges d’entre 50 i 100 m2., ajustant-se als valors màxims de 
densitat i d’ocupació privada del sector, com mana la lògica empresarial de l’activitat 
urbanística.  
 
La població resident que s’hi adequa oscil·la entre  2700 i 1400 nouvinguts.  
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Quadrants inferiors:    
ZONES  
Inferior esquerre:  
privat d’habitatge lliure 
Inferior dret:  
privat d’habitatge públic 
     
El text que s’ha inserit en lletra vermella fa referència al valor que es té en compte per al seu càlcul.  
És a dir, si es calculen basant-se en el sostre total del sector, en nombre d’habitatges o en proporció al sòl. 
 
En la mateixa franja on es grafia l’habitatge lliure s’hi dibuixa també l’aprofitament per l’administració, en 
color taronja (per anar normalment destinat a habitatge protegit) 
Sobre esmentada franja es grafia l’habitatge protegit, diferenciant el públic concertat, en groc, del protegit, 
en taronja.     

La representació gràfica respon a la següent simbologia: 
Meitat superior:  
SISTEMES 
Superior esquerre: sistemes generals, on  
Blau: aparcament  
Verd: espai lliure 
Lila: equipaments 
Superior dret: sistemes locals 
On s’aplica la mateixa simbologia que en els sistemes generals. 
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Es grafien els resultats segons: 
SISTEMES 

Seguint el mateix codi de colors que en els gràfics anteriors. 
ZONES 

L’aprofitament per a l’Administració, juntament amb l’habitatge de protecció es grafien 
amb color taronja, l’habitatge concertat s’assenyala amb color groc 



 

 

 
Les cessions d’equipament serien de l’ordre de 20.000m2. i 10.000m2. de sòl màxim i un 
mínim fixe de 5.000m2. 
El paisatge urbà que oferirien aquests tipus de teixits apunta a una edificació alineada a vial, 
a mode de mansanes, de no més de dues plantes (primers i segons esquemes, pàgina 174). 
 
Discorrent pels equipaments necessaris, més elementals, a allotjar en les cessions descrites, 
cal pensar d’entrada en una escola, que ja consumirà una hectàrea. Li seguirien unes 
instal·lacions esportives, en un odre semblant de dimensions; romanent poc o nul espai per a 
altres equipaments de menor mida –però d’igual o major importància-, com un centre sanitari 
o un espai sociocultural. 
Amb això caldria descartar del tot els valors mínims de cessió (aquí, percentatge de 
superficíe).  
 
Així, es constaten els valors dels llindars teòrics enunciats anteriorment, que apuntarien a 
una massa crítica mínima entorn als 4000 residents que permetria assolir un sostre 
aproximat de 150.000m2. ,repartits en 2000 habitatges; incrementant les cessions i assolint 
una certa representativitat d’equipaments de diferents usos.  
 
Important conclusió que porta a unes reflexions immediates.  
En primer lloc, si el volum poblacional descrit és el garant d’una autosuficiència mínima en 
matèria de béns col.lectius del nivell més bàsic–ó local-, s’haurà de posar en crisi la mida 
poblacional de molts pobles de Catalunya que estarien molt per sota d’aquest llindar.  
El principals problemes d’abastiment en matèria de béns de consum i equipaments els 
presentaran els nuclis aïllats, que per la inexistent contigüitat de teixits, no poden suplir les 
seves mancances interaccionant amb les trames veïnes. 
Així, per aquests nuclis que per assolir un desplegament complert dels equipaments d’ús 
diari estan obligats a establir una mobilitat no peatonal amb altres nuclis es proposa una 
sobredotació respecte als paràmetres que presenta la llei o en el seu defecte serveis de 
mobilitat col·lectiva solvents.  
Afirmació que porta a contradicció per contrast amb els resultats de la ‘fitxa comarcal’. La 
majoria de nuclis petits presentaven un aparent escreix de sòl cedit. El que d’inici explicaria 
l’aparent contradicció és un excessiu desgranat de sòls de petites dimensions en el que es 
materialitzen les cessions d’equipament, que en moltes ocasions les faria impracticables 
resultant una considerable proporció de solars expectants. La solució que s’ha donat, fins al 
moment, aniria en la línia de la concentració de cessions, a fi i efecte d’aconseguir solars de 
majors dimensions que, a desig i proposta, permetessin ubicar equipaments multifuncionals.  
Aquesta qüestió serà revisada i ampliada pàgines més endavant, en ocasió de l’exposició 
dels ‘factors de d’anivellació per criteris de població’.  
 
Una segona reflexió, més allunyada dels equipaments, però que no per això es vol deixar de 
fer, gira al voltant del model resultant al que evoca l’aplicació dels paràmetres urbanístics de 
la llei. La prefixació d’un 45% de sòl privat com a valor mínim, amb la densitat màxima de 
100 hab./ha. (paràmetres als quals no voldrà renunciar cap promotor privat), es lliga amb 
una superfície promig dels habitatges de 75m2., superfície que, per altra banda, admet bé 
els mòduls d’habitatge protegit als que també estan sotmeses les operacions urbanístiques. 
El que és discuteix és la morfologia resultat, un tipus edificatori de no massa alçada, al 
voltant de tres plantes, amb una estructura de mansanes i comunitari interior (gràfic pàgina 
174). 
La preservació dels percentatges mínims de sòl privat no té massa raó de ser, doncs pot 
anul.lar plantejaments urbans més encertats que s’adequarien millor a les necessitats i 
especificitats del lloc on s’instal.len. 
 
 

 
El darrer judici crític que aquí es vol plantejar és ja la presentació al punt següent. L’apunt 
que aquí es fa es tractarà amb el deteniment i anàlisi necessaris que demana aquest tema 
clau.  
Així com es dubta del fet de fixar unes proporcions entre sòl públic i privat, es posa en dubte 
també la prefixació d’unes cessions mínimes i màximes d’equipament i zones verdes. 
 
Centrants en l’equipament: s’ha vist com l’espectre de sòl de cessió en un mateix sector i 
sota els mateixos paràmetres de disseny podia variar des de un valor mínim ‘x’ a un valor 
màxim més raonable de ‘3x. 
 
Valors dispars que no es confereixen massa credibilitat ni fonament.  
En el benentès professional caldria acollir-se al valor més alt de l’aplicació de l’articulat de la 
llei, la pràctica –avalada pels organismes competents- no és així. 
Davant d’aquest plantejament anquilosat i sense justificació científica, legal o de cap tipus, 
cal planetjar-se les voluntats que la inspiren, en bona part ja tractades en capítols anteriors. 
 
La introducció de cessions obligatòries, en particular per a equipaments, i en general per a tot 
el públic, s’ha vist, és per a la seva preservació i garantia.  
S’ha exposat també que l’indicador de càlcul no es creia el més adequat, doncs el ‘sostre 
residencial’ no reflecteix de cap manera l’’usuari final’, sens dubte la dada més determinant.  
Tot i això, destacar la dificultat de la introducció d’expressions que incorporin la variable ‘per 
càpita’, doncs són difícilment parametritzables en termes legals.  
Fins aquí s’havia arribat en disquisicions anteriors.  
 
Les necessitats d’equipament són quelcom més viu i complex i que tot això.  
L’ideal per a la seva programació i disseny es correspondria a un estudi de necessitats de la 
població que en serà subsidiària directa o indirectament (per haver de suplantar dèficits 
d’altres sectors). 
Aquesta representació perfecta de l’escenari de necessitats no es troba tant lluny de ser 
factible, dons ja hem aconseguit un disseny d’excel·lència en matèria d’habitatge protegit 
amb el nou instrument de la ‘memòria social’ que ajusta a la realitat els paràmetres sortints 
de la simple aplicació de la llei d’urbanisme. En curs hi ha també la redacció del pla sectorial 
d’habitatge, quedant tractades totes les fórmules de projectació. 
¿És que els equipaments són menys necessaris ó menys importants? ¿estan deslligats de la 
població? I encara, ¿és possible fer una política d’habitatge ‘a mida’ sense dissenyar allò que 
dóna sentit i coherència a la munió de petites unitats domèstiques? Francament, no. 
 
A manca d’uns instruments de disseny específic de les necessitats d’equipaments (pla 
sectorial, estudis incorporats als plans municipals... ), caldrà ésser una vegada més eficients i 
eficaços en les cessions. Emfatitzant que la representació de la realitat no es troba en una 
llei sinó en un anàlisi específic i pormenoritzat adequat a l’escala de planificació que es 
treballi, on s’aspira es pugui arribar algun dia. 
 
Des de la postura de resignació que ja caracteritza als catalans, cal procedir al millorar el 
present, sense pressupost i sense fer grans canvis que necessitessin d’autorització 
d’instàncies superiors. 
 
Amb la llei a la mà, doncs és el que tenim, ¿com i quines haurien de ser les cessions?  
Sense cap mena de dubte, un sol valor, ni màxims ni mínims. La variabilitat només es pot 
regular si es regulen les infinites variables, cosa que la llei no fa ni pot fer.  
Un sol valor i només per allò que es pugui estandaritzar.  
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Estandarditzats els llindars de població que marcaran l’existència d’un determinat volum 
quantitatiu d’equipament, ¿és igualment possible estandarditzar-ne la seva composició 
qualitativa? Dit d’una altra manera, ¿a cadascuna de les categories funcionals que integren 
el conjunt d’equipaments se’ls poden atribuir estàndards de cessió? 
 
En els diferents treballs empírics que s’han anat presentant en la successió de capítols, s’han 
aglutinant els diferents equipaments en relació als departaments de l’administració 
autonòmica als que s’adscriuen 
Resulten 9 famílies o categories, s’esmenten els departaments que hi són competents: 
 

Centres Administració, Seguretat i Protecció  
(Departaments de Governació i Realcions Institucionals, de Justícia, d’Interior i de Mediambient 
i Habitatge) 

Centres Culturals 
(Departament de Cultura) 

Centres Ensenyament 
(Departament d’Educació) 

Centres Esportius 
(Consell Català de l’Esport, depenent del Departament de Presidència) 

Centres Sanitaris 
(Departament de Salut) 

Centres Assistencials 
(Departament de Benestar i Família) 

Centres de Culte 
(sense competències en l’administració pública) 

Equipament Comercial 
(Departament d’Innovació Universitats i Empresa) 

Equipament per al transport  
(Departament de Política Territorial i Obres Públiques) 

 
(veure la descripció complerta de les categories a l’ANNEX IX) 
 
En aquestes 9 categories s’hi recullen aproximadament 100 subcategories o ‘tipus 
d’equipament’, susceptibles de ser allotjades en el sòl de cessió resultant de l’aplicació dels 
estàndards de la legislació urbanística. 
 
S’ha comentat ja que l’estàndard de cessió vigent, expressat en m2. de sòl de cessió per m2. 
de sostre construït es creu un mal indicador de les necessitats d’equipament per no reflectir 
l’usuari final. 
Els estàndards, normalment expressats com a quocient matemàtic, defugen la variabilitat, 
doncs serveixen per dissenyar i avaluar només aquells elements tipificables. Només cal fixar-
se en el món industrial per entendre el sentit de l’estandardització 
 
Per tant no tot és estandaritzable. Determinats béns, i serveis no poden cenyir-se de facto a 
unes característiques de referència. No existeixen mitjanes vàlides que se’ls puguin aplicar, 
senzillament perquè la seva variabilitat, originalitat, no permet ajustar-los a uns patrons 
prefixats. 
 
Traslladant aquesta doctrina als estàndards urbanístics, alguns axiomes trontollen. Les 
necessitats d’equipament, siguin expressades en sostre o en volum d’usuaris (més apropiat), 
no es poden sistematitzar per a tots els tipus o categories. 
 
És fàcil acceptar que una escola haurà d’ésser dissenyada segons el nombre d’alumnes que 
s’estima hi estudiaran. Traduir els futurs usuaris en habitants o residents fora també  

acceptable, doncs es tractaria d’aplicar unes determinades estadístiques de població. 
Tal equivalència és possible sempre i quan es tracti d’equipaments directament lligats a la 
població, és a dir, serveis que es constitueixen com un dret i una necessitats de tots els 
individus, sense excepció.  
Això no és així amb equipaments que depenen més de les variables del lloc on resideixin. Així, 
per exemple, és difícil estandarditzar la necessitat de museus per a un nucli o regió 
determinada, doncs dependrà més de les existències del lloc dignes de ser exposades.  
O, per posar més exemples, no tindria sentit preveure reserves per a espais esportius a l’aire 
lliure si la climatologia del lloc n’impossibilita la utilització. 
D’aquí que es creu inapropiat que en els estàndards de cessió s’hi incloguin de facto 
reserves per a totes i cadascuna de les categories d’equipament  sense un anàlisi previ de 
quins tipus són susceptibles de ser estandarditzats i quins no. 
 
 
 
Els ‘estàndards’ o ‘indicadors de nivell’ no només s’utilitzen per planificar o dissenyar, també 
per avaluar una operació ja finalitzada.  
Tal i com diu Ribas Piera (1972), els estàndards seran d’un tipus o d’un altre segons en 
moment de planejament en el que s’utilitzin.  
Per l’autor, els estàndards de disseny es podrien diferenciar en dos tipus, els legals o 
normatius i els magistrals. Equivaldrien als valors rectors (Richtwerte) i valors orientatius 
(Orientungswerte) emprats a Alemanya tractats al final del present capítol.  
Els primers, de caràcter obligatori, es trobarien continguts en l’articulat d’una llei o reglament 
vigent. Els segons serien fruit de l’experiència professional o d’una investigació i com a tals 
són un element més a tenir en compte en l’elaboració del planejament, són doncs, 
recomanacions amb un marge de variabilitat.  
 
Els estàndards d’avaluació, s’aplicarien un cop finalitzat el procés de planejament. 
Evidencien les relacions de proporció proposades pel planejament en contrast amb uns 
paràmetres numèrics de referència que tracten el mateix concepte.  
 
Els estàndards es conceben amb el racionalisme dels anys 20. És el moment del zonning, es 
fa necessari un repertori funcional estandarditzat. La tipificació de situacions, fets, 
solucions,...es fa molt necessària després de la primera i segona guerra mundials, ajudant 
molt a la reconstrucció de les ciutats.   
Segons això, no ha d’estranyar que Alemanya sigui el bressol dels estàndards, tal i com es 
demostra en la secció de la comparativa catalano-alemanya. 
Així com n’ha liderat la producció i n’ha concebut un ampli ventall, pràcticament només els ha 
entès com a valors orientatius, donant pautes de disseny i previsió als planificadors. 
 
A Espanya, les primeres cessions s’esdevenen amb la Ley del Suelo de 1956, amb al reserva 
del 10% de sòl del sector amb destí a zones verdes.  
Caldrà esperar a la revisió d’esmentada  llei, l’any 1976, per a trobar els primers estàndards 
normatius, indicadors que en el seu denominador incorporaran la variable ‘habitatges’ com a 
definidora de les necessitats d’equipament.  
 
Enmig d’ambdós texts legals apareixen també els primers estàndards magistrals (o ‘valors 
orientatius’, utilitzant terminologia alemanya). 
El primer professional que elabora una proposta pròpia d’estàndards és Gabriel Alomar 
(1961). En el seu llibre Sociología Urbanístíca sota el principi de la ‘nucleización social’, 
estudia l’equip urbà en relació a una estructura de la ciutat en unitats veïnals, barris i 
districtes, com a àmbits escalars naturals de desenvolupament del individu en el sí de la 
comunitat.  
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CyTET, nº 79/2. Localización urbana de los 

equipamientos comunitarios en el Plan 
Comarcal de Barcelona 
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CyTeT, nº 77/2. Plan comarcal del 53  
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CLUSA, Joaquim. Bases 
Econòmiques del Ànàlisis 
Territorial.  
(…) “En el EEF (Estudio 
Financiero) se ha obtenido 
un marco cualitativo 
comparando las 
inversiones previsibles de 
la Administración Pública 
(central y Local) en la 
comarca de Barcelona, 
tanto para absorber las 
necesidades acumuladas 
como para cubrir las 
previstas en los próximos 
ocho años,  
con los recursos 
previsibles de inversión 
pública en el mismo 
período (cómo base para 
establecer las prioridades 
de actuación), el horizonte 
a contemplar y  
algunas modificaciones 
fiscales mínimas para 
satisfacer aquellas 
necesidades en el período 
considerado. El marco de 
la totalidad de los 
sectores de inversión,  
y de la administración 
Local y Central parecen 
más adequados para 
plantear el tema de las 
prioridades de inversión, 
que no la consideración 
de sólo algunos  
sectores, tal cómo se ha 
venido haciendo en los 
estudios Económico-
Financieros de los Planes 
de Ordenación. 
Calidad del espacio 
urbano. Estándares 
Urbanísticos: 
En éste aspecto el EEF ha 
tratado de poner de 
relieve los objetivos-
instrumentos del Plan, 
señalar algunos 
estándares generales de 
suelo (de parques y 
jardines, 
equipamientos y sistemas 
Territoriales, e incorporar 
algunas comparaciones 
con otros planes 
(nacionales y extranjeros) 
El plan utiliza cómo 
instrumentos restrictivos 
del crecimiento: 1) 
reservas de espacio 
rústico y forestal dentro 
del territorio y 2) 
limitación de la  
edificabilidad, habiendo 
utilizado poco el 
'esponjamiento de los 
cascos mediante 
recuperación de espacios 
libres'. (…) 



 

 

En el capítol II s’ha tractat de com aquest text introduïa –per primera vegada- els llindars 
urbans com a referència per a un equipament mínim, tal i com preveien les lleis municipals 
en matèria de serveis, amb la diferència que, fins al moment, les darreres  no havien 
establert encara esglaons de població subsidiària.  
 
Així es té que el text de 1976, en el seu capítol III, sobre ‘Necessidades de terrenos, 
urbanización y edificaciones complementarias’, estableix tres nivells d’agrupacions 
poblacionals amb necessitats diferents: 
 
III.3. ‘Necesidades de edificaciones complementarias’ 
“Las concentraciones urbanas socialmente organizadas requieren sea cual fuere su tamaño, además de 
la construcción de las viviendas que han de alojar a sus habitantes, la de los edificios que alberguen los 
servicios e instituciones necesarias para el desarrollo armónico de la vida en relación. 
Atendiendo a su finalidad pueden clasificarse del modo siguiente: 
Religiosos, culturales, comerciales, sanitarios, asistenciales, administrativos, políticos, recreativos y de 
relación, varios. 
Éstas edificaciones complementarias son las que caracterizan y jerarquizan las agrupaciones vecinales. 
Cada una de ellas tiene su dimensión óptima dependiente de numerosos factores: clima, riqueza, 
costumbres, etc... 
A pesar de la indeterminación que este hecho produce, se han fijado tres tipos de unidades urbanas de 
vecindad con el fin de determinar la importancia del conjunto de edificaciones complementarias para el 
Plan: 
 
a. Núcleo residencial: Constituye la unidad vecinal más simple. Está formada por una agrupación de 
familias en la que se encuentran cubiertas las más elementales necesidades de servicios.  
Para su normal funcionamiento depende de unidades urbanas más importantes.  
Se estima que el núcleo no debe tener un extensión superior a las 10 hectáreas, con una población total 
de 5.000 habitantes. 
Debe disponer de los siguientes servicios: 
·Religiosos: Capilla para 300 personas con vivienda para el sacerdote. Aproximadamente, 800 metros 
cuadrados. 
·Culturales: Escuela de enseñanza primaria para párvulos y de enseñanza elemental, con capacidad para 
el 17 por 100 de la población y con una superficie de 15 metros cuadrados por alumno. Biblioteca con 
local para exposiciones. 
·Comerciales: 100 locales comerciales (2 por 100 de la población), distribuidos de la forma siguiente: 50 
por 100, alimentación; 20 por 100, equipo doméstico; 15 por 100, vestido; 15 por 100, varios (culturales, 
deportes, diversiones, sanitarios y transportes).  
·Oficinas particulares en número equivalente al 0,2por 100 de la población. 
·Hoteles y residencias con capacidad para el 0,5 por 100 de la población. 
·Sanitarios: Dos dispensarios de 100 metros cuadrados. Tres consultorios médicos particulares atendidos 
por otros tantos profesionales. Dos farmacias. 
·Asistenciales: Guardería infantil con capacidad para el 4 por cien de la población y 2,50 metros 
cuadrados por niño. Una residencia para ancianos con capacidad para el 0,5 por 100 de la población. 
·Administrativos: Oficina Municipal, de unos 100 metros cuadrados aproximadamente; estafeta de 
correos y locutorio telefónico. 
·Recreativos y de relación: Dos salones de reunión para 100 personas cada uno. Un restaurante-bar. Una 
sala de juegos. Una sala de espectáculos para 300 personas. Campo de juegos, parques y jardines. 
 
b. Unidad de Barrio: Comprende normalmente cuatro núcleos en 40 hectáreas y con 20.000 habitantes. 
Además de los servicios previstos para cada uno de los núcleos que lo constituyen, deberá disponer de 
los siguientes: 
·Religiosos: Dos centros parroquiales, con casa rectoral y catequesis. La capacidad de cada uno de los 
templos será el 10 por 100 del número de feligreses adscritos a cada parroquia. 
·Comerciales: Centro comercial con una superficie de 0,15 metros cuadrados por habitante.  
·Sanitarios: Dispensario para pequeños tratamientos, consultas de maternidad, con alguna cama para 
hospitalización. Puede estar atendido por seis profesionales. 
·Administrativos: dependencias municipales, estafeta de correos y telégrafos. Central telefónica con 
locutorios públicos. 
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Estableix un acurat estudi de llindars de població que permet entrar en les distincions.  
Per a un barri preveu una reserva mínima del 2,5m2./habitant per a jardins infantils. En 
l’àmbit municipal, un 3% del total de la superfície urbana s’hauria de destinar a parcs 
escolars, un 2,5% a parc urbà i un 2,5% a parc esportiu. El total de les reserves es situaria al 
10% de l’àrea urbana, o 4m2., expressat en sòl per habitant.  
Reserves molt properes a les previsions de la primera Ley del Suelo que es veuen 
complementades en un 25% del total del sector en concepte de ‘parque rural al servicio de la 
ciudad’, de competència i afluència estatal.  
El ‘parque rural’ seria una autèntica innovació i primigènia aproximació a les reserves 
supramunicipals. Notar també que fa la primera distinció involuntària entre el verd de barri i 
el de ciutat, el que anys més tard passarà a anomenar-se verd local i general. 
Per últim comentar que l’autor fa un esforç important en matèria terminològica, abundant de 
definicions que  culmina en un glossari molt complert de l’univers de l’equipament del 
moment.  
 
Un parell d’anys més tard, i en plena corrent urbanística nuclear, Duran Lóriga (1963) realitza 
un complert estudi sobre les necessitats d’equip urbà a partir d’unes comunitats teòriques. 
Estableix el llindar més baix en 1000 habitants (categoria C1), arribant als 120.000 
(categoria C6). Enmig hi haurien els esglaons de 5.000, 10.000, 20.000 i 60.000 habitants, 
que a excepció d’aquest darrer, serien coincidents amb els llindars de població que 
proposaria deu anys més tard el nou text de la llei del sòl de 1976, també amb els primers 
llindars proposats per la legislació municipal de 1985.   
 
Contemporani a aquest darrer autor, J.M Velasco, realitzarà un exhaustiu recull d’estàndards 
legals de les diferents normatives sectorials vigents en el moment (bàsicament ordres de 
presidència, plans nacionals, ordres i reglaments ministerials) que tot i no tenir caràcter de 
disposició general, exigeixen quantitats i qualitats d’equipament.  
Altrament, l’autor fa també aportacions personals, que fonamentades en estudis específics li 
permeten disposar de valuosa informació utilitzada per a formular estàndards magistrals per 
a la programació i construcció de diferents edificis d’equipaments.  
Es cuina tot aquest material en unes taules i quadres resum, publicats anys més tard, el 
1969, en el primer número de la revista de referència ‘Ciudad y Territorio’. 
 
Una darrera aportació d’estàndards magistrals correspon als emprats per a la redacció del 
Plan del Àrea Metropolitana de Barcelona, analitzat en capítols anteriors.  
Pla redactat l’any 1974, un dels darrers del període dictatorial, per encàrrec del Ministerio de 
la Vivienda a la Comisión Gestora del Àrea Metropolitana, organisme destacat com un dels 
pocs creats per a la supervisió i execució de planejament. 
Cal subratllar l’encert de l’indicador emprat, empressat en m2./habitant., i l’agosarada i 
feixuga proposta d’estàndards per a totes i cadascuna de les categories d’equipament 
donant valors fins i tot per a equipament comercial, religiós, d’espectacles, comunicacions, 
serveis tècnics, passant per tots els altres de tall més clàssic. 
És també interessant la diferenciació inicial de cessions segons es tracti de ‘suelos 
edificables’, on es faria previsió de totes les categories anteriors i ‘suelo libre no edificable’, 
en el qual només es farien reserves de verd, equipament esportiu, vialitat i aparcament.  
Són del tot innovadores les previsions que fa el pla per a zones verdes i reserves especials 
d’equipament en zones industrials.  
 
Amb l’abundant collita d’estàndards magistrals i normatius sectorials com a bagatge, arriba el 
primer text urbanístic que els incorpora en la exigència de les cessions amb destí a 
equipament, la Revisión de la Ley del Suelo de 1956, aprovada el 1976.  
S’hi entreveuran sobretot els estàndards normatius sectorials evacuats pels diferents 
ministeris, com es veurà tot seguit.  



 

 

·Recreativos y de relación: Centro social, compuesto de análogos elementos que el núcleo residencial, con 
capacidad adecuada. 
·Locales de espectáculos (10 por 1000 del total de la población). 
·Instalaciones deportivas. Parque de esparcimiento. 
·Varios: Garaje y estación de servicio. Área de estacionamiento de vehículos. Talleres artesanos para 
atender a las necesidades de las viviendas. Paradas de medios de transportes. 
En el caso de unidades de barrio planeadas inicialmente en su conjunto, los servicios religiosos y 
administrativos incluidos en la distribución de los núcleos residenciales quedarán suprimidos y 
sustituidos por los programados para la unidad de barrio. 
Cuando el volumen de las sucesivas edificaciones dé lugar a una unidad de barrio no planeada 
inicialmente, habrá de considerarse en cada caso la agrupación de los servicios del núcleo o núcleos 
residenciales ya construidos para evitar duplicidad de aquéllos. 
 
c. Unidad de distrito: Ésta unidad urbana constituye la agrupación de cinco barrios en 250 hectáreas y 
con una población de 100.000 habitantes. Los servicios complementarios de ésta unidad, con 
independencia de los correspondientes a los barrios que la integran, serán los siguientes: 
·Culturales: centro de enseñanza media, laboral y profesional, con capacidad para el 5 por 100 del total 
de la población. 
·Comerciales: centro comercial con una superficie de 0,20 metros cuadrados por habitante. 
Sanitarios: Ambulatorio y residencia hospitalaria, con servicios de medicina, cirugía, maternidad, etc., y 
con capacidad para 200 a 250 camas. 
·Administrativos: Tenencia de Alcaldía, parque de bomberos, comisaría de Policía, cuartel de la Policía 
Armada o Guardia Civil, oficina de correos, telégrafos y central de teléfonos. 
·Políticos: Casa sindical, Centro cultural y de relación, casino, etcétera.  
·Parque público con una superficie del 10 por 100 del total, equivalente a 2,5 metros cuadrados por 
habitante. Complejo deportivo.  
·Varios: Aparcamiento de vehículos. Estación de autobuses u otros medios de transporte. 
 
El valor medio de éstas edificaciones complementarias ha sido estimado en el 10 por 100 del coste total 
de las viviendas, incluido el valor de los terrenos urbanizados, teniendo en cuenta las programaciones 
hechas en conjuntos urbanos actualmente en construcción. 
Para el cómputo del valor total de los porcentajes que se mencionan en este Plan no se he han 
considerado las edificaciones que cubren las necesidades de orden provincial, regional o nacional. 
Se estima que en la inversión total para edificaciones complementarias el 60 por 100 será atendido por 
el sector vivienda y el 40 por 100 por otros sectores de la economía nacional. 
La inversión en edificaciones complementarias y urbanización representará aproximadamente el 23 por 
cien de la inversión estricta en vivienda.  
 
Destacar que fins i tot es fa una estimació del cost total de les instal·lacions, suposant una 
repercussió sobre el valor total dels habitatges del 10%, amb el benentès que s’hi 
repercuteixen el 60% dels costos totals de la construcció i urbanització dels sòls d’aquestes 
‘edificaciones complementarias’. El 40% restant es cobriria amb altres sectors de la 
economia, s’entén el terciari que s’hi allotgi. 
 
En el reglament de la llei s’estableixen ‘determinaciones de caràcter general’, en matèria de 
cessions, el que també s’anomena la regulació d’usos dels sistemes generals.  
Se’n fan unes definicions prèvies 
 
DE LAS DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL 
Art. 25.1. Los elementos fundamentales de la estructura general y orgánica de la ordenación del territorio 
se establecerán por el Plan general teniendo en cuenta el modelo de desarrollo urbano adoptado, 
definiendo: 
La asignación a las diferentes zonas de los correspondientes usos globales cuya implantación se prevea, 
y la intensidad de los mismos. 
El sistema general de comunicaciones, tanto urbanas como interurbanas, estableciendo las reservas de 
suelo necesarias para el establecimiento de redes viarias y ferroviarias, áreas de acceso a las mismas, y 
todas aquellas otras instalaciones vinculadas a este sistema, como son estaciones de ferrocarril y 
autobuses, puertos, aeropuertos y otras instalaciones análogas. 

El sistema general de espacios libres constituido por: 
Parques urbanos públicos, en proporción no inferior a cinco metros cuadrados de suelo por cada 
habitante, en relación al total de población prevista en el Plan. En estos parques solo se admitirán 
aquellos usos compatibles con su carácter que no supongan restricción del uso público. 
Áreas públicas destinadas al ocio cultural o recreativo, como parques deportivos, zoológicos, ferias y otras 
instalaciones análogas. 
El sistema general de equipamiento comunitario, que comprenderá todos aquellos centros al servicio de 
toda la población destinados a usos: 
Administrativos, Comerciales, Culturales y docentes, en situación y extensión adecuadas para que puedan 
cumplir las previsiones de su legislación especial. Sanitarios, asistenciales, religiosos, cementerios y 
cualesquiera otros que se consideren necesarios para el mejor desarrollo de los intereses comunitarios. 
Aquellas instalaciones y obras cuya implantación pueda influir de forma sustancial en el desarrollo del 
territorio, como centros productores de energía, embalses, líneas   de conducción y distribución y otras 
análogas. 
 
2. Los Planes generales habrán de definir los sistemas relacionados en los párrafos anteriores con la 
precisión suficiente para poder permitir un adecuado desarrollo del planeamiento en Planes parciales o 
especiales. 
 
3. Los equipamientos a que se refieren los apartados 1.c) y 1.d) se fijarán en función de las necesidades 
del conjunto de la población a la que han de servir, sin perjuicio de las dotaciones propias de los Planes 
parciales, debiendo quedar garantizada en el Plan general la obtención del sistema general de espacios 
libres y equipamiento comunitario, cualquiera que sean las características de las unidades de 
planeamiento que se propongan. 
 
Es preveu la convivència dels usos privatius amb els públics, cosits pel sistema general de 
comunicacions, d’espais lliures i d’equipament comunitari. Només s’exigeixen cessions 
quantitativament concretes per al sistema d’espais públics, establint-les en 5m2. de sòl per 
cada habitant, en relació amb les projeccions de població (normalment a vint anys) 
efectuades pels estudis demogràfics del pla general. 
 
Per als sistemes generals de comunicacions, d’equipaments i de serveis tècnics, se’n fa 
només una definició, deixant les reserves a mercè dels plans, siguin aquests generals o de 
desenvolupament.  
 
En les determinacions dels sistemes locals, el reglament de la llei és molt més concret: 
 
DE LOS PLANES PARCIALES. SECCIÓN 2. DE LAS DETERMINACIONES 
Art. 45.1. Los Planes parciales contendrán las siguientes determinaciones: 
a. Delimitación del área de planeamiento, abarcando un sector definido en el Plan general o en los 
programas de actuación urbanística, o una o varias de las áreas definidas como aptas para la 
urbanización en normas complementarias y subsidiarias de planeamiento. 
b. Asignación de usos pormenorizados y delimitación de las zonas en que se divide el territorio planeado 
por razón de aquellos y, en su caso, la división en polígonos o unidades de actuación. 
c. Señalamiento de reservas de terreno para parques y jardines públicos, zonas deportivas públicas y de 
recreo y expansión, también públicas, en proporción adecuada a las necesidades colectivas. La superficie 
destinada a dichas reservas será, como mínimo, de 18 metros cuadrados por vivienda o por cada 100 
metros cuadrados de edificación residencial, si no se hubiera fijado expresamente el número de 
viviendas que se pudieran construir. Esta reserva no podrá ser inferior al 10% de la total superficie 
ordenada, cualquiera que sea el uso a que se destinen los terrenos y la edificación, y habrá de 
establecerse con independencia de las superficies destinadas en el Plan general a espacios libres  
o zonas verdes para parques urbanos públicos. 
d. Fijación de reservas de terrenos para centros culturales y docentes públicos y privados en la proporción 
mínima de 10 metros cuadrados por vivienda o por cada 100 metros cuadrados de edificación 
residencial, si no se hubiere determinado expresamente el número de viviendas que se pudieran 
construir, agrupados según los módulos necesarios para formar unidades escolares completas. 
e. Emplazamientos reservados para templos, centros asistenciales y sanitarios y demás servicios de 
interés público y social. 
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f. Trazado y características de la red de comunicaciones propias del sector y de su enlace con el sistema 
general de comunicaciones previsto en el plan general de ordenación, con señalamiento de alineaciones 
y rasantes de aparcamientos en la proporción mínima de una plaza por cada 100 metros cuadrados de 
edificación. 
g. Características y trazado de las galerías y redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía 
eléctrica y de aquellos otros servicios que, en su caso, prevea el Plan. 
h. Evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de 
urbanización. 
i. Plan de etapas para la ejecución de las obras de urbanización y, en su caso, la edificación. 
2. Las dotaciones de los Planes parciales serán en todo caso independientes de las previstas en los 
Planes generales y tendrán, por lo tanto, carácter complementario de éstas. 
 
Es preveuen unes reserves clarament additives al verd general, fixades en la proporció de 
18m2./habitatge o per cada 100m2. d’edificació residencial. Les reserves per a espais lliures 
es veuen substancialment incrementades respecte la legislació anterior. Aquests estàndards 
s’aplicaran sempre que el pla parcial no concreti el nombre d’habitatges que es poden 
construir, quan això succeeix, el reglament remet l’annex, encara més concret. 
De forma similar s’ha de procedir per a les cessions d’equipament. Si el pla de 
desenvolupament no concreta el nombre d’habitatges que es poden construir (fet que 
impossibilita emprar els més amplis valors de l’annex), s’aplicaran els estàndards previstos 
en l’article 45.1.d., fixats únicament per als centres culturals i docents –públics i privats- en 
una proporció mínima de 10m2. per habitatge o per cada 100m2. d’edificació residencial.  
 
En relació a l’equipament escolar, afegir que es posa èmfasi en efectuar cessions que 
permetin la generació de ‘unidades escolares completas’, així com que les mateixes s’ubiquin 
el més a prop possible dels usuaris.  
Es preveuen, però no es fixen, cessions per a equipaments religiosos, assistencials i sanitaris. 
Igualment s’estima la presència de serveis tècnics. Sí es concreten cessions per a 
aparcaments, en proporció una plaça per cada 100m2. d’edificació. 
Els estàndards d’equipament previstos en l’articulat del reglament, però sobretot els que 
incorpora l’annex del mateix situen el discurs en un punt de màxim interès.  
 

S’exigeix als plans de desenvolupament la previsió d’unes cessions emprant l’indicador 
habitatges o el seu equivalent en m2. de sostre construït, i només per als equipaments 
docents, esportius, socials i comercials. Cessions que directament lligades al resident, 
variaran en relació al volum de població al qual prestin servei.  
Per contra, no es preveuen reserves, mitjançant estàndards, per als centres culturals, 
sanitaris, administratius, religiosos, de comunicacions i d’esbarjo. Per a la seva planificació, 
s’elaborarà un estudi de necessitats i se’n efectuaran reserves, si correspon. Aquest segon 
grup d’equipaments responen a un comportament més aleatori (segurament a excepció del 
sanitari, que es creu desubicat), més lligat a les possibilitats i característiques del lloc i no 
tant a la població. 
 
Aquest seguit de propostes i decisions preses en ocasió del pla de 1976 es veuen 
absolutament encertades en relació als dubtes plantejats a l’inici de la secció sobre la 
submissió del total de categories d’equipament a estàndards, modalitat de cessió avui 
emprada en totes les legislacions autonòmiques.  
 
L’encert en l’establiment de valors de cessió només per aquelles categories que reflecteixen 
de forma directa l’usuari final, no és una casualitat o un caprici dels redactors del texts 
urbanístics dels anys 70. És el resultat de la reflexió atenta a la producció d’estàndards 
magistrals i normatius nacionals, però també internacionals.  
 
El degoteig constant d’ordres ministerials, de presidència, reglaments i demés documents 
redactats d’ençà els anys cinquanta i seixanta es veu reflectit en la revisió de la llei del sòl de 
1956. 
També les importants aportacions teòriques de sociòlegs i urbanistes del moment. 
Es pot afirmar que el text de 1976 respon a un acurat refós del calaix de sastre constituït per 
les peticions d’equipament realitzades des de la legislació sectorial i per l’acadèmia.  
El resultat havia de ser forçosament bo. Sectorialment es coneixien bé les necessitats de la 
matèria per la qual se’n tenia competència. El sedàs teòric acabaria per determinar fins on 
podia arribar l’estandarització d’aquelles necessitats.  
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UNIDADES DE VIVIENDAS 

  
SISTEMA ESPACIOS LIBRES DOMINIO Y 
USO PÚBLICO 
(m2. suelo /vivienda) 

  
CENTROS DOCENTES 
(m2. construïdos/vivienda) 

  
SERVICIOS INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL 
(m2. construïdos/vivienda) 

  
PLAZAS APARCA
MIENTOS 
  
(nº./m2. 
edificación) 

  
Áreas de juego y recreo de niños 

  
Preescolar 
guardería 

  
E.G.B. 

  
B.U.P 

  
Parque deportivo 

  
Equipamiento 
comercial 

  
Equipamiento 
social 

  
Unidad elemental (1) –hasta 250 viv.- 

  
15 

  
3 

  
- 

  
10 

  
- 

  
- 

  
2 

  
2 

  
1 

  
Unidad básica (2) –hasta 500 viv.- 

  
15 

  
3 

  
2 

  
10 

  
- 

  
6 

  
1 

  
3 

  
1 

  
Unidad integrada (3) –hasta 1000 viv.- 

  
15 

  
6 

  
2 

  
10 

  
- 

  
6 

  
2 

  
4 

  
1 

  
Conjuntos entre 1.000 y 2.000 viviendas(4) 

  
15 

  
6 

  
2 

  
10 

  
- 

  
8 

  
3 

  
6 

  
1 

  
Conjuntos entre 2.000 y 5.000 viviendas(5) 

  
15 

  
6 

  
2 

  
10 

  
4 

  
8 

  
4 

  
6 

  
1 

  
Conjuntos superiores a 5.000 viviendas(6) 

  
Se mantendrán como módulos mínimos de reserva de Plan Parcial los asignados a conjuntos comprendidos entre 2.000 y 5.000 viviendas. La reserva de dotaciones cuya necesidad sea generada por 
superarse en la ordenación del Plan Parcial la cifra de 5.000 viviendas, estará definida tanto en cuantía como en localización en el planeamiento de rango superior, teniendo el carácter de equipamiento 
propio de éste. 

  
(1) El Plan Parcial propondrá el uso concreto de las reservas para Centros docentes y para servicios de interés público y social. 
(2) El Plan Parcial propondrá los usos concretos de la reserva de interés público y social. 
(3) El Plan Parcial propondrá los usos concretos de reserva de equipamiento social, distinguiendo, al menos, usos sanitarios y administrativos. 
(4) El Plan Parcial propondrá los usos concretos de reserva de equipamiento social, distinguiendo, al menos, usos sanitarios y administrativos. 
(5) El Plan Parcial propondrá los usos concretos de reserva de equipamiento social, distinguiendo, al menos, usos religiosos, sanitarios, asistenciales, administrativos, culturales, recreativos y club de ancianos. 



 

 

On es troba un més ampli desplegament i més llarg recorregut d’estàndards sectorials és en 
la legislació en matèria d’ensenyament. (ESTEBAN ALONSO, A. 1982) 
La EGB (Enseñanza General Bàsica), corresponent als estudis de primària, troba la seva 
primera regulació en una ordre ministerial de 1956, que establia un mínim de 1,5m2. de 
superfície escolar construïda per alumne, aconsellant arribar a valors de fins a 2m2./alumne. 
La ordre ministerial posterior suplanta els valors elevant-los a 3,74m2./alumne i afegint el 
paràmetre de 8 unitats de classe, com al mínim, per a constituir una escola. La mateixa odre 
reduirà les proporcions a 3,53m2./alumne quan l’escola creixi i es situï en 16 unitats. Es 
reduiran novament si l’escola arriba a les 24 unitats (3,27m2./alumne). 
 
Per a l’ensenyament secundari, s’establiran estàndards per primera vegada el 1972, xifrats 
en 1,4m2./alumne. Com a novetat, es proporcionaran estàndards de parcel·la mínima 
d’equipament docent per alumne, per un valor de 5,40m2./alumne (sense incloure terrenys 
esportius).  
En els anys següents es produiran nombroses rectificacions i ampliacions dels valors 
anteriors. Tal i com succeïa en la EGB s’introduirà un mínim d’unitats, situat en 12 
(l’equivalent a 480 alumnes). S’amplia també la superfície de parcel·la a 6,5m2. i la 
construïda a 5m2.  
En l’altre extrem, l’institut d’ensenyament secundari, de majors dimensions, tindria 24 unitats 
(960 alumnes), havent de respondre a una superfície construïda de 4m2. per alumne i a un 
estàndard de parcel·la mínima de 5m2. construïts.  
 
És també l’any 1972 que s’estandarditza la superfície construïda per alumne en la formació 
professional, on es preveuran inicialment els mateixos valors que per a la secundària, 
parametritzada el mateix any. 
L’any 1974 s’estandarditzen, de forma independent, les superfícies de les classes pràctiques, 
en 2,50m2. per alumne. El 1975 s’introdueix l’indicador de reserva de superfície de parcel·la 
en 7,5m2. per alumne, per als centres més petits, de 360 alumnes; reduïnt-se fins a 4,5 en 
centres grans, de 840 alumnes.  
 
Poc després arribaran les primeres regulacions per a les llars d’infants, una primera ordre del 
Ministerio de Vivienda de 1976, estableix un llindar mínim per a l’aparició de l’equipament de 
2000 habitatges, un estàndard de superfície construïda de 5m2. per alumne i un estàndard 
de parcel·la mínima de 10m2. per nen. 
 
Al descrit s’ha d’afegir algun ordenament sectorial més, clarament convergent en les 
determinacions del reglament de la llei de 1976.  
El mateix any d’aprovació de la reforma de la llei, es promulga una ordre ministerial, molt 
sintètica, que proposa un únic valor per a la EGB independent del nombre d’unitats escolars, 
establert en 10m2. per alumne. Valor que el reglament incorpora de forma directa 
transposant ‘alumne’ per ‘habitatge’. Equivalència que s’hauria de considerar correcta, doncs 
les estadístiques de l’època estimen un alumne potencial de primària per unitat residencial.  
En relació a la primària, afegir que el 1978 una ordre estandarditza les superfícies de 
parcel·la escolar en un mínim de 1000m2. (escola d’una unitat) i un màxim de 14.000 (escola 
de 24 unitats) 
 
En la mateixa línia de simplificació i síntesi, una darrera ordre de 1978, estima en 1,5m2./
alumne la superfície a construir necessària per a llars d’infants i preescolar, valors 
generosament equivalents als proposats pel reglament de 2m2. per habitatge (segons 
estadístiques oficials del moment, caldria estimar un infant per llar fins a l’edat escolar) 
En matèria de llars d’infants i preescolar la legislació urbanística continua essent generosa 
quan sitúa el llindar d’aparició d’aquests centres en les anomenades ‘unitats bàsiques’, de 
fins a 500 habitatges.  

Contrastant els estàndards normatius sectorials en matèria d’ensenyament amb els 
magistrals que proposarien autors de referència, s’observa heterogeneïtat en les 
coincidències.  
En relació a l’equipament docent els autors no es pronuncien en una direcció clara i 
coincident en la línia que apunten les legislacions sectorials i urbanística.  
Curiosament, no es manifesten en relació als valors de la EGB, tot i ésser l’ensenyament 
obligatori i més estès, present en qualsevol nucli, per petit que sigui (o almenys així ho 
preveuria el reglament d’urbanisme).  
Sí que ho fan per a la secundària: Alonso Velasco (1969) eleva les previsions de la darrera 
ordre ministerial (al voltant dels 9m2. per alumne, incloent superfície construïda i de 
parcel·la), a 16m2. totals. També proposa incrementar el nombre d’alumnes per centre, 
situant-lo en un mínim de 1000, per contra, sí que és coincident amb la superfície d’aquests. 
Duran-Lóriga (1963-64) es troba just a l’altre costat, proposant valors de 6m2. per alumne de 
secundària. Es pronuncia també a la baixa pel que fa a llars d’infants, proposant uns valors 
de 0,05m2./habitant (si es té en compte que s’estimen 3,5 persones/habitatge) 
Finalment Ribas Piera (1972) serà l’únic autor que expressarà els valors en habitatges, fet 
que permet comparar de forma més directa amb la legislació urbanística. Proposa d’entre 5 i 
7m2 de sòl per habitatge amb destí a equipament docent de primària, sense donar valors per 
a secundària i preescolar, si per a equipament universitari, de l’ordre de 5-6m2. per habitant.  
 
 
 
En matèria social (Esteban Alonso, A. 1982), i prenent com a punt de partida la legislació 
sectorial en matèria assistencial, fer esment d’una ordre del Ministerio de Gobernación de 
1951 que obliga a almenys un establiment assistencial en l’àmbit del municipi. Del mateix 
any, i en aquesta ocasió des del Ministerio de Trabajo, es demana de disposar d’una 
residència o llar d’avis en l’àmbit de la província.  
La gran majoria de legislacions sectorials existien abans de l’aprovació de la llei del sòl de 
1976, amb la qual es comencen a obtenir els primers sòls amb destí a equipament. Fins al 
moment les exigències de les lleis, en la matèria que sigui, estan totalment sotmeses al 
voluntarisme dels municipis. 
Des del Ministerio de Información y Turismo s’exigeixen també equipaments per a 
l’espectacle. Una ordre estimava una sala d’espectacles per cada 50.000 habitants, sense 
que es contribuís més enllà de la petició.  
 
Segons el descrit, els valors que es recullen en l’annex del reglament de 2m2. construïts/ 
habitatge per a equipament social, que s’incrementa fins a 6m2. quan s’assoleixen les 5000 
vivendes, no es fonamenten en cap ordenament sectorial. Sí que ho faran en els estàndards 
magistrals dels autors nacionals i en valors referència internacionals.  
 
Des de l’acadèmia, i pel que fa a les matèries assistencial, espectacles i equipament religiós, 
com a categories integrants de l’equipament social del moment, els autors oferiran valors 
complementaris. 
Ribas Piera (1972) estima una reserva assistencial de 0,3-0,5m2. per habitant, que 
juntament amb els 0,2-0,3m2. per habitant per a centres religiosos i els 0,06-0,1m2. per 
habitant per a equipament d’espectacles, en resultaria un valor molt proper als 2m2. que 
més tard proposarà la legislació urbanística (cal considerar 3,5 persones/habitatge). 
No es disposen de valors assistencials per part de Durán-Lóriga (1963-64), si per a 
equipament religiós i d’espectacles, essent els primers de 1-1,20m2. per habitant i de 
0,20m2. els segons. 
 
Sota l’encapçalament de ‘Servicios de interès público y social’ el reglament hi acull, a banda 
del equipament social, acabat de descriure, l’equipament comercial i els parcs 
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Es farà atenció únicament a les reserves proposades per a equipament esportiu, per tractar-
se d’una categoria d’equipament avui existent, no podent dir el mateix de l’equipament 
comercial. 
D’igual manera les oficines, la hostaleria, la restauració o centres culturals, entre d’altres, 
disposarien de referències d’estàndards en la literatura o en les legislacions sectorials del 
moment, que no es tractaran per no veure’s avui reflectits en les previsions que fa la 
legislació urbanística.  
 
De l’any 1960 data una ordre del Ministerio de Governación sobre piscines, establint una 
superfície de 2m2. de làmina d’aigua per banyista.  
Els estàndards proporcionats per la Dirección Nacional de Educación Fisica, estimen en 0,2-
0,4m2. per habitant la  superfície de gimnasos i en 0,013-0,04m2. la superfície de piscines 
cobertes.  
Un darrer valor de 1962, sobre campaments, proporcionat pel Ministerio de Información y 
Turismo, completa el repertori sectorial en el que podrien fonamentar-se les reserves de la 
legislació urbanística.  
Durán i Lóriga (1963-64) proposa valors semblants als anteriors, 0,3m2. per habitant en 
gimnasos i 1m2. per pistes de joc. Alonso Velasco (1969) proposa únicament aquest darrer 
valor, alhora coincident (Esteban Alonso, A. 1982). 
Els valors previstos en l’annex del reglament per a parc esportiu, de l’ordre de 6 a 8m2. per 
habitant difícilment sortirien dels valors descrits.  
 
L’escassetat de valors promulgats per professionals i teòrics de l’urbanisme així com la minsa 
proclama legal en matèria social, fa pensar que la construcció dels estàndards per a 
‘Servicios de interès público y social’, prové fonamentalment de fonts internacionals, que a 
diferència de les nacionals abunden copiosament en la matèria. 
 
Fent un cop d’ull a la resta d’estàndards internacionals per a equipament social (per 
exemple, els alemanys, detallats en les pàgines que segueixen) siguin orientatius o 
normatius, s’hi proposen valors de referència també per a biblioteques i per a centres socials. 
A Espanya crida l’atenció que ni autors ni organismes competents s’hi pronuncien i encara 
menys, hi dicten xifres.  
 
Una darrera referència a una categoria d’equipament, que –erròniament- no és inclosa en les 
estandarditzacions del reglament.  
L’equipament sanitari es dibuixa en diverses ordres ministerials d’orígens ben diversos que 
en regularien alguns aspectes.  
L’any 1953, el Ministerio de Gobernación estableix la necessitat de disposar de centres 
maternals i de pediatria d’urgència a partir dels 5000 habitants.  
El mateix any, el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social estableix el llindar d’aparició de les 
oficines de farmàcia en els 2000 habitants, generant-se’n una de nova cada 4000 habitants.  
Anys després, el 1972, el Ministerio de Trabajo estima en 300 els llits mínims per hospitals. 
 
En matèria sectorial, els autors s’esplaiaran, obtenint prolífics resultats. Es destaquen els 
valors més urbanístics: 
Per a hospitals, Ribas Piera (1972), suposa unes necessitats de sup. construïda d’entre 0,06 
a 0,12m2. per habitant. Velasco (1969), expressant-se en llits d’hospital, estima que n’hi 
haurà d’haver un per cada 60-250m2. de superfície construïda d’hospital.  
Per a l’equipament extrahospitalari i farmàcies, Duran i Lóriga (1963-64) preveu, com a 
superfície mínima d’un consultori, 200-300 m2. Un ambulatori ascendiria als 250-1000m2. 
construïts.  
Velasco (1969) estima unes necessitats d’ambulatori de 0,1m2. per habitant. Per al mateix 
concepte, Ribas Piera (1972), les estableix en 0,25-0,50m2. per habitant. 
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A la reforma de la Ley del Suelo de 1956 li segueixen uns fets que canviaran el rumb del país, 
apareixent canvis en quasi tot, dels que no s’escapa l’urbanisme. 
És sabut que, a Catalunya, a la llei de 1976 li sobrevindrà el primer text urbanístic català, fruit 
del traspàs de competències Estat Central- Generalitat. 
El 1990 s’aprova la Refosa de texts legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. S’ha 
vist, en el primer capítol, com amb l’arribada d’aquest text el sòl d’equipament sortint de les 
operacions urbanístiques iniciava una imparable davallada quantitativa.   
 
Les cessions, similars a les del text de 1976, incorporaran algunes determinacions més en 
detriment d’altres que es perdran: 
 
CLASSES DE PLANS D’ORDENACIÓ 
Art. 25.2. Sens perjudici del que disposa l’article, els plans parcials d’ordenació contindran aquestes 
determinacions: 
b. D’acord amb el nombre màxim de vivendes previstes, els Plans parcials amb fins residencials han de 
reservar els sòls de cessió obligatòria i gratuïta per atendre els fins i destinacions següents:  
Assenyalament de reserves de terrenys per a parcs i jardins, zones esportives i d’esbarjo públic en 
proporció adequada a les necessitats col·lectives. La superfície destinada a la citada reserva serà com a 
mínim de divuit metres quadrats per habitatge. Aquesta reserva no podrà ser inferior al deu per cent de la 
superfície total ordenada.  
Fixació de reserves de terrenys per a centres culturals i docents públics i privats, en la proporció mínima 
de deu metres quadrats per habitatge, agrupats segons els mòduls necessaris per a formar unitats 
escolars completes.  
Emplaçaments reservats per a temples, centres assistencials i sanitaris, esportius i altres serveis 
d’interès públic i social, en superfície mínima de sis metres quadrats per vivenda sense que en cap cas 
aquesta superfície de sòl pugui ser inferior al quatre per cent de la superfície.  
Traçat i característiques de la xarxa de comunicacions pròpies del sector i del seu enllaç amb el sistema 
general de comunicacions previst en el Pla General d’ordenació, amb assenyalament d’alineacions, 
rasants i, en el seu cas, zones de protecció de la xarxa viària, i previsió d’aparcaments, en proporció 
mínima d’una plaça per cada cent metres quadrats d’edificació.  
Quan es tracta de zones que el planejament destina en exclusiva a usos comercials, d’oficina, industrials i 
d’emmagatzematge, no caldrà fer previsió de sòl destinat a centres docents. En aquest cas la reserva per 
a altres serveis d’interès públic i social serà el 4% de la superfície de la zona o sector.  
Per raons d’interès públic, la suma de les superfícies mínimes de cessió obligatòria i de cessió gratuïta 
previstes per aquest article podrà ésser afectada pels ajuntaments, en cada sector, a una única o 
diverses d’aquestes destinacions sempre que així ho reguli en el pla general per al conjunt dels sectors 
d’un mateix quadrienni. El programa d’actuació ha de garantir que a la fi del quadrienni les superfícies 
resultants per a cadascun dels fins seran idèntiques a les que resultarien de l’aplicació individualitzada 
de les cessions anteriorment exposades a cada sector. 
 
Les reserves per al sistema verd no experimenten massa canvis d’un text a l’altre, mantenint-
se les previsions de 5m2. per al sistema general i la reserva de 18m2. per habitatge per als 
locals (igualment no podrà ser inferior al 10% de la superfície total ordenada).  
 
Es perd pel camí quelcom important. Així com en la llei de 1976 quedava explicitada de forma 
clara la diferenciació entre les cessions generals i locals, computant sempre per separat; en 
el text de 1990 la claredat es perd.  
Amb això es permetrà comptabilitzar part o la totalitat del sistema general de verd en el local. 
S’obre definitivament la veda a la fusió -per omissió- del equipament general en el local.  
[4, la decisió de etiquetar les cessions com a locals o generals és econòmicament estratègica, ja que 
decantarà les despeses d’obtenció de les mateixes cap a l’administració o els promotors privats] 
 
Pel que fa a equipaments, es manté la reserva dels 18m2. per habitatge per a centres 
culturals i docents, amb un mínim de reserva de 10m2. per habitatge, no es manté 
l’equivalència d’un habitatge per cada 100m2. residencials. 
S’afegeix una reserva de 6m2. per habitatge, no inferior al 4% de la superfície ordenada, per 
a temples, centres sanitaris, assistencials, esportius i d’altres d’interès públic i social. 

La introducció d’aquestes innovacions en matèria d’equipaments suposa la inclusió de totes 
les categories en els còmputs de sòl cedits, amb la consegüent estandardització, siguin aptes 
o no a ésser tipificades (per poder-ne quantificar el nombre d’usuaris potencials).  
La inclusió de totes les categories d’equipament en les reserves que es produeixen a tals 
efectes es manté avui, encara que expressat d’una altra manera.  
En contrast amb això, l’anàlisi de situacions segons la població servida que proporcionava el 
reglament de 1978, es perd, el text de 1990 no disposa d’un reglament que en concreti les 
diferents casuístiques.  
 
 
 
El 14 de març de 2002 s’aprova el que se’n ha dit la primera llei d’urbanisme catalana, no 
respon a cap refós, és un document de bell nou.  
Tot i tractar-se d’un text de nova planta, se’l podria titllar de ‘mal continuista’, almenys en 
matèria d’equipaments, consolidant i agreujant els passos fets per l’ordenament precedent.  
 
A primer cop d’ull s’endevina el que serà un canvi important. S’introdueixen dos valors 
mínims de cessió, amb el perill de no interpretar correctament les voluntats de la llei i cedir 
segons el resultat menor.  
Els valors queden establerts en el resultant d’aplicar la proporció de 5m2. d’equipaments per 
cada 25m2. de sostre, no essent inferior al 5% de la superfície ordenada.  
La llei d’urbanisme limita la densitat d’habitatges a un màxim de 100 hab./Ha., evitant el 
perill de massa habitatges massa petits. No es fa el mateix amb la densitat mínima, entenent 
que l’aplicació de l’índex de cessió per superfície procurarà una perequació adequada de les 
càrregues urbanístiques de cessió.  
 
PLANS PARCIALS URBANÍSTICS 
Art. 65. 3.  En els sectors d’ús residencial, tant si aquest ús és el principal com si és mixt amb altres usos, 
els plans parcials urbanístics han de reservar per a zones verdes i espais lliures públics un mínim de 5 
m2 de sòl per cada 25 m2 de sostre edificable, amb un mínim del 10% de la superfície de l’àmbit 
d’actuació, i han de reservar també per a equipaments de titularitat pública un mínim de 5 m2 de sòl per 
cada 25 m2 de sostre, amb un mínim del 5% de la superfície de l’àmbit, a més del sòl destinat a serveis 
tècnics, si s’escau. 
4.  En els sectors d’ús industrial o comercial, els plans parcials urbanístics han de reservar per a zona 
verda un mínim del 10% de la superfície de l’àmbit i han de reservar per a equipaments un mínim del 5% 
de la dita superfície i per a àrees de protecció de sistemes amb finalitats de separació d’usos, a més del 
sòl destinat a serveis tècnics, si s’escau. 
 
Amb el text refós de 1990 el sumatori de sòls a cedir en concepte d’equipament ascendia a 
16m2/habitatge (recordar que s’hi inclourien cessions per a equipament docent, cultural, 
temples, centres sanitaris, assistencials, esportius i d’altres d’interès públic i social).  
Si el text del 2002 respectés la proporció d’1 habitatge per cada 100m2. de sostre 
residencial no s’alterarien les proporcions de cessió, tot i haver-se substituït per 5m2. de sòl 
per cada 25 de sostre residencial.  
El problema s’esdevé per la utilització –malintencionada- en la pràctica de l’urbanisme de la 
proporció mínima del 5% del total del sector, no essent, en el comú dels casos, el valor més 
elevat.   
Sense oblidar el desencert afegit que suposa operar amb un únic valor de cessió genèric, on 
s’hi inclouen totes les categories d’equipament.  
 
 
Per altra banda, continuant en la línia de la consolidació de vies apuntades pel refós anterior, 
afegir que explícitament es fa constar la comptabilització de les cessions de verd general a 
compte de les de verd local, resultant unes cessions finals –en la majoria de casos- que 
només respondran a les obligacions locals: 187 



 

 

INCLUSIÓ DE SISTEMES URBANÍSTICS EN SECTORS O POLÍGONS D’ACTUACIÓ 
Art.35. 1.  El sòl reservat per a sistemes urbanístics generals que el pla d’ordenació urbanística municipal 
o el programa d’actuació urbanística municipal inclogui, als efectes de llur gestió, en polígons d’actuació 
urbanística en sòl urbà o en sectors de planejament urbanístic derivat, queda classificat com a sòl urbà o 
com a sòl urbanitzable, segons que escaigui, i se subjecta a les determinacions següents: 
a) Computa als efectes de determinar els sistemes urbanístics locals, al servei de l’àmbit d’actuació 
corresponent. 
b) S’incorpora, si escau, en la part corresponent a la delimitació poligonal del sector. 
 
Finalment un comentari positiu, en matèria d’equipament privat. Amb el nou text, les cessions 
per equipament es destinaran exclusivament a aquells de titularitat pública, no podent 
incloure el docent privat, tal i com s’havia fet fins al moment. 
 
 
 
Dos anys més tard a l’aprovació de la llei 2/2002, de 14 de març d’Urbanisme, se’n aprova la 
seva modificació, la llei 10/2004 de 24 de desembre, vigent avui sota la fórmula de decret 
legislatiu 1/2005 que refon ambdues lleis.  
Els únics canvis que introduiria la llei 10/2004 en matèria d’equipaments, reflectits en el DL 
1/2005, són la introducció de reserves d’habitatge dotacional en detriment de les reserves 
local d’equipament, en una proporció màxima d’un 5% (vegi’s ANNEX VI) tot i que no suposa 
valors molt elevats, contribueix a minvar les reserves. 
 
En relació a la qüestió de l’habitatge protegit, s’ha comentat anteriorment que la seva 
importància i necessitat no es poden resoldre ‘a mossegades’ a d’altres sistemes igualment 
necessaris. Amb això s’està dient, al mateix temps, que és necessari que es constitueixi, 
almenys en la seva vessant dotacional, com a un sistema independent.  
 
Finalment, apuntar un darrer canvi –també es creu positiu- en l’expressió de la fracció de 
cessions d’equipament que passa a ser de 20m2. de sòl d’equipament per cada 100m2. de 
sostre residencial. Equivalent a l’anterior, la nova redacció contribuiria a no exhortar la 
possibilitat de repartir el sostre residencial en unitats massa petites.  
 
 
 
No es pot donar per acabat el present apartat sobre estàndards de cessió d’equipament 
sense tenir en compte uns valors més antics però vigents, que sortints del planejament 
conviurien amb els legislatius. 
El Pla Territorial General de Catalunya, de 1995, del qual se’n han vist algunes voluntats en 
el capítol anterior, inclou uns estàndards orientatius per a la redacció de planejament general 
que prendrien caràcter provisional a l’espera de la realització dels plans sectorials 
d’equipament.  
 
Un apunt sobre les determinacions que dóna el Pla Territorial General de Catalunya per al 
comú de plans territorials sectorials (PTS).  
La Llei 23/1983, de Política Territorial estableix que els PTS han de contenir una estimació 
de les necessitats territorialtizades del sector corresponent. 
Els PTS que es redactin hauran de tenir en compte les divisions administratives existents.  
Es potenciarà la capçalera de les 301 àrees bàsiques territorials (ABT) com a nuclis primaris 
per a la prestació de serveis. Per a equipaments que es corresponguin a una oferta més 
complexa de serveis, s’utilitzarà com a àmbit de referència les àrees funcionals territorials 
(AFT) , localitzant la infraestructura en els seus nuclis principals. 
La òptica d’aprovisionament ha de versar en el reequilibri territorial, potenciant aquells 
centres d’àmbits territorials que pateixen despoblament (DPTOP, PTGC, 1995) 
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Per això cal tenir en compte les previsions demogràfiques, la població flotant, però també, 
l’aïllament territorial, la climatologia, etc., com a elements que incidiran notablement en la 
necessitat de més o menys dotació.  
Per últim dir que els plans territorials sectorials establiran els criteris i quantificaran les 
reserves de sòl d’equipament a respectar pel planejament general urbanístic, podent 
determinar també la necessitat de redacció de plans especials sectorials en municipis de 
més de 25.000 habitants.  
 
En defecte del pla territorial sectorial d’equipaments, el PTGC ofereix dos indicadors de 
referència, segons si a l’equipament en qüestió se li associa un sòl de parcel·la, lliure 
d’edificació, o no. (gràfic pàgina 184). 
Les categories d’equipament a les que se’ls preveu un sòl addicional al ocupat per la petja de 
l’equipament són l’ensenyament, el sanitari hospitalari, l’esportiu, l’abastament i els serveis 
tècnics, expressant els valors de reserva en m2. de sòl/habitant. 
Per altra banda, per a l’equipament sanitari primari, el cultural, l’assistencial i l’administratiu 
es creu necessària una previsió de sòl corresponent únicament a la projecció en planta de 
l’edifici d’equipament. 
 
Els valors proposats variaran doncs, segons la mida poblacional del municipi (recordar que 
són valors per al disseny de reserves d’equipament en planejament general).  
 
S’ha realitzat un senzill exercici de contrast dels resultats d’aplicació d’aquests indicadors en 
els diferents trams de població i les cessions per a equipament segons la llei vigent en el 
moment d’aprovació del pla, el text refós de 1990.  
 
Per una població de 1000hab., la reserva total a realitzar pels plans generals és de 0,61 Ha, 
suposant una cessió per habitant de 6,1m2. de sòl d’equipament: 

1.000   habitants> 0,61 Ha. de cessió= 6,1 m2 sòl equip./hab. 
5.000   habitants> 4,92 Ha. de cessió= 9,8 m2 sòl equip./hab. 
25.000  habitants> 23,7 Ha. de cessió= 9,5 m2 sòl equip./hab. 
100.000 habitants> 76,5 Ha. de cessió= 7,6 m2 sòl equip./hab. 
500.000 habitants> 325  Ha. de cessió= 6,5m2 sòl equip./hab. 
 

Els valors enunciats contrasten amb els resultants de l’aplicació de les exigències de cessió 
de les diferents lleis d’urbanisme catalanes (qüestió tractada llargament en el capítol II). 
Prenent de referència el text que seria vigent, la llei de 1990, el total de sòl d’equipament 
que podria gaudir un resident d’un nou sector residencial dissenyat als anys noranta era de 
5,20m2. 
Aquest valor tendeix a minvar a mesura que es van aplicant les noves legislacions. Amb la llei 
2/2002 les cessions d’equipament per càpita es situen a 5,5 m2./resident, podent arribar 
fins als 1,85m2. /resident si s’utilitza (incorrectament) l’índex menor dels dos proporcionats 
per la llei. I fins a 1,45m2./resident, amb les modificacions introduïdes per la 10/2004, a 
favor de l’habitatge dotacional. 
 
Com s’ha advertit en el capítol II, en ocasió de la comparativa dels texts legals, els valors 
descrits, si bé es cert responen als aplicats a nous creixements, a mode de simplificació, 
s’extenen a la totalitat del conjunt urbà, doncs la ciutat creixerà en la direcció que aquests 
apunten. 
És més necessari poder conèixer els resultats de l’aplicació dels instruments legals, per 
poder-s’hi avançar –si escau-,  que no el coneixement de la realitat de la ciutat construïda.  
Així, contrastant els valors orientatius proposats pel Pla Territorial General i els sortints de 
l’aplicació de les diferents lleis, se’n desprèn una total no coincidència, que s’acusa en les  
legislacions més recents (vegi’s i constrasti’s els valors) 

Sigui com sigui, tant plans com lleis, amb l’arribada tardana de la democràcia i amb aquesta 
les competències urbanístiques en mans catalanes, es pren l’opció –ja destriada- de ‘calaix 
de sastre d’equipaments’, on hi cap tot, sense tenir en compte la diferent idiosincràsia dels 
tipus que la composen i els fets que en determinen el sorgiment.  
 
Es creuen més encertats els mecanismes de cessió assajats per la legislació espanyola de 
finals de l’època predemocràtica, que diferenciava un tipus estandaritzable corresponent a 
l’equipament ‘docent’ i al que s’anomenava ‘d’interès públic’ (esportiu, comercial i el social), 
per altra banda integrats a tots els estrats urbans. 
La presència de la resta de categories, cultural, sanitari, administratiu...estaven sotmesa a 
les decisions del pla.  
 
Es coincideix en aquest ‘què’, en la diferenciació de dos tipus d’equipaments, tipificables i no 
tipificables. No es combrega però, en el ‘qui’ ni en el ‘com’, més aviat pel desconeixement del 
procés de decisió. 
 
Es creu que els equipaments susceptibles d’ésser estandarditzats  seran aquells que trobin 
el motiu de la seva existència en l’usuari final. D’aquesta manera, conegudes les necessitats 
dels individus per aquest tipus d’infraestructures, es dissenyaran en funció del nombre 
d’usuaris als quals s’haurà de prestar servei.  
Són serveis directes a les persones, bàsics per al viure diari de qualsevol ciutadà. No entenen 
de fronteres, de races ni de cultures.  
 
El disseny d’uns paràmetres encertats en permetria un dimensionament universalitzable. 
Només caldria la introducció de matisacions polítiques segons el sistema de govern que els 
hagués d’aplicar, determinant d’allò tant canviant que és la participació econòmica pública i 
privada en l’urbanisme.  
 
Són equipaments que donaran resposta a necessitats tant indiscutibles com, l’ensenyament, 
la sanitat i l’assistència a persones. D’aquí que es  proposi aixoplugar-los sota el nom 
d’equipament bàsic. 
 
Quasi per negatiu, existiria un segon tipus d’equipament que necessita de circumstàncies o 
condicionants com a pretext per al seu sorgiment, essent l’usuari el beneficiari final però no 
necessàriament el seu únic motivador.  
En aquest segon tipus s’hi inclouria l’equipament cultural, esportiu, l’administratiu, de 
seguretat i protecció, el comercial i els transports. Tenen en comú que la seva existència 
només té sentit sota determinades circumstàncies, tots ells s’agruparien sota l’etiqueta 
d’equipament circumstancial.  
Un exemple clar seria un museu. El seu sorgiment ve més motivat per la possibilitat 
d’ensenyar quelcom que no pel nombre d’usuaris potencials. 
O un equipament esportiu, la tipologia, l’ús, etc., dependran del municipi on s’hagi d’instal·lar; 
la climatologia, les tradicions i les condicions naturals del lloc seran condicionats importants 
a tenir en compte.   
 
 
 
Es proposa la inclusió, en el cos de la llei, d’indicadors urbanístics de cessió obligatòria 
només per als equipaments públics que allotgin serveis estandaritzables, tipificat com a  
equipament bàsic.  
Índexs que s’haurien de revisar de forma periòdica, doncs tot i tractar-se de valors 
generalitzables i reguladors de les necessitats fonamentals, la constant evolució de la 
societat produeix canvis que tard o d’hora afectaran als estàndards.  
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La valoració social que es fa del territori va molt lligada al nivell de servei que ofereix, fet que 
en reforça la necessitat d’actualització.   
L’ús social del territori és altament canviant, calen models flexibles. Una programació i 
planificació contínues de les necessitats realitzarien aquesta funció. Apareixen noves 
necessitats que temps enrere haguessin estat inimaginables  
Cercant flexibilitat, caldrà la introducció de mecanismes capaços d’adequar-se a la realitat 
social i territorial, que defugin la rigidesa de l’ aplicació sistemàtica dels plans. En bona 
mesura passa per la introducció de factors de correcció (exposats en el capítol anterior, 
també en pàgines següents). 
[5, sobre la definició dels canvis en els estàndards per a adequar-se a la societat] 
 
 
 
La revisió d’estàndards topa amb el caràcter permanent de l’equipament, que en condiciona 
fortament l’adaptació, i per extensió, la transformació del teixit on s’insereixen. Tal i com 
s’apuntava a la part final del capítol anterior, ajudarà en això el fet de tractar-los com a 
edificis flexibles, sense etiqueta de destí en el planejament, amb caràcter mulitfunció per 
adaptar-se fàcilment als canvis de programa. 
[6, de com els equipaments poden adequar-se als nous requeriments] 
 
En aquesta mateixa línia són interessants unes reflexions fetes ja fa uns anys per Luís 
Rodríguez-Avial Llardent (1982), la vigència de les quals els atribueix encara més validesa.  
L’autor comenta que la creixent industrialització –avui hi afegiríem tecnificació i 
informatització- dels processos productius, reestructura contínuament les necessitats de la 
població (sobretot treballadora) que veu com n’apareixen de noves mentre que d’altres es 
reformulen. 
[7, l’equipament de ‘necessitat’ vs l’equipament de les ‘ noves necessitats’] 
 
En aquest sentit, la major disponibilitat de temps lliure, farà créixer les necessitats 
d’equipament, sobretot el més lligat a l’esbarjo i a l’entreteniment. D’aquí que l’equipament 
circumstancial tingui una importància creixent. 
[8, les necessitats d’equipament a llarg plaç són poc predictibles, sobretot per l’equipament ‘menys 
necessari’ i que va lligat a la major o menor disponibilitat de temps lliure] 
 
La decisió de la localització d’aquests ‘nous equipaments’ per al gaudi del temps lliure no és 
doncs gens trivial. La millor ubicació seria en correspondència al lloc on s’inverteix aquest 
temps lliure, que en la majoria de casos no és coincident amb el lloc de treball ni amb el lloc 
on es resideix durant el període laboral setmanal.   
[9, davant de la tendència creixent de separar lloc de treball i lloc de descans (molt clar si intervé el 
fenomen segona residència), s’hi hauria respondre amb ofertes diferenciades d’equipament, pensant -per 
als segons- en uns equipaments majoritàriament d’esbarjo] 
 
Abans centrar-se en la traducció més empírica del descrit, per cloure la present exposició, un 
aclariment terminològic: 
n s’hauria de confondre l’equipament bàsic aquí proposat amb el que darrerament es 
classifica com a ‘equipaments de proximitat’, entenent que aquests són aquells que queden 
més a l’abast del ciutadà, comprenent tant equipaments bàsics com circumstancials. 
[10, l’equipament de proximitat té dos àmbits naturals d’actuació, el barri i la ciutat] 
 
 
 
Efectivament, l’assaig sobre el territori referma l’existència d’uns tipus d’equipament d’us 
permanent i d’ocasional en uns altres, ambdós presents en tots els nivells urbans.  

L’equipament imprescindible en qualsevol nucli, per petit que sigui, és el que s’ha batejat 
amb el nom d’equipament bàsic.  
[11, amb experiències franceses i britàniques es constata la presència d’unes determinades categories 
d’equipament en tots els nivells urbans] 
 
L’ideal teòric de la presència de l’equipament bàsic en el territori difereix, malauradament, de 
la seva manifestació real. 
De l’observança dels resultats de les ‘fitxes municipals’ es pot afirmar que si bé, un tipus o 
altre, d’equipament sanitari és present en tots els municipis de l’àmbit analitzat (per als 
municipis més petits es tracta senzillament d’un consultori mèdic), existeixen mancances en 
equipament assistencial i educatiu.  
La no existència d’equipament educatiu en tots els municipis es compensa amb una 
complerta xarxa de transport escolar públic al municipi més proper que presti el servei.  
El problema s’esdevé amb l’equipament assistencial, que no gaudeix del mateix tracte de 
suplència que l’escolar.  
(veure gràfics pagina anterior) 
És un tema seriós si es té en compte que els seus principals usuaris, gent gran, tenen poques 
o nul·les possibilitats de mobilitat.  
 
Per altra banda sorprèn la presència d’almenys un tipus d’equipament esportiu (que cal 
entendre com a circumstancial) en tots els municipis analitzats. Aquesta realitat tant poc 
creïble des del punt de vista funcional i de rendibilitat econòmica de la instal·lació torba la 
seva explicació en unes decisions del govern de la Generalitat preses als anys 80, quan 
s’aposta per no tenir cap poble de Catalunya sense instal·lació esportiva.  
Segurament una política de transport d’usuaris, semblant a la escolar, hagués estat suficient 
per als nuclis més petits.  
 
La lectura del territori demostra la presència d’equipament bàsic en tots els nivells, 
acompanyat, en ocasions, d’un o altre equipament circumstancial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

singularitats del petit i gran municipi:  
l’equació d’anivellament poblacional 
 
 
 
Fora erroni pensar que l’equipament circumstancial seria dissenyat segons les possibilitats i 
necessitats del territori, estudiat específica i detalladament, i en canvi l’equipament bàsic 
només estaria sotmès a la sistematització proporcionada pels estàndards.   
Els estàndards tradicionals, com a quocient aïllat, són una expressió caduca i parcial del que 
hauria de ser una tipificació sectorial. 
L’equipament bàsic en tant que ve motivat per ser un servei essencial i directe a la població, 
necessitarà que els seus indicadors reflecteixin matisos importants lligats al col.lectiu al qual 
serveixen.  
Si bé és cert que l’accés a l’educació, a la sanitat i a l’assistència són uns drets fonamentals 
de les persones que els converteixen en serveis universals, i per tant estandaritzables, 
aquests es veuran matisats per factors correctors, bàsicament de dos tipus, els territorials i 
els poblacionals. 
 
Els factors territorials que influeixen de forma directa en el dimensionat del volum 
equipaments, s’han tractat en el capítol anterior. Com a punt de partida s’ha pres el tracte 
que es proposava des dels règims especials de la llei municipal, a un seguit de municipis 
territorialment singulars (muntanya, turístics, historicoartístic i industrial)  
La llei de règim local fa aflorar l’aïllament territorial dels municipis de muntanya (únic règim 
especial desenvolupat plenament, per legislació municipal i sectorial); o d’un altre tipus de 
municipis que per trobar-se en una localització atractiva, els converteix en turístics i per tant 
amb una afluència estacional de visitants que genera puntes de demanda de serveis.  
Els municipis industrials i els historicoartístics completen els règims especials, en ambdós 
casos no desenvolupats.  
Les especifictats territorials detectades per la llei municipal es creuen suficients i encertades, 
només cal que les lleis les desenvolupin legalment. Aquí s’hi afegiria la legislació urbanística. 
Un tipus d’equipament rotatiu que s’ha anomenat flotant podria resoldre el plus de servei que 
demanen les condicions territorials atípiques.  
Tangencialment, aquests municipis de règim especial poden ser alhora ‘municipis 
petits’ (sobretot els de règim especial de muntanya).  
La proposta de redistribució de cessions, que passaria per la diferenciació, almenys 
conceptual, de l’equipament surpamunicipal, solventaria, en bona mesura, les anomalies de 
cessió que afecten als municipis situats en els extrems de la graella poblacional.  
 
El petit i gran municipi no reben encara un tracte especial des de la legislació municipal o 
sectorial corresponent, tot i les múltiples reivindicacions i propostes paraoficials al respecte.  
Els municipis més grans realitzen funcions de capitalitat, oferint béns i serveis a d’altres que 
per la seva menor massa crítica no poden oferir. Els serveis oferts depassen l’àmbit municipal 
estricte, proveint a una àrea tributària més o menys extensa. Així, els municipis que realitzen 
aquest servei, sofreixen una descapitalització de sòl previst inicialment per a cessions locals i 
generals que haurà de destinar-se a cessions informalment supramunicipals. 
La solució aquí donada passa per formalitzar la situació que avui ja es produeix i que 
perjudica injustament al col·lectiu de ciutadans de les ciutats més grans que veuen minvades 
les seves possibilitats d’equipar-se de forma local i general.  
 
La situació del municipi petit vindria a ser la contrària. L’estudi empíric presentat en les ‘fitxes 
municipals’ i ‘comarcals’ mostrava una sorprenent situació excedentària de sòls que més tard 
s’ha demostrat no ser real. 

L’esmicolament excessiu i la poca dimensió dels sòls de cessió, en moltes ocasions, coarta 
les possibilitats d’equipament per oferir un allotjament insuficient.  
Les propostes de solució anirien en la línia de l’agrupament de les cessions o ‘cessions per 
lots’, sense etiqueta de destí i, a poder ser, en el concepte ‘multiservei’. 
[12, En el comú de la pràctica professional de l’urbanisme, és cada vegada més extensa la decisió de no 
definir l’ús dels equipaments proposats pel planejament, deixant-ho en una qualificació genèrica de ‘bé 
d’interès públic’] 
 
 
 
La distribució qualitativa dels equipaments en el petit i gran municipi no presentava tantes 
complicacions com la quantitativa, que s’acaba de veure.  
Novament el treball empíric ha proporcionat dades reveladores. Bona part dels ‘municipis 
petits’ gaudia de les tres categories integrants de l’equipament bàsic, amb afegits variables 
del que s’ha anomenat equipament circumstancial (on hi domina el tipus administratiu, per la 
presència generalitzada del consistori en quasi tots els municipis) 
 
Les excepcions es produïen en els municipis més petits, on hi manca algun dels serveis 
bàsics.  
No tots els municipis tenen una escola de primària. La sol.lució adoptada i posada a la 
pràctica pel govern d’ençà fa temps, és la prestació del servei gràcies a una eficaç xara de 
transport escolar que nodreix a tots els municipis que no disposen de centres.  
Aquest model no s’ha fet extensiu a l’educació secundària. Els alumnes que no disposin de 
centre en el seu municipi hauran de cercar solucions individuals, sigui en transport públic, 
sigui en transport privat.  
Uns equipaments en xarxa és una solució més eficient, i a vegades la única possible, que no 
proporcionar a cada nucli aquell equipament que li és necessari, que per altra banda queda 
molt lluny d’amortitzar.  
 
Una solució semblant s’aplica a l’equipament sanitari. En els municipis que no disposen de 
consultori mèdic local (amb metge permanent o estacional), la solució adoptada no és la de 
recollir els pacients i conduir-los al centre sanitari més proper, sinó que és el metge el que es 
desplaça.  
A banda de que qualsevol ciutadà es pot acollir al servei de metge d’urgències garantit en tot 
el territori català, els veïns d’un municipi que no disposin d’assistència sanitària, rebran visita 
ordinària almenys en règim setmanal. 
Una vegada depassat el metge rural, per una diagnosi que requereix elevar el tractament a 
una estada hospitalària o almenys a un centre sanitari equipat, el servei públic sanitari 
transportarà el pacient al centre que sigui necessari. Un nivell més elevat de servei sanitari 
inclouria també el transport dels seus pacients.  
Així doncs, pel que fa a la prestació del servei, el sanitari es podria dir que funciona a la 
inversa de l’educatiu. 
 
No passa el mateix amb els serveis assistencials. El treball municipal evidencia una major 
heterogeneïtat del servei, que a diferència de les anteriors, no s’hauria resolt des del sector 
públic.  
Els serveis assistencials bàsics serien l’atenció a la gent gran i als infants (bressols), 
responent en ambdós casos a un criteri de servei aparentment aleatori.  
Mentre que uns municipis sembla que s’hagin especialitzat en la oferta de llars d’avis 
(sobretot privades), d’altres d’igual o més població no n’oferten cap. 
La nova llei de serveis socials, Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials, ofereix 
solucions, però no a les dificultats d’accés al servei, com es veurà en el següent i darrer 
apartat del capítol. 
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Aquest fet és un símptoma de la manca de territorialització dels serveis en equipaments que 
és aprofitada pel sector privat en aquelles ocasions que sigui rentable.  
Tot i que la territorialització es tractarà amb més profunditat en el punt següent, s’avança que 
cal la confluència dins un mateix àmbit territorial d’equipaments d’igual rang, però 
sectorialment diferents (sobretot per a l’equipament bàsic). 
 
 
 
Si es segmentés el territori analitzat en capes i nivells sectorials es pot observar que el que es 
podria anomenar ‘mapa sanitari’ no coincideix amb el ‘mapa escolar’ ni amb el ‘mapa de 
serveis socials’.  
Per fer-ho més gràfic, la localització de l’institut difereix de la del CAP o ambulatori, quan 
s’han de considerar jeràrquicament equivalents.  
Tot i que les correspondències no són tant importants, l’equipament circumstancial tampoc 
s’escapa de la no convergència territorial: edificis administratius o judicials, propis de nuclis 
amb rellevància territorial no es veuen acompanyats de biblioteques o d’altres equipaments 
que podrien completar una visita de gestions al nucli capçalera.  
S’evidencia una manca de coordinació i planificació, ocasionant inconvenients als usuaris 
que es veuran obligats a desplaçar-se amb més freqüència de la necessària.  
 
El sector privat aprofita aquests i d’altres llacunes que deixa el públic que li són interessants. 
Les oportunitats de participació que aquest es troba responen a vàries causes, tot i que la 
més comú és la incapacitat per respondre, o fer-ho de forma massa lenta, per part del 
sistema públic als canvis socials.  
Per posar un exemple, l’oferta inicial de llars i residències d’avis va venir de la mà del sector 
privat, que va aprofitar –ja fa uns anys- l’atenció que necessitava el col·lectiu de la tercera 
edat que amb la entrada massiva de la dona en el mercat laboral, les famílies ja no hi podien 
donar resposta.  
Tot i la distància que ens separa d’aquesta ‘nova necessitat’, la resposta majoritària la 
segueix donant el sector privat.  
 
El problema s’esdevé justament quan succeeix això. Quan el segment públic no interioritza, 
amb un temps prudencial, les ‘noves demandes’ en serveis bàsics, aquestes passen a ser 
una necessitat no resolta per als col·lectius més febles econòmicament. Si la mancança no es 
resol, es generalitza, esdevenint endèmica.  
 
L’administració ha de ser necessàriament present en l’aprovisionament dels serveis bàsics, 
sigui oferint el servei de forma directa, sigui per delegació a entitats privades no lucratives. 
[13, modalitats de delegació del servei a entitats privades no lucratives] 
 
La relativa novetat que és el sector no lucratiu respon més a una fallida del govern en el 
proveïment del servei que no en una fallida de mercat. (MONTSERRAT CODORNIU, J., 1990) 
[14, l’origen de les institucions voluntàries rau en el descontent, per quantitat o qualitat, dels serveis 
públics] 
 
En referència a la modalitat no lucrativa de prestació de serveis, el consumidor la prefereix a 
la mateixa ofertada per la mateixa administració, li mereix més confiança al mateix temps 
que li atribueix més qualitat.  
[15, la confiança del consumidor: l’impacte de la informació asimètrica] 
[16 les institucions no lucratives són més àgils en la gestió] 
 
Tal i com s’ha dit, el sector privat cerca el lucre, d’aquí que no sigui present en l’oferta 
d’aquells equipaments que no responguin a mecanismes de mercat. Aquí es fonamenta el  
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paper principal de la oferta pública, que serà meritori si la qualitat i quantitat són adequades, 
sigui amb serveis propis o discrecionals.  
que realitzant una oferta de qualitat el paper és meritori.  
[17, l’equipament privat apareixerà allò on ‘trenca’ el transport públic, responent a lògiques empresarials 
que el deixen fora de la xarxa d’equipaments públics] 
 
 
 
A l’inici del present capítol s’havia enunciat com els teòrics estudiosos dels llindars urbans es 
pronunciaven a favor d’una unitat urbana mínima que giraria al voltant dels 3500 habitants, 
o el seu equivalent en 1500 habitatges. La comprovació experimental apuntava als mateixos 
resultats.  
La unitat urbana mínima garantiria unes proporcions de sòl d’equipament que permetrien 
allotjar la també mínima expressió de l’equipament bàsic.  
És sabut que bona part dels municipis de Catalunya no arribarien a aquest llindars de 
població. En aquests casos, es fa molt important una estructura d’equipament en xarxa, que 
s’emfatitzada a mesura que n’augmenta l’aïllament, doncs, com a mínim, no estan 
juxtaposats a una trama urbana de la qual es puguin abastir.  
L’equipament en xarxa obliga a una planificació supramunicipal. Apareix una qüestió ja 
enunciada que es veu ara reforçada per la imperiosa necessitat de garantir almenys 
l’equipament bàsic, sectorialment tripartit.  
 
 
Per als serveis socials, o el que és el mateix, equipament assistencial, caldria arribar a una 
fórmula similar a la trobada per l’educatiu i el sanitari, d’equipament en xarxa, alimentat per 
un transport públic eficient, doncs són igualment necessaris i universals.  
Amb això s’arriba a una primera proposta de factors de correcció per població, que passa per 
implantar transport públic per a garantir qualsevol tipus d’equipament bàsic, en defecte del 
mateix i per a un nucli determinat.  
 
El funcionament en xarxa de l’equipament bàsic local hauria d’ésser l’últim recurs a 
implantar, doncs tractant-se de serveis de primera necessitat, el més desitjable fora disposar 
dels mateixos en el mateix nucli. L’equipament s’hauria de suplir amb una xarxa de transport 
només quan la mínima expressió presencial en el nucli fos del tot inviable econòmicament.  
A això cal afegir que una xarxa eficient de transport suposa despeses importants, doncs ha de 
proporcionar una suficient oferta horària, sobretot si es té en compte el perfil dels seus 
usuaris principals (avis i nens), sense mobilitat pròpia.  
 
No s’ha d’oblidar que l’equipament té uns impactes positius, visibles a escala local. Es 
podrien resumir en una revalorització del teixit on s’instal.la. És un complement necessari a la 
producció d’habitatge que incita processos econòmics (comerç i serveis terciaris) igualment 
necessaris i que només apareixeran en teixits amb atributs. 
Així, l’equipament, a banda d’una funció social en realitza una d’econòmica permetent tancar 
el cercle de la complexitat urbana. Amb això la eficiència o rendiment econòmic en sí mateix 
que es podria demanar inicialment a un equipament es dilueix.  
[18, l’eficiència econòmica entesa des del concepte de l’òptim paretià: Una assignació de recursos és 
eficient quan no es possible millorar la situació d’un individu sense empitjorar la d’altres (CODORNIU 
MONTSERRAT, J. 1990)] 
 
L’equipament en xarxa, recolzat en les connexions de transport públic, es dota de més sentit 
en nivells superiors de servei, sobretot en el segment supramunicipal. 
L’especificitat creixent d’un servei a mesura que n’augmenta la seva població tributària fa 
molt necessària una tupida xarxa de transport que suplirà la poca oferta d’aquell servei 
fortament determinada pels importats costos econòmics que aquest suposa. 
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Així hauria de quedar igualment garantit l’accés d’un nucli depenent al seu nucli capçalera (o 
prestador del servei) en transport públic, per a tots els tipus d’equipament d’almenys la 
categoria bàsica, no ofertats en el nucli tributari. 
 
 
 
L’equipament bàsic local ha d’estar igualment ben dissenyat en les ciutats. Quan un nucli 
posseeix més d’un nivell en la jerarquia d’equipaments, per exemple local i general, existeix el 
perill de no donar resposta a les necessitats locals –les primeres a garantir- per fixar-se en un 
còmput suficient d’equipament que podria estarà més decantat en el nivell general.  
Cal territorialitzar l’oferta d’equipaments. És a dir, cal garantir en cada unitat local 
l’equipament bàsic, evitant caure en l’error de que una gran infraestructura equival, o fins i 
tot és millor solució, que unitats més petites. 
Desplaçar al cim de la piràmide jeràrquica dels nivells d’equipament les necessitats locals 
produeix una saturació dels estrats més especialitzats, que entraran en col.lapse, inutilitzant 
la infraestructura fins i tot per allò en que realment ha estat dissenyada. 
Un exemple clàssics de l’exposat són els serveis d’urgències dels hospitals on els usuaris hi 
cerquen l’atenció que no troben en la insuficient xarxa de sanitat primària. 
És molt més important una oferta suficient d’equipament bàsic local que no una potent xarxa 
de béns de consum col.lectiu general i surpramunicipal. 
 
 
 
La proposta concreta d’anivellament o correcció d’estàndards d’equipament bàsic per 
singularitats poblacionals sorgirà del caràcter no individualitzat dels mateixos. 
La intensa relació i complementarietat que guarden els estàndards bàsics entre sí, a banda 
de la universalitat que comparteixen, dibuixa una combinatòria de formulació matemàtica, 
una ‘funció d’estàndards’.  
 
El mínim comú denominador es situaria en la mínima expressió de l’equipament bàsic, un 
consultori mèdic, una escola amb llar d’infants i un centre d’assistència a la tercera edat 
(sigui de dia o d’allotjament).  
Aquest conjunt de centres hauria d’ampliar-se en expressions més complexes que 
incorporessin l’equipament bàsic dels nivells general i surpamunicipal, en aquells nuclis o 
àrees tributàries que el seu volum poblacional ho requerís, parametritzant, en última 
instància, peces com hospitals especialitzats, universitats o centres d’atenció a la tercera 
edat amb deficiències psíquiques o físiques.  
Tant si es tracta de la mínima expressió de l’equipament bàsic, com d’una versió 
complexificada i ampliada de la mateixa, cal matissar els valors per il·lustrar millor la població 
servida.  
 
En el supòsit d’una piràmide poblacional de base àmplia, això és amb una població infantil 
important, caldria majorar d’inici l’índex de l’estàndard escolar.  
Si per contra es tractés d’una població envellida, caldria parametritzar a l’alça l’indicador 
assistencial. 
És poc probable en una mateixa població importants taxes de població envellida alhora que 
infantil, doncs el segment de la generació que surt del col.lectiu envellit no s’hi veuria 
representat (els fills dels avis que són al mateix temps els pares dels infants i joves), fet que 
impossibilita importants taxes de població envellida al mateix temps que de població infantil. 
Una piràmide equilibrada de població, amb un perfil clarament triangular, sense 
eixamplaments, respondria al que Hernández Aja (1997) és anomenat ‘població sostenible’, 
per gaudir d’uns aports de nova població molt estables gràcies a unes mateixes quotes de 

En aquest punt és convenient una aportació en referència a l’equipament circumstancial, 
doncs els seus usuaris majoritaris són igualment els col·lectius situats als extrems de la 
piràmide.  
S’ha vist com l’equipament circumstancial anava molt lligat al temps lliure. En bona mesura 
s’hi ha d’incloure equipaments per a l’oci i l’esbarjo, entre d’altres ‘més necessaris’, però 
altament especialitzats.  
Davant d’escenaris definits per piràmides de població extremes existirà una doble 
convergència d’usuaris, que caldrà tenir molt en compte alhora de dissenyar l’oferta global de 
serveis.  
 
Per contra, la població treballadora, inverteix el seu temps lliure en continuar treballant, bé 
sigui en treballs remunerats, bé sigui en tasques domèstiques, convertint-se en els clients 
minoritaris de qualsevol oferta d’equipament, sigui de tipus bàsic o circumstancial. 
[19, Les reduccions de jornada han produït l’efecte invers al desitjat, doncs amb aquest mecanisme la 
població treballa encara més] 
 
A l’hora de dissenyar els equipaments per als dos col.lectius d’usuaris majoritaris caldrà tenir 
en compte diferències importants que en condicionen formalment les seves característiques. 
En els equipaments per als infants serà molt important poder exercir control per part dels 
responsables, que s’haurà de veure reforçat si existeixen espais lliures exteriors a l’edificació.  
L’equipament infantil segurament és el que necessita d’una millor arquitectura i 
funcionament, els seus ‘clients’ no poden alterar res del que se’ls ofereix. Per altra banda són 
un complement d’experiències i aprenentatge diferenciat al que pot oferir el nucli familiar, fet 
que els fa quasi imprescindibles. 
Els joves necessitaran un tipus d’equipament que els proporcioni espais de reunió, doncs 
comencen a cercar una certa intimitat i identitat en un col·lectiu que ja no és la família.  
El darrer grup d’usuaris, la gent gran, espera dels equipaments assistència i/o residència, en 
darrera instància esbarjo, oci o un lloc de trobada.   
 
 
 
Els factors de correcció per població són una peça clau per al bon funcionament dels 
equipaments permetent adequar-se a la realitat de la població servida.  
Un segment específic a tenir molt en compte a l’hora de dissenyar els equipaments bàsics és 
la població immigrada. Tot i manifestar-se majoritàriament en el tram central de la piràmide 
de població, en ocasions, són els principals usuaris. A diferència de la població autòctona, 
rarament cerquen solució a les seves necessitats en l’oferta privada.  
 
Davant de quotes altes de població estrangera caldrà dimensionar generosament les 
previsions d’equipament bàsic, sobretot per als tipus sanitari i escolar.  
A mesura que entrin a formar part del col·lectiu envellit caldrà redissenyar a l’alça 
l’equipament assistencial. 
ja que la seva recent entrada en el gruix social fa que encara no tinguin representació en el 
tram de població envellida. 
 
Piràmide de població- en termes generals- i immigració –més en particular-, serien les 
variables bàsiques a tenir en compte alhora d’efectuar correccions en el disseny del parc 
d’equipaments urbans de tipus bàsic. Altres paràmetres complementarien els descrits: nivell 
de renda, nivell cultural i densitat de població, com a més rellevants.  
[20, el nivell de renda i la distribució per edats de la població són els indicadors que es tenien en compte 
per a la redacció del Plan Ideal de Instalaciones Deportivas Comunitarias, 1979] 
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La densitat de població va directament lligada a la mida dels habitatges. A densitats altes de 
població cal associar-hi, necessàriament, habitatges petits. En aquestes circumstàncies la 
vida al carrer s’intensifica, fent més necessària l’existència d’espais i edificis públics.  
Un nivell de renda baix convergiria en l’exposat.  
Un nivell cultural elevat, demanaria també de més equipaments, però específicament 
cirumstancial. 
 
Puntualitzant en l’equipament circumstancial, a banda de la variable poblacional descrita 
caldria afegir-hi alguna variable d’ordre ambiental.  
En aquest sentit és important el nivell de complexitat del teixit on s’insereixin. S’entén que 
trames urbanes on la varietat d’usos i funcions és important, la presència d’equipaments de 
tipus circumstancial serà menys premiant, tolerant un nivell dotacional més baix que vindria 
compensat per l’elevat índex de diversitat del teixit.  
 
 
 
El valor mitjà qualitatiu de població el donaria el promig de la població catalana.  
En base a aquest estàndard de població  se’n determinarien les desviacions màximes. Si 
existissin col·lectius especials, s’haurien de dissenyar a banda, precisament les seves 
especificitats els farien no estandaritzables ni corregibles amb factors d’anivellament per 
població. 
La desviació màxima referenciada a nuclis, la marcaria aquell municipi on s’acusés més una 
determinada variable, establint el topall a partir del qual caldria fer el repartiment corrector.  
 
 
 
Per concloure, i a mode de síntesi dels anivellaments a introduir, sigui per especificitats 
territorials (tractades en el capítol anterior), sigui per singularitats poblacionals, unes 
premisses poden guiar la correcta detecció dels factors correctors a introduir: 
 -l’accessibilitat a l’equipament, que vindrà determinada per la distància màxima a 
recórrer per l’usuari i el temps màxim que haurà d’invertir en aquest desplaçament 
 -la freqüència o periodicitat de demanda del servei 
 -el perfil de població al qual es dona servei  

-variables ambientals (densitat, clima, tradicions, com a destacables) 
 
Aquests paràmetres determinaran el grau de ponderació a l’alça dels estàndards 
d’equipament bàsic, que serà menor en la mesura que la població s’aproximi al valor mitjà 
qualitatiu definit per la població catalana i es tendeixi a la neutralitat territorial. 
[21, criteris de localització dels equipaments de proximitat] 
 
No volent entrar massa en la traducció econòmica que suposa ‘divergir’, es fàcil imaginar que 
donar resposta a les especificitats té un cost. 
Sense anar més lluny, en el manteniment o construcció de les instal·lacions. Els salaris més 
elevats que es poden demanar en punts del territori on no hi ha mà d’obra especialitzada, o 
senzillament la no disponibilitat de personal local, n’alteraran substancialment les costos. 
 
Bennet (1980), expressa clarament això quan diu que les diferències entre els nivells de 
necessitats porten a imponderables ajustos interterritorials. Els factors descrits (...) serien els 
responsables de variacions territorials legítimes o ajustables en els costos de provisió dels 
serveis públics. 
[22, un altre autor, Le Grand proporciona eines per al càlcul de costos per a la prestació d’un servei, 
ajudarien a dimensionar l’anivellament dels factors de correcció a aplicar] 

197 

Amb el desenvolupament d’aquestes mesures d’anivellament s’assistiria a una ‘solidaritat 
intramunicipal’ equivalent a la avui aplicada a les comunitats autònomes. Determinats 
municipis veurien incrementat el seu potencial públic d’equipament per matisos territorials i/
o poblacionals.  
L’increment de costs que això suposaria, hauria d’ésser sufragat per l’ens competent en la 
matèria sectorial, no pel municipi -com succeeix en l’actualitat-, doncs es tracta del 
desenvolupament de polítiques supramunicipals. 



 

 

(…) 
El rango o nivel del sistema en cuestión sólo determina la específica responsabilidad competencial para 
sufragar los gastos de sus obras de ejecución bien la Administración o bien los particulares, pero no se 
diferencian en la obtención de su suelo porque jurídica y sustantivamente sean independientes o 
conceptualmente distintos, si bien cada uno goza de técnicas de gestión diferenciales, para su obtención 
automática, gratuita u onerosa. 
(…) 
De ahí que la necesidad o inevitabilidad de costear la obtención del suelo de reserva de sistemas 
generales sea meramente una cuestión de diseño estratégico y prudencia urbanística del plan. 
 
[5] LEAL MALDONADO, J. (1995). La dimensión de la ciudad. Madrid: CIS (Centro de Investigaciones 
Sociológicas). pp. 96 
El establecimiento de los estándares iría más allá en esta clasificación de las necesidades, ya que no solo 
supone una determinación rígida de los equipamientos, sino que incluso determina la medida de su 
consumo. Dicha medida tiene expresiones métricas diferenciadas, pudiendo utilizarse la superficie por 
habitante o por vivienda, tal cómo establece el reglamento de la ley del suelo de 1976, pero también pude 
establecerse según otro tipo de expresión métrica, tal cómo el número de camas por tamaño de la 
población, o los libros que le corresponden a cada ciudadano. (Estaban 1981, Leal y Ríos, 1988, Ribas 
Piera, 1973, Comby, 1977…) 
Los estándares han tenido y tiene un sentido comparativo e incluso llegan a adquirir un carácter 
normativo, expresando entonces los límites que el Estado establece para la consideración de su 
intervención o para el control de las intervenciones privadas. El problema estriba en que el carácter 
cambiante de las necesidades sociales lleva a una continua revisión de esos estándares o paradigmas de 
la satisfacción que se establecen con carácter normativo. Estándares que en su día fueron considerados 
cómo mínimo pasan a ocupar el lugar de lo insuficiente, lo que lleva a replantear las políticas de 
intervención. En ese sentido hay que tener en cuenta que una programación adecuada aunque no debe 
ignorar los estándares normativos establecidos debería tratar de ir al encuentro de los cambios en las 
necesidades que se operan en la sociedad. Esto es un auténtico reto, de forma que si bien algunos de 
esos cambios pueden ser establecidos con una cierta definición, cómo puede ser la composición por 
edades de la población o el propio número de habitantes, otras resultan totalmente impredecibles.  
 
[6] ídem 4. Pp. 99. 
La cuestión estriba en la dificultad de estimar las necesidades, lo que lleva normalmente a dos opciones, 
la primera consiste en una evaluación estándar de las mismas, de manera que las necesidades vienen 
expresadas por una cantidad determinada de espacio, personas, actividades, etc…, en relación con un 
volumen de individuos determinado. La segunda es medir las necesidades por la demanda de servicios 
concretos, pero esto a su vez plantea el problema de la inducción de la demanda por la propia oferta, lo 
que supone que con frecuencia se mide la necesidad por la capacidad real de consumir una serie de 
bienes determinados que son los únicos que se pueden medir.  
(…) 
De todas formas, se puede afirmar que de la misma manera que las necesidades sociales son 
cambiantes, los servicios que las satisfacen y los equipamientos que soportan estos servicios, han de ser 
también mutables. El problema estriba en que la rápida transformación de las necesidades suele obtener 
una respuesta institucional muy desfasada, seleccionando la satisfacción de las mismas a partir de 
esquemas de una gran rigidez que tienden a reproducirse. Los equipamientos en cuanto que tienen un 
carácter fijo y duradero, suponen en ese sentido una rémora para la transformación exigida de los 
servicios. 
Todo ello lleva a que el análisis de los equipamientos puede ser tan complejo cómo las propias 
necesidades sociales que lo fundamentan. De forma que se puede profundizar en el mismo desde la 
posición más elemental que consiste en comparar estándares, hasta la investigación de las actitudes 
públicas y privadas. 
Pero en éste análisis merece una mención especial la reacción de los movimientos sociales ante las 
disparidades entre necesidades bien definidas y la carencia de servicios y equipamientos que las 
satisfagan. La historia de muchas zonas de la ciudad hay que estudiarla a partir de esta dialéctica entre 
los movimientos sociales y la intervención pública en la creación de dotaciones.  
 
[7] RODRÍGUEZ-AVIAL LLARDENT, Luís. (1982) Las zonas verdes y espacios libres en la ciudad. Madrid: 
Instituto de Estudios de Administración Local, pp. 94 
En conjunto se nos ofrece un panorama en el que los niveles más altos de vida y movilidad, unidos a una 
superior educación, dan cómo resultado no sólo una necesidad mayor de medios de recreo, sinó también  
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[1] MUÑÍZ, Miguel et alt. (1991). Las Grandes Ciudades: debates y propuestas. Madrid: Colegio de 
economistas de Madrid, 1991.pp 64,65  
Las ciudades globales, sin embargo, no son solamente puntos claves para el proceso de coordinación, son 
también lugares concretos de producción.  
Son ciudades para: 

La producción de los servicios especializados necesarios en las organizaciones complejas para 
dirigir redes de empresas dispersas geográficamente, oficinas y mercados de servicios. 

La producción  de innovaciones financieras y la creación de mercados, ambos esenciales en la 
internacionalización y expansión de la industria financiera. Para entender la estructura de una 
ciudad global, tenemos que entenderla cómo un lugar dónde ciertas clases de trabajo pueden 
hacerse, lo cual quiere decir que tenemos que introducirnos en la dicotomía entre 
manufactura y servicios. Las cosas que produce una ciudad global són servicios y productos 
financieros. 

 
[2] BERTRAND, Michel-Jean. (1981) La ciudad cotidiana. Madrid: Instituto de Estudios de Administración 
Local. Colección Nuevo Urbanismo, nº 30, pp. 25 
Este barrio residencial es vivido intensamente, en primer lugar porque es visto como la prolongación del 
hábitat que ofrece los servicios más inmediatos y frecuentados diariamente (tiendas, escuelas, 
transportes, paseo…) Los componentes de estos espacios son los mejores conocidos y, por ello, bien 
adquiridos y mentalmente poseídos. 
Al construir una comunidad territorial, es allí donde el habitante llega a integrarse en la sociedad o a 
soportarla: sus límites, entendidos como una frontera protectora que les ahorra un esfuerzo de 
representación, inspiran una cierta seguridad respecto a las normas sociales y al resto de la ciudad poco 
o mal conocida. 
(…) 
Al igual que ocurre con la vida el barrio es variado. Su definición no podrá ser objeto de una sola ciencia. 
El barrio sociológico es distinto de la unidad de vecindad que es un elemento constituyente formado por 
un encadenamiento (nexos) de relaciones sociales, constituido sobre la base de la proximidad residencial.  
Este no se reduce a un sistema de relaciones sociales primarias e informales, sino que incluso pude tener 
limitaciones políticas y administrativas que contribuyen a organizarlo, a darle una conciencia y una 
personalidad colectivas. Cualitativamente, es más complejo y más completo que la unidad vecinal. 
 
[3] ídem. Pp. 25-45 
Si el término ‘barrio’ es uno de los más comúnmente utilizados hasta ahora, también es uno de los más 
imprecisos que haya tenido que manejar el sociólogo, el urbanista o el geógrafo. ¿Qué lazos pueden unir 
el ‘barrio comercial y de negocios’, definido sobre bases económicas, con el barrio en el que vive 
diariamente el ama de casa, el trabajador? 
El estudio del espacio geográfico nos lleva a dividir un cierto número de conjuntos conforme a criterios 
que permitan establecer, entre cada uno de ellos, determinadas comparaciones y relaciones…Entre la 
ciudad tomada en su totalidad y el nivel de dispersión individual –casa, edificio-, el barrio parece ofrecer 
las ventajas de un espacio bastante amplio, pero todavía perfectamente singularizado con sus 
características propias. 
Desde siempre, el barrio representa ‘una parte de la ciudad’. El barrio, cuarta parte de un todo, (l’autor 
juga aquí amb la polisemia de la paraula ‘quartier’)  
 
[4] GARCÍA BELLIDO, J. (1983) Estrategias de planeamiento y gestión para la cesión gratuita de los 
sistemas generales, en ‘Ciudad y Territorio’; 2(56): 93-101, 4REF 
e) Su distinción o independencia conceptual es accidentalmente relativa al rango o tamaño o nivel de la 
población servida, puramente operativa, para su cálculo o medición dimensional y cuantitativa de las 
reservas de suelo y del ámbito cubierto, según la opción y la función técnica de su uso relativo al espacio 
o densidad. Su distinción, pues, es meramente funcional por su capacidad dotacional de servicio y radio 
de acción, diseño, frecuencia de uso o magnitud de la función pública prestada en relación al conjunto en 
que se hallan inmersos; dándose la posibilidad cierta de que el mismo equipamiento público (una 
escuela, una iglesia, o un jardín, por ej.) puede constituir un sistema general en una pequeña ciudad o 
municipio y ser, sin embargo un sistema local y secundario en un distrito, barrio o plan parcial al servicio 
de una población semejante a la de todo el municipio anterior.   
f) Tan solo los sistemas de comunicación interurbanos y grandes equipamientos docentes, culturales, 
productivos, militares o portuarios pueden ser propia y distintamente llamados sistemas generales. La 
distinción e identificación de los sistemas locales o generales será pues, esencialmente estratégica en 
cada plan y en cada caso concreto, precisamente para conformar la estructura orgánica de la ordenación.  
 



 

 

-Equipamiento de proximidad de nivel básico: El ámbito natural de actuación es el barrio. El ámbito 
máximo de influencia de sus actividades es el distrito 
-Equipamiento de proximidad de nivel alto: El ámbito natural de actuación es el distrito. El ámbito natural 
de actuación es el distrito. El ámbito máximo de influencia de sus actividades es el municipio. 
 
[11] BERTRAND, Michel-Jean. (1981) La ciudad cotidiana. Madrid: Instituto de Estudios de Administración 
Local. Colección Nuevo Urbanismo, nº 30, pp. 83-89 
Los equipamientos son previstos conforme a una distribución jerarquizada en relación con el número de 
habitantes que hay que atender, distinguiendo, tres niveles que reflejan a un mismo tiempo unos mismos 
tipos que variaran según la frecuencia de los desplazamientos y el tamaño económico óptimo de la 
instalación, ya que se acepta recorrer un trayecto más largo para alcanzar, por ejemplo, una zona 
frecuentada semanalmente.  
Cómo término medio, podemos constatar: 
-Los equipamientos residenciales: grupos escolares, guardería, campo para juegos y deportes, una oficina 
de correos; área de competencia cubre entre 20 y 30 Ha., teniendo en cuenta las densidades de la 
población. 
-Los equipamientos del barrio: colegio de segunda enseñanza, campo de deportes, guardería y centro 
social, para un espacio de 45 a 55 Ha., y comercios de vecindad, en un espacio de 38 a 44 Ha. 
-Equipamientos de nivel general cuya área de competencia pueda sobrepasar los límites de la operación 
urbanística considerada: colegio e instituto, centro de culto, grandes centros deportivos, comprendidos 
entre las 50 y las 110 Ha., centros asistenciales, centros juveniles… 
 
 
[12] ídem 10. pp.31 
Tanto los planes generales de ordenación del suelo urbano como en las determinaciones de los planes 
parciales o planes especiales de desarrollo, las parcelas o solares para los equipamientos de proximidad 
están calificados cómo equipamientos y servicios públicos. Los equipamientos de proximidad existentes 
suelen estar calificados urbanísticamente como rotacionales, o equipamientos y servicios socioculturales. 
En general es aconsejable que las parcelas o edificios destinados a equipamientos de proximidad tengan 
una calificación urbanística lo más amplia o genérica posible cómo equipamientos y servicios públicos, 
para evitar modificaciones de planeamiento por diferencias de interpretación en denominaciones como: 
usos sociales, usos asistenciales, usos socioculturales, etc… 
En algunos planes se adopta la denominación de servicios de interés público y social (SIPS), que suele 
tener un desarrollo muy flexible, al poder adaptarse bién a las diferentes necesidades por la amplitud de 
la denominación. 
La edificabilidad en la parcela o edificio debe estar prevista con generosidad, para que no suponga una 
limitación en el desarrollo del equipamiento de proximidad.  
En muchos planeamientos se deja libre la edificabilidad, con lo que se puede adaptar al desarrollo 
posterior de los proyectos con toda libertad. 
 
[13] MONTSERRAT CODORNIU, Júlia, (1990). ‘La despesa pública i l’eficiència en la prestació de serveis 
socials: anàlisi del sectori públic i del sector privat no lucaratiu’. Tesi Doctoral Universitat de Barcelona. 
Departament d’Economia Política, Hisenda Pública i Dret Financer Tributari. 
 
El finançament públic dels serveis socials de la Generalitat de Catalunya comprèn les formes de: a) 
provisió pública amb producció privada i c) provisió privada amb finançament públic. 
La provisió pública (a i b) i la provisió privada amb finançament públic (c) difereixen pel que fa a la diferent 
responsabilitat de l’administració. Mentre que, en la provisió pública, l’administració assumeix la 
responsabilitat de proveir aquest servei i, per tant, l’obligació de regular, controlar la gestió i assegurar el 
finançament, en la segona vessant, el control de l’administració és menys rígid en tant que es limita a 
recolzar l’activitat però no té una intervenció directa en la regulació de la prestació, ni assegura el 
finançament periòdic del servei. (...) 
En la majoria de països desenvolupats, l’administració pública dirigeix el finançament públic extern a les 
entitats privades no lucratives. Les teories explicatives d’aquesta actuació es recolzen en arguments, 
entre d’altres, basats en els supòsits que són menys burocràtiques, més eficients i més àgils en la gestió 
que les entitats públiques i que són més dignes de confiança que les lucratives tant per part de 
l’administració com dels usuaris. 
La proporció entre el sector públic i el sector privat no lucratiu que presten serveis socials, és 
aproximadament del 50% per cadascun d’ells. Tot i això, hi ha programes en els quals predomina el sector 
públic, com el de l’atenció a la vellesa, especialment en la provisió de clubs i casals d’avis, mentre  
 
 
 
 

una amplia diversidad en cuanto a las necesidades, traduciéndose todo ello en un sorprendente 
ensanchamiento del ‘espectro’ de actividades de recreo. 
Examinemos con más detalle aquellos factores que ejercen mayor influencia en la creciente demanda de 
recreo.  
Se presenta cada vez con más frecuencia el hecho contrastado de que la industrialización tiende a reducir 
el sentido de la responsabilidad y la facultad creadora del hombre en el proceso de producción. Ello es 
consecuencia de la normalización y dispersión de tareas ocasionadas por la mecanización y 
automatización, lo que se traduce en el uso de una pequeña fracción de las facultades físicas e 
intelectuales del hombre, con el consiguiente despertar en éste de una aguda necesidad de recreo y 
descanso, en cuanto que ambos suponen la posibilidad de un cambio radical de la normal actividad.  
 
[8] ídem 6, pp. 98 
Cómo conclusión, podemos decir que los conocimientos hoy disponibles parecen se lo suficientemente 
claros cómo para señalar la orientación general de las futuras tendencias, aunque no puedan expresarse 
las demandas en términos absolutos. Este hecho es particularmente cierto por lo que se refiere a las 
necesidades de recreo a corto plazo. Las tendencias a largo plazo són más difíciles de predecir y por ello 
se considera verdaderamente esencial dotar de un máximo grado de flexibilidad a los planes que 
abarquen un extenso período de vigencia. 
En relación con la influencia concreta que la llegada de la civilización del ocio puede tener respecto del 
planeamiento y previsión de los espacios verdes en las ciudades, parece indispensable conocer con más 
detalle las tendencias y la evolución previsible en el tiempo dedicado al trabajo y en el empleo del tiempo 
libre (…) 
 
[9] ídem 6, pp. 103 
En la opinión de B.F. Reiner (Seminario Naciones Unidas, mayo 1969), las primeras décadas del siglo XXI 
verán quizá a la población trabajar solamente cuatro o incluso menos días a la semana, teniendo aquella, 
por consiguiente, tres días libres. Lo que ahora llamamos segundo hogar pudiera muy bien pasar a tener 
igual importancia que el llamado primero o principal. Esto significará que las dotaciones afines a los 
mismos habrían de ser multiplicadas por dos o, lo que es lo mismo, situarlas en dos lugares distintos. Una 
vez que se llegue a la semana de tres días de trabajo, el denominado ‘recreo’ cambiará radicalmente de 
significado, toda vez que su principal función no será la recuperación de las fatigas del trabajo, sino que 
las actividades desarrolladas durante éste prolongado tiempo libre pasarán a formar parte de un cuadro 
de vida normal. 
 
[10] FUNDACIÓN KALEIDOS. RED (2003). Plan Guía para su planificación territorial y construcción. Gijón: 
Ediciones Trea, S.L., pp. 28 
A los efectos del estudio de los equipamientos de proximidad, se ha formulado la hipótesis de dos tipos de 
equipamientos: los equipamientos de proximidad de nivel básico y los equipamientos de proximidad de 
nivel alto. 
Estos dos tipos nos permiten estudiar sus necesidades y características según diversos parámetros. En 
primer lugar, estudiaremos los ámbitos de referencia: demográficos y físicos. 
Ámbitos demográficos 
Según los diferentes tamaños de municipios se ha establecido que un equipamiento de proximidad de 
nivel básico debe atender entre 5000 y 30.000 habitantes, con una estimación media a efectos de 
modelo de 15.000 habitantes. 
Un equipamiento de proximidad de nivel alto debe atender entre 20.000 y 100.000 habitantes, según el 
tamaño del municipio, con una estimación media a efectos de modelo de cálculo de 50.000 habitantes. 
Ámbitos físicos 
La ciudad tradicionalmente se ha dividido en ámbitos físicos, barrios, que a la vez significaban partes 
estructurales de la ciudad, en la que se repetían los fenómenos de centralidad, alrededor de la parroquia, 
plaza del barrio, lugares de ocio y diversión , etc… 
Con el desarrollo de las ciudades, están se han organizado en nuevas divisiones, como son los distritos, 
que engloban varios barrios y que constituyen ámbitos más inorgánicos, con un carácter más 
administrativo que propiamente urbano. 
Los equipamientos deben jugar un papel estructurador de la ciudad actual, y en el caso concreto de los 
equipamientos de proximidad, cubren una gama de actividades y servicios muy inmediatos al ciudadano. 
Cabe distinguir, asimismo, el ámbito de actuación, más inmediato y estricto, y el ámbito de influencia, 
sobre la base de la capacidad de irradiar actividades y servicios. 
La propuesta de ámbitos físicos de los dos tipos de equipamiento de proximidad que manejamos es la 
siguiente: 
 199 



 

 

el benestar econòmic és creixen amb el de cadascun dels agents que integren el sistema  
l’individu és el millor jutge del seu propi benestar  
el benestar dels diferents individus no és comparable 

Així doncs, l’assignació de recursos serà eficient si els agents econòmics aprofiten oportunitats de 
producció o d0intercanvi que millorin el nivell de benestar d’alguns individus sense perjudicar-ne cap 
altre. Des d’aquesta òptica de l’òptim paretià es passa a considerar en l’apartat següent, els principis i les 
condicions que sustenten el concepte de l’eficiència econòmica. 
 
[19] ídem 6, pp. 110 
La imposición de la jornada continua, liberando en general prácticamente toda la tarde, sí puede 
traducirse en un incremento fuerte de la demanda de espacios al aire libre, aunque en principio este 
hecho pueda ponerse en duda, teniendo en cuenta que la preferencia de un aumento de rentas y, por 
tanto de consecución de un segundo empleo entes que disponer de tiempo libre es muy fuerte en nuestra 
sociedad.  
 
[20] FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS (1982). Política de Promoción deportiva municipal en España, a 
‘Equipamiento, deporte y municipio’. Madrid: FEM, pp.16 
Objetivo general de instalaciones para 1979 es cubrir en diez años el déficit de instalaciones deportivas 
comunitarias. La concreción del déficit se ha determinado a través del proceso siguiente: 
5.1) Concreción del Plan Ideal de Instalaciones Deportivas comunitarias: 
a) determinación de la población estimada para 1980, ponderándola con los siguientes factores: 
distribución de la población por edades, renta per cápita y grado de urbanización. 
b) confección de unos Standard, en metro cuadrado, mediante comparaciones con otros países, y 
teniendo en cuneta la renta per cápita y las licencias federativas.  
c) concreción de éste estándar en módulos de instalaciones deportivas comunitarias.  
 
[21] ídem 10. pp.32 
LOCALIZACIÓN 
Los criterios fundamentales para una correcta localización urbanística de los equipamientos de 
proximidad son los siguientes: 
-Centralidad del ámbito de influencia. El concepto de posición centrada debe considerar no sólo el ámbito 
espacial, sino también los hitos urbanos planteados en el diseño y los otros equipamientos definidos en el 
planeamiento urbanístico. 
-Localización en vías o espacios principales del diseño urbanístico. 
-Buena accesibilidad desde todos los puntos del ámbito de influencia, bien a pie o en transporte público. 
-Espacio suficiente en la parcela o edificación que permita reajustes y ampliaciones futuras 
-Proximidad a plaza o zona verde 
-Proximidad a edificios públicos (centros de enseñanza…) 
(…) 
Los equipamientos de proximidad, sobre todo los de nivel básico, deben estar situados de tal forma que 
no haya que recorrer un trayecto de más de quince minutos a pie, equivalente a 500 metros, desde 
cualquier lugar del ámbito de influencia, aunque es deseable que la distancia sea menor.  
 
[22] LE GRAND, J. (1982). The Strategy of Equality. George Allen & Unwin. Londres 
Davant de diferències en el cost per unitat de provisió de serveis –i així de la necessitat d’igualar el poder 
de compra per unitat de recursos disponible per servei-, caldria discernir la part d’aquelles diferències en 
el cost per unitat de servei deguda a factors endògens, d’aquella altra deguda a factors que són exògens 
(o no discrecionals) a la provisió.  
A causa d’aquesta concurrència entre factors exògens i discrecionals, es proposa que el cost per unitat 
(que ha de servir per a propòsits d’igualació sigui el cost potencial i no el real (individual o mitjà de les 
unitats proveïdores). Aquest cost potencial per unitat de servei, multiplicat pel nivell de servei (núm. de 
serveis -resultat de la definició d’un nivell estàndard de necessitat per població o clientel.la afectada-) ha 
de donar els recursos fiscals requerits per a propòsits igualadors.  
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que hi ha altres sectors amb una clara preponderància del sector privat no lucratiu, com és el cas del 
programa d’atenció a disminuïts. 
Així, doncs, es dedueix que hi ha una certa asimetria en la proporció d’oferta de serveis entre la 
Generalitat i el sector privat no lucratiu en els diferents programes d’actuació. 
 
[14] op. cit. 13, p. 82-83.  
Les institucions no lucratives sorgeixen per una ‘fallada del mercat i fallida del govern’ 
el segon grup de teories es basa en que les institucions voluntàries són una alternativa a les institucions 
del Govern per produir béns públics o quasi públics. Weisbrod (Weisbrod, 1986) ha estat el primer que ha 
desenvolupat un model en el qual les institucions no lucratives són productores de béns públics. La tesi 
que defensa és que el sector voluntari és una resposta a la ‘fallida’ del Govern  més que a la ‘fallida’ del 
mercat, ja que l’origen de les institucions no lucratives es localitza quan les persones estan descontentes 
amb la quantitat o la qualitat dels serveis ofertats pel Govern. 
 
El sector privat pot proveir d’una més gran quantitat de productes que el sector públic, a més a més que 
pot satisfer a una demanda més heterogènia. James (James, 1984) aporta evidència sobre els sectors 
provats de l’educació a Holanda i al Japó, concloent que el sector privat existeix per satisfer un excés de 
demanda i una demanda més diferenciada. 
 
[15] op. cit. 13. p. 79-80  
Així en els models competitius, les empreses lucratives prenen decisions que són òptimes des del punt de 
vista del consumidor i del proveïdor, basades en una informació àmplia que permet l’elecció lliure de 
consumir i produir aquelles quantitats que són millors. No obstant, està reconegut que les empreses no 
sempre produiran resultats eficients en totes les condicions, especialment quan la informació és 
asimètrica. 
Hansmann (Hansmann, 1986) assenyala que el proveïdor té molta més informació sobre la qualitat del 
producte que el consumidor. Per això, si els consumidors no poden observar certes característiques de la 
qualitat del servei significa que estaran en inferioritat de condicions i els productors en millors per 
enganyar-los. 
En canvi, la restricció de la no distribució de beneficis que tenen les institucions no lucratives, no incideix 
en l’incentiu de rebaixar la qualitat i assegura al client que la qualitat serà mantinguda. L’usuari 
considerarà les institucions no lucratives com ‘més dignes de confiança’ i per tant, és més predisposat a 
utilitzar aquells serveis on la qualitat no pugui ser mesurada fàcilment. És així que les institucions no 
lucratives tenen un avantatge comparatiu en la provisió d’aquests béns i milloren l’eficiència del mercat. 
 
[16] op.cit. p. 85 
El tercer grup de teories, defensat per James (James, 1984), apunta com un dels avantatges del sector 
voluntari, que els institucions no lucratives poden produir béns i serveis amb menys càrrega financera pel 
Govern, a causa de la major llibertat de gestió i més facilitat per canalitzar altres ingressos com són els 
donatius i subvencions. 
 
[17] HERNÁNDEZ AJA, Agustín (2006). Parámetros dotacionales para la ciudad de los ciudadanos. 
Departamento de urbanística y Ordenación del Territorio. Universidad Politécnica de Madrid.  
Otras veces, los equipamientos para grupos activos se asienten al lado de puntos de ruptura del sistema 
de transporte público. Se trata, por regla general, de equipamientos privados: gimnasios, centros de 
enseñanza de idiomas o de perfeccionamiento laboral, ya que raramente entra en la concepción de las 
redes de servicios públicos tal alternativa. 
(…) 
Los distintos tejidos de la ciudad pueden clasificarse por su grado de dotación de espacios para la 
producción y el consumo y por tanto su capacidad de proporcionar empleo y acceso a los productos y 
servicios a sus ciudadanos. Para la cobertura de las necesidades de sus poblaciones hemos optado por 
considerar cómo definición de la variedad urbana de un ámbito la proporción de empelo y su distribución, 
estableciendo que cuánto mayor sea la superficie dedicada a ‘otros usos’ mayor puede ser la tolerancia a 
tener dotaciones más estrictas. 
 
[18] op. cit. p. 125 
L’òptim paretià serà aquella situació en la qual no és possible millorar la posició d’un individu sense 
empitjorar la d’un altre. Aquest criteri es fonamenta en judicis de valor o de general acceptació en una 
societat lliure i individualitzada. Els judicis de valor que suporten aquest concepte són: 
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disfuncions competencials i de finançament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existeix un desajust entre les possibilitats que té la Generalitat per endreçar i organitzar el 
territori i la capacitat financera i programàtica que pot aplicar al mateix.  
Mentre que en l’organització territorial l’administració autonòmica té un cert marge de 
maniobra, tot i que reduït, en la organització econòmica de les administracions que hi ha en 
el seu territori les possibilitats són nul.les. 
La distribució pressupostària ve dissenyada de Madrid. El govern central és qui determina el 
repartiment entre les entitats locals EELL (en el cas de Catalunya: municipis, comarques, 
diputacions...entre d’altres, menys representades en el territori) i les CCAA. 
Uns pressupostos adequats són molt importants, i si ens referim als municipis, encara més: 
les hisendes locals fan també les funcions d’hisenda de serveis, i cada vegada més. El 
ciutadà exigeix més al municipi i aquest acompleix. 
La Generalitat, delega en els municipis un bon nombre de serveis, els que així preveu la llei 
municipal i els que, lliurement, com a administració autonòmica els decideix assignar. 
Els municipis veuen com les creixents demandes de servei que se’ls fan no augmenten de 
forma proporcional al finançament. El pressupost de la Generalitat tampoc augmenta. 
 
El primer apartat d’aquest darrer capítol concerneix a la distribució actual de competències 
prenent com a referència intencionada la comarca, per ésser l’àmbit idoni per a la 
formalització de les noves reserves d’equipament surpamunicipal, com s’ha proposat en 
capítols anteriors. 
Per altra banda, és més o menys conegut qui fa que quan es tracta de d’ajuntaments o de 
l’administració autonòmica, no és així en consells comarcals i diputacions.  
 
Segonament, a la llum d’Europa, s’encaixaran les categories d’equipament bàsic en les 
possibilitats reals de la seva programació a Catalunya. Programació que s’estima 
necessariament compartida a nivell europeu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hisendes locals, corporacions ‘al servei dels serveis’ 
 
 
 
La Constitució Espanyola fa palès el ‘caràcter social’ (CODORNIU MONTSERRAT, 1990) de 
l’estat en el seu títol preliminar: 
[1, definició d’estat social] 
 
Artículo 9.  
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento 
jurídico. 
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social. 
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, 
la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos. 
 
Així mateix estableix uns principis rectors de política social i econòmica segons els quals es 
defineix l’àmbit d’actuació dels poders públics en matèria de ‘serveis socials’ de forma 
general (art. 39) i de forma particular amb la garantia de la Seguridad Social (art. 41), 
programes per als joves (art. 48), per als disminuïts (art. 49) i per  a la tercera edat (art. 50)  
 
Artículo 39.  
1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la Ley 
con independencia de su filiación y de la madre, cualquiera que sea su estado civil. La Ley posibilitará la 
investigación de la paternidad. 
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, 
durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. 
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus 
derechos. 



 

 

Artículo 41.  
Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que 
garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente 
en caso de desempleo. 
La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. 
 
Artículo 48.  
Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el 
desarrollo político, social, económico y cultural. 
 
Artículo 49.  
Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los 
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y 
los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los 
ciudadanos. 
 
Artículo 50.  
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la 
suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las 
obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que 
atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. 
 
Amb això l’Estat pren el rol, atorgat per la Constitució, de vetllar pels interessos dels 
col·lectius més febles, garantint la màxima igualtat d’oportunitats per tots els ciutadans 
 
Tal i com escriu Leal Maldonado (1995), i eixamplant els apunts fets en la secció anterior, el 
paper de l’estat en la garantia d’aquests serveis en benefici de bona part de la població va 
més enllà dels esquemes productius d’oferta i demanda.  
S’entén que els equipaments públics anirien lligats a la exigència de la intervenció de l’Estat 
per a la garantia de determinats serveis que difícilment es podrien confiar a una estructura 
fonamentada només en l’obtenció de benefici.  
Segons descriu l’autor: el consum col·lectiu es defineix com una funció del sistema 
capitalista, essent els serveis una forma de salari indirecte.’(L’autor entén ‘consum col.lectiu’ 
com ‘equipament públic’) 
En moments de crisi la despesa pública incrementa, tant en subsidi d’atur com en 
infraestructures socials públiques, emfatitzant el seu paper de salari indirecte que hauria de 
compensar la pèrdua real de valor adquisitiu dels assalariats. 
Per aquesta raó, Leal Maldonado afirma que els equipaments es converteixen en un 
instrument de control i d’extensió del poder de l’estat sobre la ciutadania, exercint un 
important rol de direcció.  
[2, sobre el creixent paper substitutori de l’estat en detriment de la família] 
 
Segons aquesta tesi, i des d’una òptica de mínims, podria no establir-se una correspondència 
entre ‘necessitat’ i ‘satisfacció de la necessitat’, al igual que fora possible ‘desviar’ 
determinades necessitats segons interessi a qui governa, amb el risc d’incórrer en la 
marginació o en l’exclusió de determinats col·lectius incapacitats econòmicament per cercar 
respostes en el segment privat.  
 
La ‘desviació’ de necessitats respondria més a motius polítics que econòmics, com podria 
semblar inicialment (KOZOLOWSKI, J. HUGES, J.T,  1968). Els autors, basats en la ‘teoria de 
llindars’ defensen la quantificació econòmica de tots els outputs dels quals n’és responsable 
l’administració, tot i reconeixent la dificultat de valorar i incloure’n alguns elements.  
S’ha d’entendre cada vegada més ‘l’administració com una empresa’ (ja ho apuntaven a l’any 
1968). L’intervencionisme dels ens púbics en el mercat lliure ha de ser adequat a les 
necessitats alhora que competitiu.  

 

Es defensa una major planificació i programació de les actuacions públiques de la mà 
d’economistes, permetent emprendre accions al menor cost possible 
[3, ‘l’anàlisi de llindars’ com a eina econòmica per planejament municipal i supramunicipal] 
 
Així mateix cal una visió generosa i flexible alhora de programar i planificar, essent molt 
necessari actualitzar les necessitats, doncs la societat evoluciona constantment. Si les noves 
necessitats s’interioritzen pels poders, augmenta el control sobre la societat, si per contra es 
mira cap un altre costat, aquesta es guetitza.  
[4, la insatisfacció de les necessitats és la causant de la majoria de reivindicacions socials] 
 
 
 
La Constitució Espanyola preveu la possibilitat que les autonomies assumeixin competències 
en matèria de serveis socials. Paulatinament, a mesura que l’Estat ha anat traspassant 
competències, aquestes han anat assumint aquestes i les que es contemplen en l’article 
148.1: 
 
Artículo 148.  
1. Las comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: 
Organización de sus instituciones de autogobierno. 
Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones 
que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia 
autorice la legislación sobre Régimen Local. 
Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 
Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio. 
Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad 
Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable. 
Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen 
actividades comerciales. 
La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. 
Los montes y aprovechamiento forestales. 
La gestión en materia de protección del medio ambiente. 
Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de 
interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales. 
La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial. 
Ferias interiores. 
El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la 
política económica nacional. 
La artesanía. 
Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma. 
Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma. 
El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad 
Autónoma. 
Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 
Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. 
Asistencia social. 
Sanidad e higiene. 
La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación 
con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica. 
2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán 
ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.  
 
Aquest ampli ventall competencial podrà ésser ampliat amb els respectius estatus 
d’autonomia.  
 
La creació de les Comunitats autònomes, i encara menys dels seus estatuts d’autonomia, -
com s’ha vist anteriorment- no es va produir de forma unitària.  
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Segurament, el moment històric en què s’aprovava la primera constitució espanyola, no 
permetia anar massa més enllà. Es va primar el consens de l’aprovació que no la definició 
dels seus continguts, així el text es mostra ambigu en vàries ocasions. 
[5, la reforma constitucional preveu la inclusió i enumeració de les comunitats autònomes en el text, per 
així finalitzar definitivament l’etapa de transitorietat] 
 
La mateixa indefinició del moment ha tingut altres conseqüències, també de tipus 
competencial i territorial. Calia una subdivisió de l’Estat, un nivell intermedi entre el nacional i 
el local. D’aquí el manteniment de la província, com a única possibilitat territorial que 
acomplia els requisits necessaris. 
Amb la existència de tres nivells territorials, les competències esdevenien tripartides, no 
succeint el mateix amb el finançament. Les diputacions, també considerades entitats locals, 
participarien conjuntament amb els municipis de les transferències efectuades per l’Estat 
amb tal destí. 
[6, de com s’efectua el repartiment de la despesa pública, abans i després de la conformació de l’estat de 
les autonomies] 
 
A mesura que l’Estat de les Autonomies ha anat prenent cos, l’escenari s’ha complexitzat. La 
seva consolidació genera un quart nivell territorial i competencial (avui ja existents a tot 
l’Estat) alhora que suposa un nou esglaó de finançament, doncs no són entitats locals.   
Efectivament, les comunitats autònomes –en la mesura que redactin els seus estatuts 
d’autonomia- gaudiran de transferències econòmiques diferenciades de les que perceben 
ajuntaments i diputacions.  
(El primer traspàs de competències al govern català es produeix l’any 1978, a l’empara del 
Decret 2115/1978, de 26 de juliol, sobre traspàs de competències de l’administració de 
l’Estat a la Generalitat de Catalunya matèries d’Interior, Turisme, Activitats Molestes, 
Insalubres, Nocives i Perilloses i Transport.) 
 
En el moment actual el procés de transferències a les comunitats sembla haver arribat a un 
sostre difícil de sobrepassar, no només per no seguir transferint noves quotes competencials, 
sinó per intentar recuperar algunes competències sectorials. D’aquí que alguns autors parlin 
fins i tot ‘d’involució en el reconeixement de les autonomies’ (PÉREZ ANDRES, A., 1988) 
[7,  l’estat realitza importants esforços per a recuperar a través de les seves competències sectorials 
terreny cedit a les comunitats] 
 
 
 
Com era previsible, doncs de competències hi ha les necessàries per les matèries a governar, 
l’atribució a les comunitats va anar en detriment de les pertanyents a les entitats locals en 
l’etapa pre-estatutària. 
Així, els governs autonòmics sempre s’han vist com una amenaça des del costat local (siguin 
municipis, províncies o comarques, -en el cas de Catalunya-), ja que a banda de frenar-ne la 
descentralització n’han limitat el finançament.  
Per contra, l’estat conserva quasi invariades les atribucions de 1979 (veure article 149 CE, 
incorporat parcialment al capítol II pp.82) 
  
Si bé l’article 149, sobre ‘competències exclusives de l’Estat’, el designa com a únic poder en 
matèria règim local, i per tant, única autoritat per dictar normes que en regulin atribucions, 
finançament i demés aspectes, Catalunya va voler-se atorgar en determinat moment 
competència exclusiva en matèria de règim local. 
En dues ocasions, la Generalitat va llençar-se en l’intent (Decret 160/1980, de 19 de 
setembre, pel qual la Generalitat de Catalunya assumeix competències en matèria de règim 
local i Decret 162/1982, de 3 de juny, pel qual la Generalitat de Catalunya assumeix  
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competència de règim local), ambdues objecte de sentència desfavorable per part del 
Tribunal Constitucional. 
Així queda clar que l’estat es reserva la potestat d’establir legislació de base d’un nivell 
superior a l’autonòmic en múltiples matèries, entre les quals s’hi ha de situar el règim local. 
[8, el dret del govern central d’establir legislació de base de nivell superior ha estat objecte de molta 
literatura] 
 
Avui la Generalitat té competència en bona part del que integren les diferents matèries 
sectorials (com a excepció destacable, les infraestructures considerades ‘d’interès nacional’ 
instal·lades en territori autonòmic). 
 
Els governs autonòmics poden delegar competències a l’esglaó inferior, els municipis, a 
banda de les que ja es contemplen en la llei municipal o de règim local i que han estat 
objecte d’atribució estatal (previst en els articles 27 i 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local) 
La delegació de competències per part de les autonomies ha d’anar acompanyada de 
pressupost. Tot i l’atribució, els governs autonòmics es reservaran la supervisió i control de 
tot el subsidiat, a exercir des dels seus departaments i, en base a les lleis sectorials que ho 
emparen.  
 
Artículo 27.  
1. La Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y otras entidades locales podrán delegar 
en los Municipios el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus intereses propios, siempre 
que con ello se mejore la eficacia de la gestión pública y se alcance una mayor participación ciudadana. 
La disposición o el acuerdo de delegación debe determinar el alcance, contenido, condiciones y duración 
de ésta, así como el control que se reserve la Administración delegante y los medios personales, 
materiales y económicos que esta transfiera. 
2. En todo caso, la Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de los servicios 
delegados, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento, 
información sobre la gestión municipal, así como enviar comisionados y formular los requerimientos 
pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las 
directrices, denegación de las informaciones solicitadas o inobservancia de los requerimientos 
formulados, la Administración delegante podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la 
competencia delegada en sustitución del Municipio. Los actos de éste podrán ser recurridos ante los 
órganos competentes de la Administración delegante. 
3. La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado, y, en su caso, la 
previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma, salvo que por Ley se imponga obligatoriamente, en 
cuyo caso habrá de ir acompañada necesariamente de la dotación o el incremento de medios económicos 
para desempeñarlos. 
4. Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislación del Estado o de las Comunidades 
Autónomas correspondientes o, en su caso, la reglamentación aprobada por la entidad local delegante. 
Artículo 28.  
Los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones 
Públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la 
sanidad y la protección del medio ambiente. 
 
Com s’ha apuntat, la norma fonamental espanyola estableix reserves competencials inicials 
només a favor de l’Estat (art. 149), confiant l’atribució de competències a les autonomies a la 
redacció els estatuts. 
Tampoc s’hi estableixen competències concretes per als ens locals. Es resol la qüestió fent 
una reserva competencial en matèria de règim local a favor de l’Estat (art. 149.18) 
La llei municipal, que redacti el Govern Central, haurà d’establir una llista de competències 
bàsiques d’aplicació homogènia a tots els municipis de l’Estat. 
A la pràctica no ha estat ben bé així. Es llisten un seguit de serveis que constitueixen 
merament un compendi de ‘matèries d’interès municipal’, sobre les quals la legislació 
sectorial finalment n’haurà de delegar competència.  



 

 

S’assisteix a la primera gran contradicció en el desplegament del règim local: no té sentit que 
els municipi rebin assignació pressupostària de l’Estat per uns serveis a prestar previstos en 
la llei municipal i que sigui el govern autonòmic qui en reconegui la competència (alhora que 
en fa la coordinació i se’n responsabilitza en darrera instància, és important recordar-ho). 
Desgavell competencial i de finançament. 
 
Que la determinació de competències municipals s’efectuï a l’ombra de la legislació sectorial 
autonòmica té una conseqüència negativa més: 
Les atribucions competencials als governs locals poden variar –i varien- substancialment 
entre comunitats. Per contra el finançament que reben els ens locals per part de l’Estat va 
quasi exclusivament lligat al volum de població, no al grau de competències assumides.  
[9, el finançament i el poder de despesa han de distribuir-se en funció de les competències assumides i 
mai al revés. En base a aquesta màxima cal repensar també les competències, inferiors a la despesa 
gestionada] 
 
 
 
Aquest cúmul de disfuncions es podrien arribar a traduir en un incompliment de les 
responsabilitats municipals, per manca de recursos econòmics i humans alhora de desplegar 
les responsabilitats pròpies i atribuïdes. 
La responsabilitat en la no satisfacció dels serveis municipals delegats, per part dels ens 
locals, es traslladaria a la comunitat autònoma, doncs ho custodia en darrera instància, ja 
que és qui en fa la delegació via legislació sectorial. 
Que una CCAA no acompleixi les atribucions que li pertoquen és penat per la Constitució 
Espanyola.  
Xavier Ballart (1987) en el seu llibre ‘Coerció Estatal i Autonomies’ alerta dels perills que 
suposa el trasllat directe de mecanismes propis del federalisme a un sistema para-federal 
com l’autonòmic.  
En aquesta línia, afegir que, disfuncions com les anteriorment esmentades són impensables 
en països de règim federal.  
[10, sobre el constrenyiment o coerció que es desprèn de l’aplicació de l’article 155 de la CE] 
 
 
 
Així com els ajuntaments se’ls fa difícil acomplir amb les obligacions municipals i per extensió 
les autonòmiques, es fa difícil de creure en l’acompliment del principi de suficiència financera 
municipal previst en la Constitució.  
 
La Constitució estableix, en l’article 133, que la potestat originària per establir tributs és de 
l’Estat. Les comunitats autònomes i les administracions locals podran establir i exigir tributs 
d’acord amb el Govern Central.  
Els gravàmens només els poden establir les lleis tributàries, essencialment a mans de l’estat, 
pocs reductes legals gravadors s’han reservat a les Comunitats Autònomes. 
Els municipis estan impossibilitats per a crear figures tributàries. Els impostos que l’Estat els 
reserva s’hauran d’aplicar mitjançant ordenança. 
 
Com a criteri regulador de les hisendes locals, la Constitució Espanyola, s’ha apuntat que es 
pronuncia a favor del principi de ‘suficiència financera’ i no tant d’una ‘autonomia financera’. 
Aquí es fonamenta el segon contrasentit municipal: tot i que es reconeix l’autonomia 
representativa dels municipis (art. 140 CE), s’acompanya amb una suficiència econòmica per 
participació en els tributs de l’Estat i de les CCAA (art. 142). 
I encara s’afegiria que, sigui suficiència o una més desitjable autonomia financera municipal,  
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Font Imatge: Elaboració pròpia. 
Agrupament de municipis segons criteris 

funcionals a Ponent, en notable correspondencia 
amb les delimitacions comarcals 



 

 

La polèmica que va despertar esmentat informe encarregat per la Conselleria de Governació 
del moment a reconeguts juristes requeia en aspectes d’estricta ordenació territorial, 
sobretot per la proposta de supressió dels municipis de menys de 250 habitants, amb la 
voluntat d’eradicar l’actual ‘profusió d’instàncies administratives que provoca una escassa 
racionalitat del model (...) excessiu minifundisme municipal que no troba en les instàncies 
comarcals una eina prou adequada de correcció’ (ROCA, J., 2001) 
L’informe també proposa introduir la vegueria, governada per les diputacions, en convivència 
amb comarques i municipis 
 
Així la ‘regionalització’ del règim local que aconsella Europa s’hauria de produir mitjançant 
noves concessions estatals a la legislació autonòmica, essent l’estatut el tipus normatiu 
idoni. (Si es pren com a referència alguna de les federacions clàssiques, es comprova com en 
països com Alemanya, els municipis s’entenen amb els governs regionals, en aquest cas 
concret els ‘land’). 
[13, El tribunal Constitucional es pronuncia també a favor de la relació municipi- autonomia] 
 
Amb aquest ‘pas autonòmic’ es podrien solventar les importants llacunes de les 
competències municipals, que com s’ha vist, impliquen a comunitats autònomes i municipis, 
en cap cas a l’Estat,  com encara es manté avui.  
Amb això s’apunta a vàries reformes, la de règim local, la estatutària, que de retruc seria 
constitucional.  
 
 
 
El model de finançament espanyol preveu una gestió, per part del govern central, del 50% de 
la despesa pública (30% es destina a la Seguretat Social, el 20% restant és despesa de 
l’administració de l’estat). El conjunt de CCAA administren 30% de la despesa nacional. 
Aproximadament el 20% restant és gestionat pels municipis. 
 
En un sistema de comunitats autònomes, a mig camí del federalisme, semblaria més adequat 
un ‘model tripartit d’impostos’, tal i com proposen tractadistes teòrics i com a la pràctica es 
procedeix en la majoria de federacions conegudes.  
 
Sobre 100, el total recaptat pels municipis és el següent: 

Transferències 38%,  
CORRENTS (22%): recursos que es destinaran a despeses corrents. 

86% PMTE (Participació dels Municipis en els Tributs de l’Estat) 
% Fons complementari (a partir de 75.000 hab.) 
% IRPF 
% IVA 
% especials 

DE CAPITAL (16%): destinats a inversió.  
5%, Generalitat 
3,6% Diputacions 
c.    %fons de cooperació local 
d.    %Subvencions específiques (amb etiqueta de destí) 
e.    %PUOSC (pla únic d’obres i serveis) 

Tributs 54% (impostos i taxes) 
IBI: 50% 
IAE 18% 
Vehicles 14% 
Impost increment valor sobre terrenys 11% 

resta 
Transferències de mancomunitats, diputacions... 

(Font: Ministerio de Economia y Hacienda. Dirección General de Coordinación Financiera). 
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¿com es pot garantir constitucionalment aquest dret als ens locals si per altra banda les 
competències que se’ls atribuiran no vénen regulades per la Constitució? (recordar que la no-
regulació es doble: ni les pròpies ni les delegades per l’administració autonòmica) 
[11, sobre l’acompliment del mandat constitucional de l’autonomia de govern i suficiència financera 
municipals] 
 
 
 
Diferents veus s’han alçat a favor d’un millor finançament i competències municipals, entre 
les que cal destacar la del mateix Govern Central. 
 
L’anomenada ‘segona descentralització’, proclamada per l’Estat en el Libro Blanco para la 
reforma del gobierno local, 2005. Aquest text ha de servir com a punt de partida per a 
l’elaboració d’un avant projecte de Llei de l’administració local. 
El Libro Blanco comença a dibuixar una profunda reforma de les hisendes locals. Es destaca 
la marginació que han patit en tot el procés democràtic alhora que se’ls reconeix l’important 
paper que juguen en el conjunt de les hisendes públiques.  
Un segon document, de caràcter igualment institucional, avança en la mateixa direcció.  
La Carta de Vitòria o ‘Pacto Local’ del 2004, es correspon a un conjunt d’acords entre el 
govern de l’Estat i la Federación Española de Municipios y Provincias.  
La iniciativa sorgeix en motiu de la celebració dels 25 anys d’ajuntaments democràtics. Per 
part de la Federación es va reivindicar l’important, i creixent, rol jugat pels ajuntaments, 
reclamant noves competències per donar-hi resposta i finançament. 
En el Pacto Local es deixa palès, per primera vegada, que les necessitats dels municipis avui 
ja no són tant evidents com fa 25 anys endarrere, tampoc tant elementals. D’aquí que els 
ajuntaments demanin assumir noves competències, sobretot en matèria d’immigració i en 
matèries socials.  
 
L’orígen d’aquet seguit de propostes de reforma i reivindicacions s’han de buscar en la Carta 
Europea d’Autonomia Local, redactada i aprovada pel Consell d’Europa l’1 de setembre de 
1988.  
Espanya la ratifica pocs mesos després, l’1 de març de 1989, iniciant amb aquest gest el 
camí cap a una més i millor autonomia local.  
[12, Vegi’s els principis bàsics de la Carta Europea de l’Autonomia Local de forma sintètica i de la mà de 
juristes experts en la matèria] 
 
 
 
Tot i això el camí seguit, als ulls d’Europa, s’ha vist com insuficient. És per això que l’any 
2002 el Consell d’Europa, envia la recomanació 121 ‘Sobre la democracia local y regional en 
España’, en la que aconsella un increment del principi de subsidiarietat dels estatuts 
d’Autonomia.  
Recomanació del tot encertada i doblement eficaç, doncs, incidint en els estatuts es poden 
millorar la suficiència autonòmica i l’autonomia local.  
Els estatuts, per la seva condició de text autonòmic poden dialogar amb la legislació de l’estat 
alhora que amb la municipal. 
 
En la línia dibuixada per la recomanació del Consell d’Europa es pronuncia un text català 
redactat un any abans L’informe Roca (2001), document d’experts per a la reforma de 
l’organització territorial de Catalunya, aposta –entre d’altres temes més controvertits- per un 
respecte i enfortiment de l’autonomia local. Segons els redactors cal ‘una profunda i 
ambiciosa reforma del sistema de finançament de les corporacions locals, tant pel que fa a 
suficiència financera, com en l’autonomia de despesa’.  
 



 

 

S’ha incidit reiteradament al llarg del text en la insuficiència econòmica que provoca en els 
municipis l’aplicació d’aquest model.  
Cal dir també que el 20% que el Ministerio de Economia afirma perceben els municipis, és 
situat en el 13% per alguns analistes econòmics, tant sols dos punts percentuals per sobre 
del percebut en l’etapa preautonòmica, on l’Estat Central es reservava el 89% del total 
recaptat.  
 
Sigui el 20%, sigui el 13%, destaca la important proporció que suposen els tributs (54%), de 
recaptació municipal via ordenança local. 
Amb el benentès que l’Estat difícilment augmentarà el seu volum de transferència a les 
entitats locals i que l’administració autonòmica està esgotada econòmicament, el reducte a 
explotar són els impostos i les taxes.  
La teoria econòmica, en bona mesura, defensa aquesta via com a única sortida possible a la 
insuficiència financera dels ens locals. Es suggereixen mesures com el repartiment de la 
recaptació del IRPF transferida a les CCAA, entre aquestes i els municipis.  
[14, sobre la recomanació de finançar els serveis locals, en bona mesura, en la figura de les taxes] 
[15, el municipi francès tampoc arriba a final de mes. Autors com Bertrand Michel es pronuncien 
igualment a favor de l’increment de les taxes per a proporcionar serveis]  
 
Pel que fa a transferències, destacar la participació dels municipis en els Tributs de l’Estat, 
regulada per la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de las Haciendas Locales.  
La llei, que reformulava un text anterior, no va tenir en compte les mancances detectades 
(fora del el text constitucional) d’un finançament d’acord amb el grau de competències 
assolit pels municipis (que recordem, no és homogeni en tot l’Estat). O senzillament, tot i que 
el legislador coneix l’inadmissible buit legal i econòmic, no s’hi pot pronunciar per haver 
d’anar obligatòriament de la mà de la Carta Magna espanyola. 
Sigui com sigui, és sabut que la participació dels municipis en els tributs de l’Estat es basa 
fonamentalment en el criteri del nombre d’habitants. En concret un 70% de l’assiganció 
econòmica municipal la proporcionarien els habitants de dret de cada municipi, un 25% 
sortiria de ponderar l’esforç fiscal de cada municipi pel nombre d’habitants i el 5% restant en 
funció del nombre d’unitats escolars. 
 
Dintre de les transferències de capital, una partida que cal tractar a banda, per tenir 
conseqüències directes en la presència d’equipaments, és la corresponent al Pla Únic 
d’Obres i Serveis (PUOSC).  
Una sort de subvencions municipals concursives a les que optaran els municipis que 
prevegin obra pública municipal en un calendari amb vistes a quatre anys.  
A banda de la seva importància en la construcció del capital públic municipals, nomes a 
Catalunya es manifesten en aquest format. 
El PUOSC, de gestació i gestió encara avui controvertides, destaca –a banda de la seva 
singularitat-, per la jurisprudència que ha desplegat.  
En síntesi, en tribunals, s’ha intentat resoldre el garbuix de transferències existent entre 
Estat, diputacions i Generalitat. 
També de forma resumida se’n descriuen les voluntats: L’Estat transfereix una determinada 
quantia econòmica a la Generalitat en concepte de PUOSC, a volta, aquesta haurà de 
transferir-ne bona part a les diputacions que després retornaran al PUOSC, custodiat per la 
Generalitat. 
Aquest llarg recorregut es podria simplificar suprimint l’esglaó de la tramesa econòmica a les 
diputacions, doncs acaba retornant a la Generalitat.  
La rectificació d’aquesta excessiva burocratització del procés suposaria introduir canvis en el 
sistema de finançament, al mateix temps que s’allunyaria encara més del procediment 
establert per la resta de comunitats autònomes on la partida destinada a ‘Inversiones 
Locales’, es canalitza exclusivament via diputacions.  
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PG; 359.436.208,18

ET; 119.199.814,36

MN; 72.212.355,79

DG; 20.117.035,00

DL; 35.726.578,94

BL; 39.997.282,45

TL; 1.210.463,28

PG
ET
MN
DG
DL
TL
BL

PG programa general 
ET programa específic de 
dinamització i equilibri 
territorial 
MN Programa específic de 
municipis petits, nuclis i àrees 
residencials de baixa intenitat 
DL/DG Programa de convenis 
interadministratius amb les 
diputaicons 
TL Programa de 
telecomunicacions 
BL Programa de biblioteques 

Font gràfics: 
COMISSIÓ DE COOPERACIÓ 
LOCAL DE CATALUNYA.  
Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya: quadrienni 92-95. 
Barcelona: Generalitat de 
Catalunya. Departament de 
Governació.  
 
Observar com han variat els 
programes a finançar entre el 
PUOSC 92-95 i el més recent 
08-12.  
Notar també l’important 
augment de la subvenció (de 
135 milions d’euros en el 92-
95 als 606 del programa 08-
12) 

Font dades: 
DEPARTAMENT DE 
GOVERNACIÓ I 
ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES. Oficina del 
Conseller. Gabinet de premsa. 
Nota de premsa 21 de juliol 
2008.  
 
És interessant d’observar que 
les partides més importants per 
a les que es demana 
finançament es corresponen en  
bona mesura amb els serveis 
voluntaris ofertats pels 
ajuntaments (majoritàriament 
en els àmbits de la cultura i 
instal·lacions esportives)  
Més important és la partida 
d’urbanització, corresponent 
als serveis obligatoris.  



 

 

[16, a la resta de l’Estat es substitueix el Pla Únic d’Obres i serveis per un programa d’Inversions Locals, 
intermediat únicament per les diputacions que integren la CCAA] 
 
Així la diferència més important, respecte la resta de CCAA, rau en la transferència a favor de 
la Generalitat dels recursos que rebien les diputacions catalanes amb destí al PUOSC fina a la 
redacció del primer estatut català. 
Amb la redacció del text estatutari s’esdevé també la possibilitat de redactar normativa 
pròpia que eximiria d’aplicar els criteris estatals emprats fins al moment. Eren els anomenats 
Plans Provincials d’Obres i Serveis. 
Amb l’aprovació de la Llei 23/1987, de 23 de setembre, per la qual s’estableixen els criteris 
de finançament del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, es redissenya el model espanyol 
de participació de l’Estat, diputacions i els municipis interessats en la consecució de l’obra. 
La llei fixa els criteris de sel.lecció i priortizació de les obres a realitzar, també la participació 
de les diputacions que variarà en funció dels seus recursos. 
En relació a la participació de les diputacions en el PUOSC, les discrepàncies més importants 
sorgiran amb la Diputació de Barcelona, negant-se a aportar el que se li demana, agreujada 
per una reducció sistemàtica que aplica any rera any. En paral·lel, aquesta institució alimenta 
un model de cooperació propi, avui vigent, anomenat ‘Xarxa de Municipis de Qualitat’. 
El cas va arribar al Tribunal Constitucional, fallant a favor de la Generalitat, i obligant a totes 
les diputacions catalanes a un aport mínim al PUOSC, alhora que s’establia que els recursos 
que les diputacions destinessin a inversió es canalitzessin a través del PUOSC. 
Aquesta resolució deixa en entredit les actuals polítiques de cooperació de la Diputació de 
Barcelona 
El finançament municipal, ha de donar resposta –entre moltes altres qüestions- als serveis 
demanats per la llei de règim local i les eventuals atribucions que hagi pogut afegir 
l’administració autonòmica. Ambdues delegacions s’han de canalitzar amb l’aprovació de lleis 
sectorials autonòmiques, com s’ha vist.  
En efecte, la Generalitat de Catalunya ha anat declarant competències municipals per a totes 
les matèries previstes en la llei de règim local.  
D’aquesta manera TOTS els municipis de Catalunya es responsabilitzen –com a mínim- de la 
neteja, enllumenat, clavegueram, accessos i pavimentació dels vials i carrers continguts en el 
seu terme municipal. 
El mateix passa amb els serveis urbans: TOTS els municipis han de garantir la recollida de 
residus, la portada d’aigua potable i el control alimentari i de begudes, així com la gestió del 
cementiri. 
Als municipis de més de 5000 habitants se’ls exigeix com a mínims addicionals: un parc, una 
biblioteca, un mercat i el servei de tractament de residus, a banda de crear tota aquesta 
oferta es responsabilitzen del seu manteniment.  
Ascendint en l’esglaonat de població, en el graó dels 20.000 habitants s’hi haurà d’afegir 
protecció civil, serveis socials, prevenció i extinció d’incendis i instal·lacions esportives.  
Finalment, i a partir de 50.000 habitants s’hi han de sumar els serveis de transport públic 
col.lectiu i la protecció del medi ambient.  
No només al descrit s’han d’afegir les responsabilitats que la Generalitat hagi volgut afegir als 
ajuntaments, acompanyades d’un mínim finançament. Cal sumar-hi tots aquells serveis que 
demana la població, directa o indirectament, que els ajuntaments ofereixen de forma 
suposadament ‘voluntària’ i pels quals no reben contraprestació econòmica per part de cap 
estament públic.  
 
Un estudi de Maite Vilalta i Daniel Mas (2001) la despesa no obligatòria dels ajuntaments, -
amb un títol prou explícit-, estima que els serveis ofertats pels municipis i no reflectits en la 
legislació municipal (s’ha d’entendre per tots els que no s’han delegat competències, per 
tant, pels que no reben cap tipus d’assignació econòmica) suposen el 30% del seu 
pressupost ordinari.  

Aquesta despesa estriba fonamentalment en remuneracions de personal (49%) i despeses 
corrents en béns i serveis (25%).  
Tal i com els autors fan constar: ‘Els resultats d’aquestes estimacions evidencien l’existència 
d’un volum molt important de serveis no obligatoris que el món local presta sense que s’hagi 
resolt un mecanisme de finançament adequat’. 
Les dades de l’estudi, de l’any 1999, es corresponen a una mostra de 46 municipis dels 310 
que té la província de Barcelona, sense incloure Barcelona ciutat.  
Es presenten els resultats endreçats per llindars de població, i segons els topalls de la llei 
municipal: 
 
-Els municipis de menys de 5000 habitants destinen la major part del volum de despesa no 
obligatòria a educació (24%), esports (21%) i cultura (20%) 
 
-Els municipis d’entre 5001 i 20000 habitants, que per altra banda són els que més diners 
dediquen a despesa no obligatòria -un 46% de la despesa total liquidada-, i destinen la major 
part a sanitat (22%), esports (18%), cultura (15%) i seguretat i protecció civil (13%). 
Aquest major increment de despesa respecte la mitja s’atribueix a la correspondència 
d’aquests municipis amb el rol de capçaleres i capitalitat comarcal.  
 
-En el cas dels municipis entre 20001 i 50000 habitants, la despesa no obligatòria es destina 
fonamentalment a seguretat i protecció civil (21%), cultura (19%), protecció i promoció social 
(18%) i educació (17%) 
 
-Els municipis de més de 50.000 habitants destinen la major part de la despesa no 
obligatòria a seguretat i protecció civil (24%), sanitat (17%) i protecció i promoció social 
(15%). 
 
Traduint aquesta despesa no obligatòria en valors per càpita, s’observen diferències 
importants en el volum de despesa per habitant segons el tram de població al que pertanyin, 
acords als resultats presentats per volum total de despesa. 
Així, mentre que els municipis de més de 50.000 habitants realitzen un volum total de 
despesa –obligatòria i no obligatòria- per habitant per sota de la mitja (92), xifrada en 100, 
els de població situada entre 5000 i 20.000 habitants realitzen un volum global de despesa 
per habitant que està clarament per sobre de la mitjana (130).  
 
 
 
Amb la intenció de contrastar la percepció que té el ciutadà dels equipaments del seu 
municipi amb l’esforç fet des de l’administració municipal en la prestació de serveis, s’ha 
sortit al carrer. S’han realitzat un seguit d’enquestes en tres municipis de poblacions 
diferents, representatius del territori d’estudi, per a l’oferta pública i privada d’equipament.  
En primer lloc, Lleida, superior a 50.000 habitants, en el qual –i segons l’estudi de despesa 
no obligatòria- haurien de destacar bons resultats en protecció i seguretat, sanitat i promoció 
social.  Un segon municipi, Cervera, es situaria en el segment de població corresponent al de 
més esforç en despesa no obligatòria per part de l’administració, de 5.000 a 20.000 
habitants. Destacant les inversions voluntàries en sanitat, esports i cultura. 
Un darrer municipi, Sant Guim de Freixenet, representaria la franja dels municipis més petits 
de 5.000 habitats, on l’ajuntament destinaria les inversions no obligatòries eminentment a 
educació, esports i cultura.  
 
Els resultats evidencien una percepció de les infraestructures per part del ciutadà bastant 
correspondència amb l’esforç econòmic dels consistoris, si bé la sintonia augmenta amb la 
mida poblacional del municipi. 
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En el cas de Lleida (125.000 habitants), destacar la satisfacció generalitzada en la quantitat 
dels equipaments, no essent així amb la qualitat. L’oferta privada s’utilitza bàsicament pels 
serveis de sanitat esportius i culturals. En aquests serveis, d’utilització eminentment dual, les 
queixes més destacables es corresponen al servei sanitari, tant en la seva oferta pública com 
privada.  
La insatisfacció dels ciutadans es centra en les infraestructures del transport; en l’extrem 
oposat, plauen els serveis d’administració, seguretat i protecció.  
En aquest municipi, els resultats s’adequarien certament a l’esforç d’inversió de 
l’ajuntament, diferint únicament amb la qualitat de les infraestructures sanitàries.  
 
Els ciutadans de Cervera (9.300 habitants), donen millor nota al seu ajuntament, premiant-lo 
amb una major satisfacció en la utilització dels equipaments, en correspondència amb unes 
inversions no obligatòries proporcionalment superiors a les de l’administració de Lleida. 
Destacar la bona valoració que rep l’equipament més bàsic, ensenyament i l’assistència a 
persones, suspenent igualment la oferta sanitària. En aquesta categoria la queixa es 
generalitza a l’oferta privada, tant en quantitat com en qualitat de les infraestructures.  
Així com a Lleida l’oferta cultural es repartia entre la pública i la privada, a Cervera la 
utilització és eminentment pública, amb un aprovat.  
El transport públic suspèn àmpliament, tant en qualitat com en quantitat.  
A la satisfacció de l’equipament de l’administració, seguretat i protecció i el comercial, cal 
sumar-li l’esportiu. 
Resultats, tots ells, en convergència amb l’esforç superior realitzat per l’administració, 
justament en les categories més ben valorades: esport, cultura i seguretat i protecció. Al igual 
que succeïa en el cas anterior, la sanitat n’és l’excepció, tot i l’esforç econòmic realitzat.  
 
Finalment, fent un comentari general dels resultats obtinguts pel petit municipi de Sant Guim 
(1000 habitants), cal destacar l’escassa opinió obtinguda dels equipaments a raó de la minsa  
oferta existent, només per aquells més essencials: administratiu, ensenyament sanitari i 
transport. Amb menys oferta, s’hi situarien els culturals i els assistencials. 
La utilització de la sanitat és igualment dual, amb queixes tant en l’oferta pública com 
privada, suspenent en qualitat i en quantitat.  
Les valoracions positives van cap a l’equipament esportiu i el d’ensenyament, juntament amb 
la administració, seguretat i protecció.  
Es reforça la mala valoració de les infraestructures de transport.  
Segons el detall de la despesa no obligatòria, existirien coincidències en matèria d’educació i 
esports, no tant així en cultura.  
 
L’enquesta més àmplia que ha recollit impressions d’un ampli ventall de població, essent 
representatiu dels diferents perfils que la constitueixen. Es pot consultar el sondeig complert 
a l’ANNEX X. 
 
(ANNEX X,‘Enquestes en matèria d’equipament públic a la població dels municipis de Lleida’ ) 
 
L’enquesta corrobora quelcom ja conegut, tot i el generalitzat voluntarisme municipal ,abocat 
a cobrir al màxim les necessitats de servei, els ajuntaments o aconsegueixen ciutadans 
satisfetes amb la quantitat i qualitat de l’equipament públic.  
 
 
 
La valoració i quantificació de les necessitats de finançament dels ens locals per les 
comunitats autònomes, d’acord amb les competències que aquestes els han atribuït amb les 
diferents lleis sectorials, de ben segur solventaria, o almenys pal·liaria, l’insuficient 
finançament que avui pateixen. 

La Generalitat titularitza totes les transferències competencials realitzades per l’Estat, que a 
la pràctica esdevindran en competències teòriques,  doncs ni que n’autoritzi la delegació als 
ajuntaments per la via sectorial, aquests en controlen el finançament.  
D’aquesta manera, la Generalitat és responsable de la programació i control de la totalitat de 
serveis prestats als ciutadans, però a la pràctica només acaba podent incidir en aquells 
‘municipals no obligatoris’ -i no sempre-, doncs els ajuntaments, fent ús lícitament del seu 
voluntarisme poden no admetre interferències.  
¿Com pot la Generalitat programar i dissenyar adequadament polítiques i estratègies en 
matèria de bé públic, si controla el servei però no el finançament?  
Aquest model altament ineficaç explicaria, en bona mesura, la descoordinació territorial de 
serveis detectada en els estudis empírics presentats anteriorment. 
 
Caldria aprofitar les oportunitats del nou estatut per aconseguir un model de finançament 
més acord a la realitat.  
La nova ‘Agència Tributària’ que proposa el nou Estatut permetria la recaptació i establiment 
de tributs per part de la Generalitat, fent-ne partícip als municipis. Els ens locals 
s’incorporarien, doncs, al sistema de finançament de la Generalitat (art.2 EC), amb un evident 
reforçament local-autonòmic. 
En aquesta línia, l’article 90 de l’Estatut, estableix les vegueries com a l’àmbit per a l’exercici 
del govern intermunicipal, per a la cooperació i per a l’organització local dels serveis. 
D’aquesta manera la Generalitat gaudiria d’una distribució financera més acord amb la seva 
organització territorial, situant Catalunya més a prop de l’assumpció dels tres principis bàsics 
on s’abandera el nou estatut: suficiència, equitat i corresponsabilitat.  
Tot i això, queda pendent, una vegada més, la qüestió referent a l’assignació de funcions als 
tres nivells.  
Es un tema a pensar i a dissenyar. 
Afegir i recordar que, vegueries i comarques, a banda de poder descentralitzar l’activitat 
autonòmica, serien el marc adequat per a la planificació i gestió dels serveis, plantejat en el 
capítol tercer. 
 
 
 
La més que demostrada insuficiència financera dels ens locals no afecta només als 946 
municipis. A Catalunya existeixen 1100 ens locals, quasi un miler són ajuntaments, 63 són 
mancomunitats de municipis, 54 entitats municipals descentralitzades, 41 consells 
comarcals, 4 diputacions i dues entitats metropolitanes. Tots ells amb la necessitat de 
regular les seves competències i millorar el finançament. 
 
Les comarques i diputacions són ens locals estesos per tot el territori, al igual que els 
municipis. Es prestarà especial atenció en les seves competències i finançament. 
 
La comarca, tot i que afegiria complexitat a l’actual distribució competencial de prestació de 
serveis (Generalitat i municipis)  esdevindria una gran oportunitat. 
Es tracta d’un ens local, amb representació administrativa i delimitació territorial pròpies, que 
com s’ha vist anteriorment, resulta idoni com a ens supramunicipal de prestació de serveis.  
 
L’article 148 de la Constitució Espanyola permet a les comunitats autònomes assumir 
competències en matèria d’ordenació del territori (això és, entre d’altres, creació de 
delimitacions internes, agregació i segregació de municipis, alteracions dels termes 
municipals...) i per tant creació d’entitats locals. 
Amb aquesta autoritat, la Generalitat es disposa a materialitzar de nou les comarques. La Llei 
6/1987 d’Organització Territorial de Catalunya en regula la seva reaparició, finançament i 
competències, quedant tot a mans de la Generalitat. 
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L’article 44 de dita llei especifica que cada any la Llei de Pressupostos de la Generalitat 
haurà d’establir un percentatge de participació a favor dels consells comarcals en el Fons de 
Cooperació Local.  
Aquest fons, previst per la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, ha de tenir 
en compte les especificitats de l’organització territorial així com les modificacions sobre les 
competències locals que resulten de l’aplicació de les lleis sectorials (article 182.3), entre 
d’altres.  
Així, tal i com passava amb els municipis, a mesura que la Generalitat delegui competències 
a comarques, les haurà d’acompanyar de finançament.  
La diferència substancial amb els municipis és que aquest Fons de Cooperació Local és, 
pràcticament, la única aportació econòmica de les comarques.  
En efecte, la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
produeix un canvi enorme en el sistema de finançament de les entitats locals vigent aplicat 
fins al moment (establert únicament via legislació de règim local), que afectaria bàsicament a 
comarques, mancomunitats i entitats metropolitanes; quedant excloses de la participació 
dels tributs de l’estat.  
D’aquesta manera els únics beneficiaris d’assignació econòmica per part del govern central 
queden reduïts a municipis i diputacions, sota criteris poblacionals i no competencials, com 
s’ha vist. 
La comarca, juntament amb les àrees metropolitanes, entitats municipals associatives i 
d’altres entitats supramunicipals, passa a ser considerada un ens local de segon grau, pels 
quals també s’exclou la iniciativa legislativa en matèries de naturalesa tributària i financera.  
Limitacions que el Parlament de Catalunya ha volgut compensar establint un seguit de taxes i 
tributs complementaris al Fons de Cooperació, mitjançant els quals els consells comarcals 
obtenidrie finançament addicional. Determinacions més o menys recents que es  catalitzen 
en la revisió de la llei de règim local catalana del 2003. 
 
Vistos els estrets marges econòmics en els que els consells comarcals han de subsistir, acte 
seguit, cal conèixer-ne les competències que hi tindrien associades.  
Al igual que en ens locals que la legislació espanyola considera ‘de primer ordre’, els 
municipis, correspon a la Generalitat atribuir competències a les comarques via legislació 
sectorial. 
[17, una sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de desembre de 1989, es pronuncia a favor de la 
Generalitat alhora d’atribuir competències als ens locals del seu territori, on s’ha incloure comarques i 
municipis] 
 
En matèria competencial, i tal i com es comentava pel finançament, existeix una substantiva 
diferència amb els municipis. Mentre que els primers tenen algunes competències exclusives 
(en qüestions com les llicències d’obres, les d’activitat,...) i totes les atribuïdes que els vulgui 
afegir la Generalitat, les comarques només poden gaudir d’algunes competències delegades.  
Es dibuixa un escenari molt inestable pels consells comarcals, sense recursos propis ni 
competències atribuïdes i, encara menys, exclusives.  
Si fa un exercici ràpid de comparació amb les províncies, la situació de les comarques esdevé 
realment preocupant, doncs –recordem-ho-, les diputacions disposen de recursos propis per 
la participació en els tributs de l’estat i competències exclusives, en matèria de carreteres, 
sanitat, serveis socials...pròpies fins i tot de les comunitats autònomes.  
A banda del descrit, afegir que les Diputacions coordinen les obres i serveis a executar en el 
Pla Únic d’Obres i Serveis.  
 
(veure ANNEX XI’Repartiment de competències de l’administració en matèria d’equipaments’) 
 
La Generalitat ha efectuat algunes delegacions formals a les comarques (consultar ANNEX X 
per una informació àmplia), en matèria de cultura- algunes biblioteques i museus, en  

ensenyament, el transport escolar, i en serveis socials, la gestió d’alguns centres, com a més 
destacables. Aquestes delegacions s’instrumenten generalment mitjançant convenis 
subscrits entre el departament de la Generalitat en qüestió i les comarques que hi siguin 
previstes.  
La llei d’organització comarcal (LOCC), conté el llistat de matèries sobre les quals poden 
versar competències comarcals: 
 
TÍTOL IV . De les competències comarcals  
Article 25  
-1 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) L’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.  
-2 En l’àmbit de les seves competències, la comarca pot realitzar obres i prestar serveis en les formes i 
amb els requisits establerts per aquesta Llei.  
-3 La comarca exerceix també les competències que li delega o que li assigna l’Administració de la 
Generalitat d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.  
 
A banda de les competències que els siguin assignades per la Generalitat, la LOCC preveu la 
‘cooperació de les comarques en la prestació dels serveis’ i en ‘l’exercici de les competències 
municipals’.  
 
És sobretot a l’entorn de les possibilitats que dóna la Llei en el camp de la cooperació, que 
les comarques van expandint el seu àmbit d’actuació, amb activitat potenciada per ajuts 
específics als consells comarcals o bé perquè en moltes de les subvencions que els 
Departaments de la Generalitat destinen als ajuntaments també hi poden concórrer els 
consells comarcals.  
Les atribucions que en resulten donen lloc a convenis entre els consells comarcals i 
departaments de la Generalitat. 
Col·laboracions i convenis que avui ja són important. Els més freqüents són en el camp de la 
promoció cultural, el turisme, desenvolupament econòmic, la promoció de la llengua i la 
sensibilització mediambiental. 
 
Article 26  
-1 En relació amb les activitats i els serveis de competència municipal, correspon a la comarca: 
a) Establir i prestar els serveis públics mínims, en cas de dispensa o en els supòsits especials establerts 
per la legislació de règim local.  
b) Exercir competències municipals per delegació o per conveni.  
c) Establir i prestar serveis supramunicipals complementaris dels municipals i realitzar obres 
d’infraestructura general o complementàries per a l’establiment o la prestació dels serveis municipals.  
d) Disposar la conversió de competències municipals en comarcals, en els termes establerts per l’article 
30.  
e) Coordinar els serveis municipals entre ells, per raons d’interès comarcal. La coordinació en cap cas no 
pot implicar la imposició de directrius que vulnerin l’autonomia dels ajuntaments en la gestió de llurs 
competències.  
-2 Si, d’acord amb el que determina l’apartat 26.1, correspon a la comarca d’exercir competències 
municipals, li correspon també la potestat d’organitzar els serveis corresponents.  
-3 En el cas de conversió d’una competència municipal en comarcal i, si s’escau, en el cas de delegació o 
de conveni, s’han d’establir preceptivament les garanties d’intervenció dels municipis, en relació amb 
l’activitat o el servei de què es tracta.  
 
Així com la cooperació de les comarques en la prestació dels serveis és fructífera i creixent. 
La participació d’aquestes en l’exercici de les competències municipals és un terreny més 
complicat.  
Més complicat encara si es tracta de les competències mínimes obligatòries dels municipis 
delegades als consells comarcals.  
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Per a definir de forma general les seves activitats –però sobretot per a poder actuar com a 
ens subsidiari dels municipis-, cadascun dels consells comarcals ha de redactar i aprovar el 
Programa d’Actuació Comarcal (PAC, art. 27 LOCC). Un conjunt de determinacions que fan 
referència a les relacions dels serveis comarcals i els municipals i les inversions que els 
consells comarcals hauran de realitzar per a prestar els serveis que dispensaran als 
municipis. 
Són molt pocs els consells comarcals que han aprovat el seu PAC des que s’ha formulat 
legalment. Això fa pensar que els convenis entre ajuntaments i consells comarcals tampoc 
són nombrosos.  
De forma generalitzada, els acords entre ambdós ens es mouen en els àmbits de la recollida 
selectiva i l’eliminació de residus sòlids, la captació i distribució d’aigua i recaptació 
d’impostos. 
 
Article 27  
-1 La comarca ha d’elaborar i aprovar un programa d’actuació que, en funció dels tipus de municipis i de 
les necessitats específiques de la comarca, ha de determinar: 
a) Els criteris mitjançant els quals els municipis poden sol·licitar la dispensa de la prestació dels serveis 
mínims, d’acord amb el que en aquest sentit estableixi la Comissió de Govern Local de Catalunya.  
b) Els criteris per a la intervenció comarcal, a fi d’assegurar subsidiàriament la prestació adequada dels 
serveis mínims obligatoris i les funcions públiques necessàries, d’acord amb el que estableix la legislació 
de règim local.  
c) Les activitats i els serveis municipals susceptibles d’ésser exercits per la comarca per mitjà de 
delegació o de conveni.  
d) L’establiment i la prestació dels serveis supramunicipals complementaris dels municipals.  
e) Els serveis municipals susceptibles d’ésser utilitzats per la comarca per mitjà de l’establiment de 
conveni amb el municipi o els municipis corresponents.  
f) Les obres d’infraestructura general o complementàries per a l’establiment o la prestació de serveis 
municipals.  
g) Els criteris per a la coordinació dels serveis municipals entre ells.  
h) Les previsions necessàries per a exercir les competències comarcals pròpies i les atribuïdes per 
delegació de les altres administracions públiques.  
i) Els criteris per a la conversió de serveis municipals en comarcals i els criteris del finançament 
corresponent, d’acord amb les diferents modalitats d’assumpció.  
(...) 
3 Perquè la comarca pugui establir o prestar un servei que incideix en un àmbit material sobre el qual els 
municipis tenen atribuïdes competències, es requereix que estigui expressament previst en el programa 
d’actuació comarcal. El mateix tràmit s’ha d’aplicar en el cas de l’apartat 1.f).  
 
Cal destacar que els 10 consells de les ‘comarques de muntanya’ tenen una presència i 
activitat superior als altres. Això és degut a una major antiguitat, però sobretot a l’existència 
dels Plans Comarcals de Muntanya, on s’agrupen les inversions quinquennals dels diversos 
departaments de la Generalitat que els consells comarcals gestionen. 
 
Un darrer apunt sobre les competències que hagin pogut delegar les diputacions en favor de 
les comarques (a excepció de la Diputació de Barcelona). Versen en l’assistència tècnica i 
jurídica als municipis, el servei de recollida d’animals abandonats, assistència a la infància, 
serveis socials i planificació familiar, algun pla específic de suport als consells per a la seva 
implantació al territori i la gestió dels seus plans de cooperació amb els municipis (integrat en 
el Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), gestionat per les diputacions). 
 
 
 
Les comarques no han esgotat, ni de bon tros, les competències que poden assumir i exercir. 
Les atribucions que els preveu la legislació tenen un perfil clarament ‘prestador de serveis’, 
que reforçaria la proposta presentada en capítols anteriors d’esser l’àmbit per a l’organització 
i planificació territorial dels equipaments d’abast supramunicipal.  

Recordar també l’existència formal de l’ens de gestió –el consell comarcal- que es correspon 
idealment a la delimitació territorial, condició important per a la consecució exitosa de la 
planificació dels serveis.  
S’ha apuntat també la necessitat de crear ens de gestió per al desenvolupament del 
planejament supramunicipal en aquells territoris més metropolitans on la comarca no 
s’adeqüi a la realitat funcional. 
 
Es vol emfatitzar, tot i l’animadversió ambiental en la que ha de lidiar l’administració 
comarcal, la bona predisposició i capacitat de treball que han demostrat fins al moment. 
En una línia similar a la que ja es procedeix en matèria sanitària, on s’ha implantat un 
hospital comarcal a tot el territori català, es podria procedir amb la resta de serveis bàsics, 
sota una visió integradora dels serveis garantida per la planificació conjunta.  
 
 
 
No s’ha d’oblidar, però, que existeixen un seguit de limitacions, sobretot a nivell financer, que 
caldria resoldre. 
Els pressupostos dels consells comarcals estan fortament determinats per decisions que els 
són exògenes. Depenen de l’acompanyament econòmic a les delegacions que els fan altres 
administracions, recollides en el Fons de Cooperació Local, amb una forta variabilitat. 
Assignació, doncs, condicionada a la prestació d’un determinat servei, amb una important 
heterogeneïtat territorial. 
En la conjuntura descrita, s’hauria de preveure una estructura estable competencial i 
financerament que permetés als consells assumir de forma reglada les atribucions que se’ls 
creuen naturals i pròpies.  
 
Segons això, les propostes aquí plantejades, que passen per una planificació i gestió de tots 
els serveis supramunicipals que recaiguin dins l’àmbit de govern comarcal (o ens gestor 
supramunicipal, quan escaigui), s’haurien de completar afegint mesures -també integradores- 
en matèria econòmica. En concret es demanaria de la participació de tots els departaments 
de la l’administració autonòmica implicats en la prestació de serveis, com a contrapartida al 
desenvolupament de les polítiques sectorials que oferirien els consells.  
 
En aquesta mateixa direcció apunta el nou Estatut. Tot i no haver-se desplegat un 
ordenament que ho desenvolupi, la comarca es concep, essencialment, com un ‘àmbit de 
cooperació intermunicipal’.  
Aquest marcat caràcter funcional que se li atribueix, comporta una comprensió flexible dels 
seus límits. Així ho preveu el text estatutari quan contempla la revisió de les delimitacions, 
sense excloure la possibilitat de sorgiment de noves comarques, sempre i quan es millori la 
operativitat dels serveis que hauran de prestar.  
Res més lluny que desplegar al màxim les competències en matèria d’organització territorial 
que gaudeix la Generalitat. 
 
A la comarca, se li ha d’afegir la vegueria, com a estructura territorial pròpia. L’estatut les 
entén com a l’àmbit natural de descentralització i planificació sectorial de la Generalitat.  
El nombre de vegueries i el paper que se’ls vol conferir fan que al voltant d’aquest nivell 
administratiu hi hagi un seguit de qüestions obertes: resta per aclarir com conviuran l’encara 
indefinit nombre de vegueries amb els consells de vegueria (‘eufemisme’ de les diputacions). 
Per últim, fer constar que les propostes que fa l’Estatut pels ens locals van en la línia de 
solventar les alertes que fa la  Carta Europea d’Autonomia Local, on es manifesta la dificultat 
que tenen els municipis de menys de 1000 habitants per prestar servei. La solució donada en 
la Carta passa per la mancomunació de serveis, corresponsabilitat que en l’Etatut entoma a 
favor de la comarca.  
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programació del benestar  
 
 
 
S’ha vist que els municipis de Catalunya presten la totalitat dels serveis exigits per la llei de 
règim local, per delegació de competències de la Generalitat via legislació sectorial. Com a 
contraprestació econòmica a aquests serveis, els municipis participaran - insuficientment- en 
els pressupostos de l’Estat.  
Així mateix, la Generalitat podrà delegar d’altres serveis no contemplats en la llei municipal, 
per als quals -i en el millor dels casos- l’administració autonòmica proveirà de fons econòmics 
als municipis.  
 
En aquest darrer supòsit l’administració de la Generalitat exhorta al municipi a col.laborar 
cedint voluntàriament sòl per a la instal.lació de serveis bàsics, com escoles de primària o 
centres d’atenció primària, com a més comuns.  
A aquest voluntarisme immobiliari, cal afegir les quotes de serveis ‘no obligatoris’, però 
sol.licitats per la població, on l’ajuntament n’assumirà totalment les despeses. 
La prestació de serveis es complexifica si entren en joc els comarques, tot i que no existeix –
ni pot existir- el voluntarisme, doncs no recapten impostos, els criteris de delegació i 
finançament són més precaris. 
Amb tot, des del traspàs de competències a les comunitats autònomes, qui fa la programació 
dels equipaments i serveis que s’hi presten, és la Generalitat, en el sí de la seva estructura 
departamental. 
És realment difícil, per no dir impossible, fer una intervenció pública unitària a nivell de país 
controlant el servei però no el finançament. 
 
Les disfuncions no són només de finançament i competències, també ho són territorials. 
Existeix una important descoordinació espaial de les diferents instàncies que administren 
simultàniament el territori. 
El simple fet de ‘censar’ els equipaments en els estudis empírics presentats anteriorment, 
evidencia una doblement inadequada distribució de les dotacions, a nivell territorial i urbà.  
Molts departaments, a l’hora de fer programació, utilitzen divisions de tipus funcional, molt 
properes a criteris demogràfics, en moltes ocasions són quasi coincidents amb àmbits de 
planificació territorial proposats pel Pla Territorial de Catalunya. Aquest seria el cas de la 
planificació de la sanitat o de l’equipament assistencial.  
Procedir que, segons s’ha anat veient al llarg del treball, seria el més coherent. 
En aquest sentit, la creació de la delegació dels Serveis Territorials de la Generalitat a les 
Terres de l’Ebre, reforçaria políticament i administrativament aquesta tesi, però xocaria 
frontalment amb la divisió merament provincial (camuflada a voltes sota l’eufemisme 
‘demarcació’) que molts departaments utilitzen. 
Sovint, les divisions funcionals, o les de planificació, s’alternen o es mesclen amb les 
administratives, complicant encara més la programació dels públic.  
Una divergència més evident que s’ha pogut comprovar és la que pateix la comarca de la 
Cerdanya, partida en dues províncies, divisió que es manté en alguns de departaments, 
convivint amb polítiques de tipus comarcal en d’altres.   
 
És evident que els mateixos àmbits no servirien per a totes les matèries, però dintre els 
diferents criteris de delimitació existents caldria optar per un i desplegar-ne tots els seus 
nivells.  
Si la delimitació elegida es cenyís als ‘àmbits de planejament’ del Pla Territorial General, 
l’escala a respectar s’iniciaria en les ‘àrees bàsiques territorials’, ascendint fins als ‘àmbits 
territorials’. Enmig hi quedarien els ‘sistemes de proposta’, equivalents a les àrees funcionals  

 
  

que proposa el mateix pla.  
En el cas de decantar-se per divisions administratives, caldria basar-se en les també ja 
conegudes, municipi, comarca i vegueria o província. 
 
En el context de delimitacions actual, ple de disfuncionalitats, la intervenció per al garant 
públic dels serveis en equipaments no és matèria fàcil. Històricament s’ha demanat a les 
administracions competents l’assoliment d’un mínim de dotacions que garantiria el que 
s’hagi considerat com a benestar en cada moment històric, l’accés universal als serveis 
bàsics i una redistribució territorialment justa dels equipaments.  
[18, sobre els objectius que s’ha de plantejar d’assolir l’administració en la prestació dels serveis] 
 
 
 
A continuació s’exposa, amb l’ajuda de les consultes realitzades a diferents responsables de 
planificació dels departaments de l’administració autonòmica, com la Generalitat intenta –
moltes vegades sense poder passar d’aquí- portar a la pràctica polítiques i estratègies en 
matèria d’infraestructures socials i territorials.  
 
Aprofito l’avinentesa per agrair a les persones enquestades el seu temps i valuós ajut. 
 
Es donaran referències la legislació sectorial, en el cas que se’n disposi, en termes 
quantitatius i qualitatius de regulació del servei (per exemple, l’existència d’unes 
assignacions de servei mínimes per càpita, monitorització del servei, estàndards de qualitat, 
utilització de valors de referència d’altres països...) 
També a la planificació dels serveis i les seves instal.lacions, si escau. En tal cas, si es tracta 
de plans sectorials, de programes específics,...tot i reflectint l’abast i delimitacions territorials 
dels mateixos. 
 
 
 
1.Administració, seguretat i protecció 
Una tipologia d’equipament clau a incloure en aquesta categoria són els referents a justícia. 
Alhora, les seccions més rellevants de la matèria es corresponen a la ‘justícia 
juvenil’ (Direcció General de Justícia Juvenil), els ‘serveis penitenciaris i de 
rehabilitació’ (responsabilitat de la respectiva Direcció General).  
També ténen molt pes específic les àrees de relacions del ciutadà amb l’administració de 
Justícia, així com les d’àmbit del dret i entitats jurídiques.  
 
El Departament de Justícia a iniciat la redacció del Llibre Verd de l’Administració de Justícia, 
un conjunt de propostes encaminades a la redefinició de l’actual mapa judicial enclavat en 
uns obsolets partits judicials. Per altra banda, el nou Estatut atribueix majors competències 
en matèria de justícia a l’administració catalana que s’aprofitaran per a elaborar una 
redistribució més simple i racional del serveis.  
S’aposta per una major coincidència de les noves delimitacions territorials de la justícia amb 
les comarques, sense que això vulgui dir que a totes les comarques hi hagi d’haver els 
mateixos serveis de justícia, que, a banda d’anar lligats al territori, s’han de correspondre a 
un determinat volum de població.  
Xavier Cisternas, integrant de l’equip de Planificació Judicial de la Secretaria General de 
Justícia, exemplifica el descrit quan diu que potser té sentit que es crei una nova comarca al 
‘moianès’, però potser no hi té sentit un jutjat.   
 
L’aspiració al canvi de delimitacions queda recollida en l’actual legislació. La Ley 38/1988, 
de 28 de diciembre de demarcación y planta  judicial, es pronuncia a favor de la supressió o  
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Font imatge:←←  
Llibre Verd de l'Administració de Justícia. Documents de treball. 
Consell de Justícia de Catalunya 
Font imatge:←  
http://vacani.icc.cat/ Comarques vigents 
Font imatge:→ 
http://vacani.icc.cat/ Avant-projecte de nova divisió territorial de 
Catalunya ‘Divisió actual de Catalunya en partits judicials 
‘ (1919) ,Rivera i Juer, Josep .  
 
(↔)Observar la gran similitud entre els partits judicials de 1919, amb 
els actuals i, per contra, les grans diferències existents amb la divisió 
comarcal, fet que demanarà d’un gran esforç d’adequació dels límits 
per aconseguir el pretès encaix amb les comarques.  

http://www.gencat.net/interior/policia/desplegament.htm ‘desplegament mossos 2007. pdf’ 

Font Imatge: CASASSAS, Ll., CLUSA, J., DOMÈNECH, F., JUNCÀ., F., La 
Orgnaitzación territorial y administrativa de Barcelona. Funciones y ámbitos 

de descentralización de los nuevos distritos. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona. 1981 

 

Font imatges:←↓ 
http://www20.gencat.cat/docs/Sala%20de%20Premsa/Documents/ 
‘Pla d’inversions en edificis judicials 2004-2100. Departament de 
Justícia  
 

Font Imatge: CASASSAS, Ll., CLUSA, J., DOMÈNECH, F., JUNCÀ., F., La 
Orgnaitzación territorial y administrativa de Barcelona. Funciones y ámbitos de 

descentralización de los nuevos distritos. Barcelona: Aj. de Barcelona. 1981 
Cap de les múltiples divisions dels serveis de l’ajuntament es corresponen . 

Comparar policia i partits judicials    
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creació de nous partits judicials per adaptar-se a l’evolució del territori i de la societat. La 
ràtio bàsica de disseny dels encara vigents partits judicials rau en els 25.000 habitants per 
‘òrgan judicial’, i un radi màxim de 15 Km.  
La llei 8/1997, de modificació de la 38/1998, introdueix innovacions que no afectarien al 
descrit.  
Una segona llei, també estatal, 6/1985, Orgànica y del Poder Judicial és coincident amb les 
qüestions apuntades en matèria de recomanacions territorials (article 32.1) 
 
Jesús Burgueño, professor Dept. de Geografia i Sociologia UdL i autor d’un dels treballs 
integrants del Llibre Verd, el ‘Mapa judicial i la nova organització territorial’, comenta que no 
existeixen uns valors de referència teòrics per al disseny de l’administració de justícia. Els que 
recullen les lleis actuals són índexs sortints del dret comparat que s’arrosseguen des de la 
creació de la pròpia administració de justícia (segle XIX), i al seu entendre, plenament vigents. 
 
 
 
 En matèria d’equipaments de seguretat s’ha de fer referència a la policia autonòmica i local.  
La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de mossos d’esquadra, no fa esment de criteris de 
planificació ni de ràtios per habitant o per delimitació territorial.  
Ramón Soriano, responsable de Planificació de la Direcció General de Seguretat Ciutadana 
(Departament d’Interior), explica que el disseny de la plantilla de la policia autonòmica és en 
funció de les previsions de necessitats que es fan en Junta de Govern del departament. 
Els cens de professionals estimat en el moment inicial era de 15.000 mossos, amb 
l’important augment de població dels darrers anys ja se’n han assolit 18.000 i les previsions 
apunten a seguir creixent.  
 
El servei de policia es distribueix en regions policials, plenament coincidents amb les 
comarques.  
 
El Servei Català de Transit, tot i lligat al servei de policia, contràriament, depassa la 
trencadissa comarcal recollint les seves seus únicament en les quatre províncies actuals. 
 
 
 
A diferència de la policia autonòmica, la local, amb un recorregut i més llarga experiència, si 
que està sotmesa a unes ràtios per població.  
La Llei 16/1991, de 19 de juliol, de Policies Locals, en els seus articles 3 i 4, obliga a la 
creació del servei en municipis de més de 10.000 habitants, servei que, per altra banda, no 
queda recollit en la legislació municipal.  
Alguns municipis, sobretot caps comarcals que estarien per sota aquest llindar de població, 
ofereixen igualment el servei, tot i que la legislació sectorial no els obliga.  
Per als municipis més petits es preveu l’existència d’un ‘cos de vigilants’, de funcions més 
limitades (similar a uns agutzils o un guàrdies rurals), pels quals no hi ha llindars, però que 
equivaldrien a tots efectes a les autoritats de seguretat local. 
 
Finalment, tractar els cossos de protecció civil, aquest són bombers i agents rurals. 
La protecció civil no és un servei en sí mateix, és el marc organitzatiu per a la previsió i 
solució d’accidents importants que els cossos de protecció duran a terme. 
A diferència del que s’acaba de veure pels serveis de seguretat, les previsions de protecció 
civil, en la legislació sectorial i municipal, són plenament coincidents. 
La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil, demana de la redacció de plans de 
protecció civil en municipis de més de 20.000 habitants. La mateixa llei sectorial fa extensiva  

 
 
 

la obligació als municipis turístics i tots els que presentin alguna situació de risc permanent 
(per exemple, amb indústria química), situacions, aquestes últimes, que no contemplarà la 
llei municipal. 
Antoni Rifà i Ros, responsable de Planificació de Protecció Civil, concreta que la complexitat 
dels ‘plans municipals de protecció civil’ serà proporcional al risc al que està sotmesa la 
població. Els municipis que s’identifiquin amb un risc potencial hauran d’implantar 
mecanismes de seguretat addicionals i proporcionats al perill que allotgen, com ara sirenes, 
companyes informatives...  
 
La Llei 5/1994, de bombers, i la llei 9/1986, de creació del cos d’agents rurals, no fan 
esment de valors per càpita.  
Així l’obligació de disposar d’un servei de prevenció i extinció d’incendis previst en l’article 
64.c de la llei municipal, per als municipis de més de 20.000 habitants, no queda recollit per 
la llei de Bombers.  
Sí que s’hi fa esment, però, de la participació econòmica que hauran de fer els municipis en 
el finançament dels Servei de Bombers de la Generalitat, quan aquests no disposin del seu 
propi servei.  
Esteve Canyameres Ramoneda, responsable dels Cossos d’Agents Rurals i d’Agrupacions de 
Defensa Forestal, comenta que l’experiència dels anys ha demostrat que un agent per cada 
100 Ha. és suficient.  
Afegeix que el Decret 64/1995, de mesures de prevenció dels incendis forestals, obliga a 
l’adopció de determinades mesures de precaució per part dels ajuntaments.  
 
 
 
2. cultural 
Un seguit d’obligacions genèriques per a tota l’administració local catalana, arrenquen amb la 
Llei 2/1983, de 12 de març, de foment de la protecció i difusió de la cultura popular i 
tradicional.  
Recordar que les obligacions municipals concretes establertes en la llei de règim local, 
s’inicien amb la implantació d una biblioteca pública en tots els municipis que depassin els 
5000 habitants. 
 
El Departament de Cultura redacta de forma bianual el Pla d’Equipaments Culturals, que més 
que un pla, entès en el significat canònic de la paraula, és una línia de subvenció ‘a 
posteriori’. Dit d’una altra manera, es donarien diners als municipis que haguessin fet o 
estiguessin en curs d’executar un equipament cultural.  
El pla incorpora un seguit de ‘recomanacions’ que es podrien considerar requeriments per a 
optar a les subvencions, limitades al 50% del cost estàndard de l’equipament.  
Una condició de partida altament limitant és la d’ésser municipi de més de 15.000 habitants 
o cap de comarca (DOGC 4492 de 19 de octubre de 2005; CLT/ 2945/2005) 
 
De tots els tipus d’equipament cultural, tres tindrien una regulació sectorial pròpia: museus, 
biblioteques i arxius.  
La Llei 17/1990 de Museus, classifica els museus en cinc categories: els museus nacionals, 
els d’interès nacional, els comarcals i els locals, els monogràfics i una categoria especial per 
als que no són cap d’aquests.  
Els museus nacionals es declaren segons la significança dels seus béns culturals, els 
comarcals i locals són a iniciativa de les respectives administracions. Els monogràfics 
sorgirien com a resultat d’aglutinar un volum important d’un determinat tipus expositiu.  
 
La llei no es pronuncia sobre valors per càpita.  
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Com a instrument d’organització, el Departament ha elaborat el Pla de Museus. No es tracta 
d’una eina de planificació, respon més a una voluntat de repensar la xarxa museística actual 
que no a crear nous centres, tot i que també se’n hi preveuen.   
Mercè Almeida, responsable de planificació del Departament de Cultura, comenta que per a 
l’avaluació de la situació actual de l’equipament museístic a Catalunya s’utilitzen valors de 
referència mundials.  
En concret, segons la International Council of Museums (ICOM), s’hauria de situar a 
Catalunya per sota la mitja europea en quant a superfície de museus per cada 10.000 
habitants, situació que s’agreuja en les comarques menys poblades, on la densitat de 
museus és proporcionalment menor a la també escassa població.  
 
 
 
En matèria de biblioteques passa quelcom semblant.  
Als anys vuitanta la Generalitat comença a rebre transferides les biblioteques del ‘Centro 
Nacional de la Lectura’, també les adherides a la xarxa de biblioteques provincials i fins i tot 
algunes biblioteques municipals. 
Es començava a fer necessari organitzar el servei. Finalment, es crea la ‘Xarxa de Lectura 
Pública’.  
Com una sort de conseqüència, l’any 1993, s’aprova la Llei 4/1993, de 18 de març del 
Sistema Bibliotecari, on regulen les proporcions del servei bibliotecari a la població.  
Tots els caps comarcals i municipis de més de 5000 habitants hauran de disposar, com a 
mínim, d’una ‘biblioteca local’ pública, mentre que els municipis de menys població podran 
ésser atesos per un ‘servei mòbil’ o ‘filial’ d’una ‘biblioteca central urbana’. Notar que els 
valors de població que s’estan descrivint són coincidents amb els de la legislació municipal.  
Els municipis de més de 30.000 habitants hauran d’oferir l’equipament ‘biblioteca central 
urbana’ i el ‘servei descentralitzat’ o ‘filial’, podent establir convenis amb la Generalitat en 
aquesta matèria. 
En paral·lel a l’aprovació de la Llei, s’elabora el ‘Mapa de la Lectura Pública de Catalunya’, 
que radiografia la situació actual del territori i la seva distància en l’assoliment dels objectius 
marcats per la llei.  
 
Pel que fa a les previsions de biblioteques en el Mapa, Mercè Almeida comenta que els valors 
de referència o orientatius s’utilitzen més que com una avaluació a posteriori (com succeïa en 
museus), com una eina apriorística de disseny de necessitats.  
Els paràmetres de referència emprats són dos, superfície de sala i metres lineals de llibres 
per usuari potencial. 
Així els valors per càpita que proporciona la International Federation of Library (IFLA), 
adaptats a les especificitats del territori català seran les fites de servei a assolir.  
 
Sigui per avaluar, sigui per planificar, la utilització de valors de referència dependrà de 
l’aplicabilitat del mateixos, això és, el grau de relació del servei amb l’usuari. 
La correspondència museus-usuari és menys directa que la relació biblioteca-usuari. Com 
s’ha comentat en ocasions anteriors, els primers guarden una més estreta relació amb la 
quantitat de material exposable que no amb el nombre d’usuaris. En canvi, en els segons, 
partint de la premissa que tothom llegeix –o hauria de llegir-, l’establiment d’uns valors per 
càpita és més real alhora que necessària.  
Analitzant la oferta de lectura pública a Catalunya, i comparant-ne els resultats amb els 
publicats per la resta de països europeus, els resultats no són dolents, a excepció d’algunes 
comarques altament poblades que ofereixen uns valors de superfície de sala de lectura/
biblioteca per habitant inferiors als recomanats. Situació novament contrària a la vista per als 
museus.  

Els arxius queden regulats també per una normativa sectorial i un pla d’actuació.  
Ma. Pilar Bayarri, advocada en cap del l’Assesoria Jurídica del Departament de Cultura, 
afirma que, tot i que el la Llei 10/2001, de 13 de juliol d’Arxius i Documents, no conté cap 
determinació sobre arxius i població, existeix un projecte de llei que obligaria als ajuntaments 
de 10.000 habitants a custodiar un arxiu municipal.  
Tal i com succeïa amb els museus, els valors proporcionats per International Council on 
Archives (ICA), s’emprarien a mode avaluatiu. No són eina de disseny del ‘Pla d’Actuació 
Arxivísitca de Catalunya 2004-2007’.  
 
 
 
D’altres equipaments programats pel Departament de Cultura disposen també de normativa 
pròpia, però que en regularia únicament la creació del servei. És el cas de la ‘Xarxa d’Oficines 
de Turisme’, normativitzada en el Decret 94/1994, de 22 de març, o els ‘Punts d’Informació 
Juvenil’, regits pel Decret 297/1987, de 14 de setembre.  
 
Un darrer apunt sobre l’arqueologia i protecció del patrimoni. La Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, que regula el patrimoni cultural català, preveu la intervenció municipal en relació 
als béns patrimonials, promovent-ne el seu ús com a contenidors o recintes culturals.  
La qüestió estriba en que, si les bones intencions de la llei són indiscutibles (proposta també 
recollida en aquest treball, en ocasió del règim historicoartístic; doncs la millor forma de 
mantenir és amb la mateixa utilització), moltes vegades resulta impossible per tractar-se 
d’edificis que no acompleixen els requisits de mida i accessibilitat necessaris.  
 
 
 
3.Ensenyament 
Actualment hi ha en redacció la Llei de l’Educació de Catalunya, continuació natural del ja 
aprovat ‘Pacte Nacional per a l’Educació’ (20 de març del 2006). 
Amb aquests instruments ja queda enrere el ‘Mapa Escolar de Catalunya’, que dividia el 
territori en ‘zones escolars’, encara vigents per no haver-se dissenyat encara una nova 
distribució, malgrat les novetats.  
Amb les ‘zones escolars’ es garantia un ensenyament no universitari a tot el territori, amb una 
distribució a tres nivells: 
-la zona 3-18, o ‘zona de secundaria post-obligatoria’ ofereria tots els nivells educatius no 
universitaris (els valors donats corresponen a l’edat escolar servida) 
-la zona 3-16 o ‘zona de secundària’, inclosa en l’anterior, garanteix l’ensenyament infantil 
fins al secundari obligatori.  
-la zona escolar 3-12 ‘zona d’infantil i primària’, al seu torn inclosa en les dues anteriors. La 
dimensió de les zones en aquest nivell és de dimensions molt reduïdes (avui encara hi ha 
vigents les ZER, ‘zones d’escoles rurals’, que comparteixen equipaments i recursos). 
El desplegament de les zones en el territori, encara vàlid, no té massa a veure amb la 
delimitació administrativa. Per exemple, les ‘zones de secundària’, poc tenen a veure amb les 
comarques. Per altra banda, alguns termes municipals pateixen disfuncions per quedar 
parcialment inclosos en diferents zones. 
 
Des de la Secretaria General d’Educació, Amador Adell (Direcció General de Centres), 
comenta que les previsions de nous centres escolars es fan en funció dels naixements i 
l’arribada d’immigració. Es recorre al padró continu, com a eina més fiable per al seguiment 
de la població.  
En matèria de llars d’infants, el Decret 282/2006, de 4 de juliol, de regulació del primer cicle 
de l’educació infantil i els requeriments dels centres, regula unes ràtios d’alumne i tutor. 
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Font imatge↓: 
http://www16.gencat.cat/esport/equipaments/pla.htm 
GENERALITAT DE CATALUNYA. Pla Director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. 
 
Font imatges↓: 
http://www.adepaf.org/doc/miem.pdf 
AJUNTAMENT DE FIGUERES. Memòria Instal·lacions i Equipaments Municipals 
 

Font imatge↑: Pla Territorial General de Catalunya 1995. Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Font imatge↑: Divisió sinitària. Conselleria de Sanitat. 1936. 
http://pares.mcu.es/cartelesGC/servlets/visorServlet?cartel=194&page=4&from=catalogo 
 
 

Font imatge↑: CATSALUT http://www10.gencat.net/catsalut/cat/coneix_lesregions.htm 
Font imatge→: CATSALUT ‘Eixos estratégics’ http://www20.gencat.cat/docs/pla-salut/La_salut/

arxius_documents/0_Pla_de_salut_de_Catalunya%20a_horitzo_2010_2apart_tot.pdf 

Font imatges ↑←: 
DEPARTAMENT DE SALUT. Mapa Sanitari, Sociosanitari 
i de Salut Pública  
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/
dir488/doc24803.html 
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Aquest tipus de valors també es proporcionen per a l’ensenyament obligatori. El Real Decreto 
1537/2003, de 5 de diciembre, por el cual se establecen los requisitos mínimos de los 
centros que imparten enseñanzas escolares de régimen Genral, estableix una ràtio de 20 
alumnes per curs i professor.  
Quan el nombre d’alumnes per una zona de primària no arribi al mínim establert, s’haurà de 
garantir transport d’alumnes gratuït al municipi més proper que ofereixi el servei.  
Montserrat Pastor, advocada en cap de l’Assesoria Jurídica de la Secretaria General 
d’Educació, explica que per a la secundària també es donen paràmetres, igualment enfocats 
a regular la creació del servei. Es necessitarà de 50 alumnes per curs per a obrir una línia 
d’optativitat en el batxillerat. 
Malgrat la pràctica totalitat de competències traspassades en matèria d’educació, s’utilitza la 
legislació espanyola  com referència, a l’espera de l’aprovació de la llei catalana d’educació.  
 
Una altra llei espanyola, la Ley 1/1990, Orgànica de Ordenación General del Sistema 
Educativo de España, en la seva disposició addicional 17ena., aclareix la obligatorietat 
municipal d’aportar solars per a la construcció de centres d’educació primària.  
Obligatorietat que es veu ampliada en la Ley 9/1995, de 20 de noviembre, de la 
participación y evaluación y gobierno de los centros docentes, amb la participació del 
consistori en l’adminstració educativa municipal.  
 
 
 
4.Esportiu 
Amb l’aprovació de la Llei de 1988 de l’Esport, queda enrere la utilització de les ‘Normas 
NIDE’ (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y Esparcimiento).  
Tals normes, redactades des del Consejo Superior de Deportes, proposaven uns estàndards 
de m2. per habitant per al disseny de les instal·lacions. 
La Generalitat, assumeix competències i promulga la llei de l’Esport, on no hi preveu 
l’aplicació d’estàndards. L’alternativa als valors la donaran els instruments de planificació 
territorial.  
Així el PIEC, ‘Pla d’Instal.lacions Esportives de Catalunya’, farà aquesta funció. 
El territori es treballa segons les àrees bàsiques territorials (ABT) (proposades pel PTGC, 
també utilitzades en l’equipament sanitari, com es veurà). 
A cadascuna de les àrees bàsiques se’ls proporciona un mínim d’instal·lacions esportives dels 
equipaments que conformen la xarxa bàsica.  
Les propostes resultants es majoren segons condicionants climatològics, piràmide d’edats i 
estructura territorial.  
L’aplicació del pla és a petició dels Ajuntaments. Amb la redacció del MIEM (Memòria 
d’Instal.lacions Esportives Municipals), els consistoris expressen la seva motivació, tot i fent 
constar l’estat actual de les infraestructures, les voluntats i peticions.  
Des del PIEC, s’estudiaran les demandes municipals incorporant-les al PIEC quan s’estimin 
adequades. Posteriorment s’obrirà una convocatòria de subvencions, on hi aplicaran els 
ajuntaments sol·licitants. El Departament pagarà 1/3 del pressupost d’execució material de 
l’equipament.  
 
Des del Consell Català de l’Esport, Carles López Jurado (membre equip redactor PIEC), 
comenta que la majoria d’instal·lacions esportives són econòmicament deficitàries, no només 
en l’amortització de l’obra, sinó en el seu manteniment. Les úniques, mitjanament rentables, 
són els ‘centres esportius d’oferta variada’ i les ‘piscines cobertes’, no és d’estranyar, doncs, 
que és on també es concentri la oferta privada. 
 
Amb la progressiva aplicació del PIEC, s’asol.leix una xarxa equilibrada d’instal·lacions 
esportives. Els estàndards s’empraran a mode avalualtiu, o de comprovació. A tals efectes es  

recorre als valors proporcionats pel Conséil de l’Europe, Comité pour le dévélopement du 
Sport. En les comprovacions, es fa evident l’esforç per equipar els pobles petits que, en 
l’apliació estricta d’estàndards europeus, quedarien molt per sota dels valors efectius de 
l’aplicació del PIEC.  
Alemanya, per exemple, guiada únicament per aquests valors, infraequipa els seus municipis 
petits en comparació amb els de Catalunya. També és cert que el municipi petit, de menys de 
5000 habitants, a Alemanya es troba representat en una proporció molt inferior a la catalana, 
que és del 80%. 
 
 
 
5.Sanitari 
La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació Sanitària de Catalunya, preveu la creació del 
Servei Català de la Salut, encarregat de portar a la pràctica les previsions del ‘Pla de Salut de 
Catalunya’. 
El pla, és l’instrument bàsic de planificació, que redactat cada tres anys, té en compte que els 
canvis que sofreix el territori i la població quedin absorbits per les propostes dels centres 
sanitaris.  
Un paràmetre rellevant a l’hora de fer previsió de nous centres és el temps (no distància), que 
inverteix un ciutadà en arribar al centre sanitari d’atenció primària més proper. La 
incorporació de les noves infraestructures en el pla pot alterar substancialment les isòcrones 
temporals.  
 
El Servei Català de la Salut, s’organitza territorialment en tres nivells: 
El nivell superior el constitueixen les ‘Regions Sanitàries’, que no són altre cosa que els 
àmbits de planejament territorial. S’hi presten totes les funcions sanitàries, des de les més 
especialitzades a les més generals. Per altra banda, i per cada ‘regió sanitària’, existirà 
almenys una delegació de planificació i de gestió de tots els centres de la regió. 
Un segon esglaó és l’anomenat ‘sector sanitari’, que es correspon a cadascuna de les 
comarques de Catalunya. Cada ‘sector sanitari’ disposarà d’un hospital de referència, no 
especialitzat.  
El conjunt dels 41 hospitals generalistes, juntament amb tots els especialitzats, constitueixen 
el que s’anomena ‘Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública’, XHUP.  
 
La unitat bàsica del sistema sanitari la composen les ‘àrees bàsiques de salut’, molt properes 
a les ‘àrees bàsiques territorials’ ABT, proposades pel Pla Territorial General de Catalunya. Si 
l’instrument de planejament territorial en proposava 301, la Conselleria de Sanitat en preveu 
335.  
L’increment d’àrees es deu a la importància que es dóna a la proximitat dels centres 
d’atenció primària per al total de la població de l’àrea en qüestió, no superant en cap cas un 
desplaçament de 30 minuts, fet que ha portat al redisseny i adaptació d’algunes ABT. La 
població que s’hi conté oscil·la entre els 5000 i 25.000 habitants, tot i que en les àrees molt 
urbanes la concentració pot arribar fins als 40.000, succeint el contrari en entorns rurals, on 
no s’assoliria el mínim esmentat.  
 
Tal i com demostra Ma. Josep Borràs Pascual, advocada en cap de la Secretaria General de 
Salut, el Decret 84/1985, de 21 de març, de mesures per a la reforma de l’atenció primària 
de salut a Catalunya, en l’article 3 s’estableix que els 5000 habitants són el llindar que 
determinarà l’aparició d’un centre d’atenció primària (CAP).  
A banda d’alguns altres paràmetres de referència que determinaran la creació d’equipaments 
sòcio-sanitaris, per a la resta de centres i equipaments, Josep Fusté, membre de la Unitat del 
Mapa Sanitari (Direcció General de Planificació), afirma que no existeixen més ràtios o valors 
de població que pautin unes quantitats de servei o d’equipament.  
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S’utilitzen indicadors i estàndards per a les revisions triennals del Pla Sanitari, a fi i efecte 
d’establir comparatives amb altres realitats europees. Es para atenció, sobretot, als valors 
donats per Anglaterra, per la seva llarga tradició i expertesa en la planificació sanitària.  
Josep Inglés, tècnic de l’Àrea Sanitària del Servei Català de la Salut, afegeix a això que l’únic 
paràmetre numèric amb el que avui es treballa, els 5000 habitants de l’ABS, és herència de 
la Ley 14/1985, de 25 de abril, General de Sanidad, anomenant al resultat de la delimitació 
de població, area de salud.  
 
 
 
6. Assistencial 
Existeix una àmplia normativa en matèria de serveis social, destacar la nova Llei de Serveis 
Socials de Catalunya, centrada en dotar de major autonomia a les persones dependents i 
suport econòmic a qui se’n fa càrrec. 
A nivell de planificació, en una línia semblant a la sanitària, existeix el ‘Mapa de Serveis 
Socials de Catalunya’. Per a la redacció del mateix, Teresa Joana Balaguer, advocada en cap 
de la Secretaria General de Benestar i Família, comenta que s’utilitzen expressament índexs 
europeus per països, però també els proporcionats per l’International Council on Social 
Welfare ICSW, organisme depenent de la UNESCO. 
 
El servei social d’assistència primària, prenent de referència el sanitari, quedaria definit per 
una població quatre vegades superior, de 20.000 habitants, tal i com ho determina el Decret 
legislatiu 17/1994, de refosa de diverses lleis d’assistència i serveis socials.    
El servei social bàsic es caracteritza per la proximitat a l’usuari i l’entorn familiar. Al estar 
directament lligat a la població, les ‘unitats bàsiques d’atenció social primària’ UBASP (no 
coincidents amb les anteriors ABS) poden tenir un àmbit municipal o fins i tot comarcal, 
depenent de la densitat territorial.  
Malgrat la condició, sovint surpamunicipal del servei, la llei de règim local l’estableix com a 
obligatori en els municipis de 20.000 habitants, amb una injusta no participació econòmica 
dels municipis veïns que se’n beneficien.  
La legislació sectorial intensifica les obligacions. El decret legislatiu 17/1994, de 16 de 
novembre, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol; 26/1985, de 27 
de desembre; i 4/1994, de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, exigeix als 
municipis on s’estima que la meitat dels usuaris de l’equipament seran ciutadans del 
municipi, a aportar solars per a la construcció del mateix.  
 
Un segon tipus de serveis socials és l’especialitzat. Com el mateix nom indica, són una 
atenció a carències molt específiques, des de la rehabilitació de persones amb dificultats 
d’inserció social i laboral, a la cerca de solucions de residència permanent per avis amb 
discapacitats. La planificació de tant àmplia varietat de centres queda també recollida en el 
‘Mapa de Serveis Socials’ 
 
Existeix un document recentment aprovat que mereix ésser comentat.  
El Mapa Sanitari, Sociosanitari i de Salut Pública es podria dir que és el primer document 
transversal, conjumina amb el Pla de Salut 2010 (el vigent avui).  
Es tracta d’una planificació integrada dels serveis de salut i assistencial a mig i llarg termini 
que en bona mesura pal·liaria l’aïllament de planificació en el que estan sotmeses la majoria 
de conselleries, degut fonamentalment a traspassos diferenciats en el temps que han 
impedit elaborar d’origen polítiques conjuntes per àrees properes.  
 
El Departament de Salut, a través del Pla de Salut defineix les polítiques sanitàries, plantejant 
les intervencions més efectives per abordar els problemes més premiants. Mitjançant el 
Mapa Sanitari, Sociosanitari i de Salut Pública,  s’assenyala quins són els serveis més  

 
  

 
 

adequats per dur a terme les diferents intervencions i així respondre a les necessitats de 
salut de la població. 
 
 
 
8. comerç 
Des de la Direcció General de Comerç, Ricard Boada (Departament d’Avaluació Comercial i 
Recintes Firals), comenta sobre els equipaments comercials, això és recintes firals, 
cooperatives, confraries, escorxadors i mercats, que responen estrictament a polítiques 
municipals, únicament a excepció de les llotges.  
L’ajuntament localitzarà el sòl on desitja edificar el nou equipament comercial, en 
capitalitzarà la construcció (que pot recuperar en part o totalment amb l’establiment de 
convenis amb les parts comercials interessades), i comunicarà la voluntat de d’instal·lació de 
l’equipament a la Generalitat, aquesta li’n proporcionarà la normativa de construcció. 
 
Una major regulació existeix per aquell tipus d’equipament comercial que s’anomena de ‘gran 
superfície’.  
El PTSEC, ‘Pla Territorial Sectorial d’Equipament de Catalunya’, estableix limitacions sobretot 
per al segment alimentari. Fins a superfícies de 500m2. l’autonomia de decisió i iniciativa és 
novament municipal, a partir d’aquesta superfície s’’haurà de demanar autorització al 
departament competent, que fins a 800m2. només demanarà d’una justificació. Per 
superfícies superiors ja s’haurà de presentar un estudi complert de necessitats d’abastiment.  
El dimensionat de l’equipament comercial previst en el PTSEC, s’utilitzen els paràmetres de 
població i localització territorial del municipis.  
Per al seguiment del desenvolupament del PTSEC, s’utilitzen valors de comprovació d’altres 
països, com França, que és pionera en matèria comercial.  
 
 
 
9. transport 
Des del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, David Prat (Sotsdirector 
General de Transports Terrestres) proclama, com a eina fonamental per a la programació, els 
diferents plans sectorials.  
Els treballs previs a la redacció d’un pla sectorial de transport s’inicien amb el reconeixement 
de les necessitats de mobilitat (elaboració de ‘matrius de mobilitat’, enquestes...) amb la 
informació recollida es construeixen taules ‘orígen-destí’. 
Tenint molt present el planejament vigent municipal i territorial s’avaluen les diferents 
opcions de traçat, entrant ja en joc els criteris tècnics. Escollit el traçat, se’n valida la decisió 
amb la rendibilitat econòmic-social de la infraestructura, on es conjuminen al màxim els 
interessos de l’empresa que haurà de donar el servei i els de la població. En base a la relació 
cost-usuari, es valora finalment la realització de la infraestructura.  
 
Vigents hi ha el ‘Pla d’infraestructures de Transport 2006-2026’ i el ‘Pla Director 
d’infraestructures’.  
En curs, el ‘Pla d’Instal.lacions d’Autobús’,amb el qual s’abastiran tots els caps comarcals, 
mínimament motivats, amb estacions. En concret voldria dir que, si l’ajuntament proporciona 
sòl gratuït per a la realització de la infraestructura (així es manifesta l’interès) , el 
departament en farà l’edifici de l’estació.  
 
No hi han paràmetres per al dimensionat de les infraestructures de transport necessàries. La 
Llei de Mobilitat només incorpora directrius que inspiren la planificació, o millor dit, que han 
de servir de base per als ‘Estudis de Mobilitat’ que plans municipals i plans de 
desenvolupament han de redactar. 
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 Tot i el difícil marc per a portar a terme una adequada programació del bé públic, la gran 
majoria dels departaments de la Generalitat desenvolupen plans, mapes sectorials i 
programes que despleguen amb dificultats. 
Tots ells instruments que comparteixen una diagnosi resultat de l’anàlisi de necessitats de la 
població i de les especificitats territorials.  
Un segon paquet de mecanismes de programació és l’integrat pels valors de referència, 
indicadors o estàndards. En algunes ocasions s’ha vist com la legislació sectorial els 
incorporava, convertint-se en valors rectors, que fins i tot podien arribar a coincidir amb els 
valors demanats per la legislació municipal.  
En ocasions els estàndards d’equipament o indicadors de servei per càpita són utilitzats en la 
planificació, a mode de comprovació o en el disseny de la mateixa.  
 
El comú d’indicadors emprats prové dels emesos pels organismes de la Comunitat Europea 
competents en cadascuna de les matèries. 
La constatació de que els departaments de l’administració que disposen d’indicadors 
europeus els utilitzen, d’una o altra manera, permet afirmar que les proporcions 
d’equipament haurien de coincidir amb les de la resta de països comunitaris en un mínim 
comú denominador de servei. 
 
¿Existeix tal mínim comú en els estats membres? Els valors de referència per càpita que 
emet Europa, ¿s’implementen? o ¿es tracta senzillament de reports de l’estat actual de 
cadascún dels estats?  
I encara, ¿es disposa d’indicadors per a totes les categories d’equipament? 
 
 
 
Seguint el mateix ordre en el que s’han presentat la programació dels departaments, 
s’investiga al voltant de les qüestions que s’acaben de plantejar. 
En matèria de justícia, seguretat i protecció, no es disposa d’indicadors o directrius europees 
de prestació de servei. La informació consultada en els lloc web oficials revela l’existència de 
convenis de cooperació entre estats, d’intercanvi d’informacions i protocols en quant a 
‘procediments policials’, com a més destacable.  
Té plenament sentit no haver establert uns valors de referència comuns, doncs les categories 
que hi convergeixen no inclouen equipaments de freqüència. Per altra banda tampoc es 
tracta de serveis estandaritzables, doncs les condicions de justícia i seguretat varien molt 
d’un país a un altre, quan no dintre del mateix estat.  
 
(per a aquesta categoria i les que segueixen, veure l’ANNEX XII, on es llisten els convenis, 
protocols i resolucions del Consell Europeu, així com els organismes sobre els quals s’ha 
pogut delegar la confecció dels indicadors aquí esmentats) 
 
En matèria de cultura s’ha vist com l’escenari era ben diferent. Els responsables consultats 
del Departament de Cultura de la Generalitat avançaven l’existència de valors de referència 
promulgats per organismes internacionals que entomava el Consell d’Europa.  
En la Resolució nº 31996Y0821(01) del Consell d’Europa, de 25 de juliol de 1996, sobre 
l’accés de tots els ciutadans a la cultura, es fan constar els acords per al foment i la 
cooperació en matèria de cultura entre el Consell d’Europa i la UNESCO, en especial 
mitjançant l’intecanvi d’experiències pel que fa a l’accés a la cultura.  
 
Amb aquest acord, els indicadors proposats per ICOM International Council of Museums, IFLA 
International Federation of LIbrary , ICA International Council on Archives, organismes tots 
ells depenents de la UNESCO, passen a incorporar-se al conjunt de valors de referència 
validats pel Consell d’Europa. 
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La producció de valors de referència en l’àmbit de la cultura és d’ampli espectre, només 
trobant l’existència de valors per càpita per a biblioteques.  
La singularitat de tracte del servei de lectura s’entén quan es té en compte que es pretén un 
servei generalitzable al comú dels països, garantint a tots els ciutadans el mateix accés a la 
lectura.  
 
En algun dels documents consultats apareix un paràmetre de mínims xifrat en almenys un 
llibre per habitant, valor, per cert, molt proper a la ràtio espanyola. 
Per contra, els índexs proporcionats per a museus i sales d’exposicions, així com per arxius, 
van en la línia del disseny de la instal·lació i les accions de conservació a emprendre per a 
garantir llarga vida al valuós material que contenen.  
Té tot el sentit. La oferta arxivística i de museus tampoc seria generalitzable a cap escala 
territorial, com s’ha dit en diverses ocasions, va íntimament lligada a la possibilitat de mostrar 
materials o a la necessitat d’emmagatzemar-los.  
 
 
 
Vista la preocupació pel garant d’uns mínims assistencials, sanitaris i educatius des de les 
primeres redaccions dels texts fonamentals,  Constitució Espanyola i Estatut, és de suposar 
que en aquestes matèries la producció d’indicadors europeus serà també molt més extensa. 
Efectivament, la inquietud d’Europa en aquestes qüestions és també superior, considerant-
los serveis tradicionalment bàsics i universalitzables.  
 
Pel que fa a educació, destaca, d’entre les múltiples resolucions del Consell en la matèria, la 
delegació d’indicadors d’ensenyament a la OCDE i en concret al seu Centre d’Investigacions i 
Innovacions en matèria d’Enseyament (Conclusió del Consell nº 31998Y0103(20), de 16 de 
desembre de 1997 relativa a la avaluació de qualitat de l’ensenyament de primària i 
secundària). Els estats membres disposen d’un elevat nombre d’indicadors per a la mesura 
de la qualitat del ensenyament.  
 
(…)Visto el artículo 126 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 
(…) (11) Considerando que, aparte de las actividades realizadas en el marco de la Unión Europea, deberán 
tenerse en cuenta también los trabajos realizados por la OCDE en el ámbito de la calidad, en especial a 
través de la actuación del Centro de Investigaciones e Innovaciones en Materia de Enseñanza (CERI) y de 
su programa Indicadores de los Sistemas de Enseñanza (INES), al igual que los estudios internacionales 
relativos al acervo adquirido por los alumnos, realizados por la Asociación Internacional para la Evaluación 
del Rendimiento Escolar (IEA), 
(…)ADOPTA LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES: 
(…)La autoevaluación de la escuela como instrumento del desarrollo y de la mejora de su calidad se basa 
en la hipótesis de que la calidad de los centros de enseñanza viene determinada por un amplio abanico 
de factores relacionados entre sí. Aunque la elección de los criterios de evaluación depende del marco 
legal, político y presupuestario, el cual es competencia exclusiva de los Estados miembros, no es menos 
cierto que la profesionalidad de los docentes, el contenido del proceso de formación de los alumnos, las 
relaciones en el interior de la escuela, la integración de la escuela en el entorno local, el método de 
pilotaje del centro, así como las características de la escuela como lugar de vida, constituyen todos ellos 
otros tantos factores que determinan la calidad de la escuela. 
(…)Dado que cada centro de enseñanza, en cooperación con las autoridades competentes de su país, es 
responsable de la calidad de su enseñanza, debería tener también a su disposición instrumentos y 
procedimientos que le permitieran tomar conciencia en mayor grado de las condiciones que favorecen el 
éxito escolar de sus alumnos. 
 
A Catalunya i Espanya els grans dèficits de centres educatius acumulats d’anys enrere, com a 
mancances quantitatives, estarien ja superades. En aquest sentit, han ajudat molt les 
fórmules de concertació establertes amb els centres privats. La gran tasca avui és treballar 
per millorar la qualitat i l’eficàcia.  

En la vetlla de la sanitat ofertada pels estats membres, Europa procedeix de manera similar.  
Amb la Decisió de la Comissió 2004/192/CE, de 25 de febrer de 2004, per la que s’adopta 
el pla de treball de 2004 per a l’aplicació del programa d’acció comunitari en l’àmbit de la 
salut pública  2003-2008, es posa en marxa la primera fase dels ‘indicadors bàsics de salut’ 
de la Unió Europea:  
 
(…) 1) poner en marcha la "primera fase de los indicadores básicos de salud de la Unión Europea", 
recabando los datos relacionados: 
(http://europa.eu.int/comm/health/ ph_information/indicators/ indic_data_es.htm); 
2) proseguir el desarrollo del trabajo técnico y científico sobre los indicadores de salud de la Unión 
Europea y mejorar sus definiciones actuales; 
3) proseguir el apoyo a la red de autoridades competentes en el ámbito de la información y los 
conocimientos sanitarios, y garantizar una participación real de los países de la ampliación y las 
organizaciones internacionales; y 
4) empezar la coordinación de la red de jefes de los grupos de trabajo (véase el punto 2.1.2). 
(…) Analizar las series cronológicas para la "primera fase de los indicadores básicos de salud de la Unión 
Europea" para los que Eurostat cuenta con datos (consúltese también la dirección siguiente): 
http://europa.eu.int/comm/health/ ph_information/indicators/ indic_data_es.htm). 
 
A casa nostra, tot i l’esforç similar fet en matèria sanitària per a pal·liar els dèficits del passat, 
els indicadors quantitatius revelen encara una certa distància front països europeus com 
França o Alemanya.  
El coll d’ampolla es troba sobretot en la xarxa primària, que escanya per efecte rebot les 
urgències hospitalàries. La insuficiència estructurals és especialment greu a les zones 
urbanes.  
En relació amb la resta de països analitzats, tampoc ens escaparíem d’introduir millores en la 
qualitat de les instal·lacions sanitàries. La comparativa evidencia l’obsolescència 
generalitzada de l’equipament sanitari.  
 
 
 
El tercer puntal dels serveis propis d’una societat del benestar que defensaria el text 
fonamental de qualsevol país europeu, s’ha vist, són serveis assistencials. Segment que, per 
altra banda, pren una importància creixent pels canvis en l’estructura demogràfica de la 
societat, de tendència creixent a l’envelliment. 
Des del Departament d’Acció Social i Ciutadania (antic Benestar i Família), es manifestava la 
utilització d’índexs europeus en la redacció del Mapa de Serveis Socials de Catalunya.  
No s’han trobat resolucions ni dictàmens del consell que anunciïn l’inici d’accions en la 
producció d’indicadors, per la qual cosa es suposa que és una de les matèries amb més 
trajectòria en aquest sentit.  
Així és, a banda dels valors proporcionats per l’International Council on Social Welfare ICSW, 
per delegació de la UNESCO, el Comité de Protecció Social de la Comissió Europea té un 
programa específic de producció d’indicadors, l’anomenat MISSOC DATABASE. 
Consisteix en una llarga llista d’indicadors primaris i secundaris sobre tres aspectes: la 
inclusió social, les pensions i l’envelliment en salut.  
Els indicadors primaris cobririen els aspectes més essencials, mentre que els secundaris o de 
‘context’ proveirien més dades sobre la naturalesa del problema.  
 
La monitorització dels reports d’infraestructures socials que Espanya va enviant a la Comissió 
mostren un distanciament amb països de nivell de vida similar. Destaca l’allunyament dels 
equipaments del creixent segment de la tercera edat. Sense anar més lluny, la prova més 
evident la constitueix la saturació dels existents, agreujada en zones urbanes. De la 
comparació també es detecta la carència de centres per al tractament d’algunes tipologies 
de marginació concretes, com la drogoaddicció.  
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L’equipament esportiu es situaria a cavall del sanitari i l’educatiu, o almenys així s’entén des 
del Consell d’Europa.  
El Comité pour le Dévélopement du Sport, per delegació directa del Consell, proporciona 
indicadors de tipus generalista, no s’hi reflecteix, doncs, l’equipament per a la competició. 
En la mateixa línia treballa l’International Council of Sport Science and Physical Education 
ICSSPE, ens subsidiari de la UNESCO. 
Els centres esportius s’entenen lligats a altres equipaments, a voltes escolars, a voltes 
socioculturals o de salut.  
L’esport, des d’Europa, no s’entén com a un servei autònom, sinó que treballa conjutament 
amb altres funcions també vitals.  
S’hauria de considerar que determinades quotes d’equipament esportiu haurien d’ésser 
enteses com a parts integrants de l’equipament sanitari, mentre que d’altres s’entendrien 
com a components de l’equipament escolar o fins i tot cultural. Amb això, l’esport d’elit o 
professional no seria partícip de les preocupacions socials del Consell ni dels indicadors de 
referència proporcionats.  
L’objectiu que es persegueix és el foment de l’esport, el que se’n diu ‘esport per a tothom’, en 
el text de la Carta Europea de l’Esport. La rúbrica i l’adopció per part de tots estats membres 
ha permès avançar molt en una matèria especialment complexa per ser entesa com a 
transversal.  
 
La demanda d’equipament esportiu ha crescut notablement els darrers anys, sobretot en 
zones urbanes. Tant és així que el ritme al qual han crescut les instal·lacions no ha estat 
capaç d’absorbir la demanda real. Situació que ha aprofitat la indústria privada de l’esport, 
que hauria cobert en bona mesura el descobert deixat per l’oferta pública.  
Potser aquest fet, juntament amb els dèficits històrics de zones verdes urbanes han propiciat 
l’èxode massiu de cap de setmana a indrets on es pugui gaudir d’activitats a l’aire lliure.  
 
És una fotografia molt pròpia d’aquí, però gens comú en altres països europeus, on la fugida 
de cap de setmana -i les segones residències que se li associen-, són un fenomen inexistent, 
per gaudir d’una dotació de parcs urbans molt important.  
 
 
 
Les dues categories restants de la descripció per departaments, equipaments per al comerç i 
per al transport, rebrien un tracte per part d’Europa similar al donat a la justícia, seguretat i 
protecció, igualment sense producció d’indicadors.   
Existeixen diversos tractats i convenis sobre lliure mercat, cooperació mercantil,...o sobre 
infraestructures transnacionals, etc., però en cap cas apareixen indicadors que permetin 
valorar-ne el servei. 
On tindrien sentit alguns índexs de referència, i que es trobarien a faltar, es en la qüestió del 
transport públic, matèria molt important i que els governs no poden descuidar.  
 
 
 
Europa mostra una preocupació creixent per la qualitat de les infraestructures socials. La 
implantació de programes específics per avaluar, juntament amb la creació d’organismes 
exclusius per a la producció d’indicadors, augmenta any rere any.  
Per altra banda, cada vegada són més les dades que envien els països, i cada vegada de 
forma més descentralitzada. Prova d’això es té amb la recent construcció dels 90 indicadors 
que l’IDESCAT (Institut d’Estadísitca de Catalunya) envia periòdicament a la Oficina 
d’Estadística de la Unió Europea, EUROSTAT (nota de premsa de 20 de febrer de 2008). 
La construcció de l’Europa comunitària va acompanyada d’un banc de dades que, sota un 
llenguatge comú, ha de permetre elaborar un nombre creixent d’índexs de referència. 
 
 
 
 

No hi ha qualitat sense control de quantitat. S’ha vist com els índexs reflectien aquests dos 
aspectes, íntimament lligats.  
La política d’elaboració d’indicadors, no és extensiva al comú de matèries de la societat 
europea. S’ha vist com, es deixava de banda l’indexat dels serveis de justícia, de seguretat i 
protecció, el comerç o el transport.  
La producció d’indicadors es concentra en els eixos més bàsics de societat i de la política 
dels estats, la sanitat, l’educació i l’assistència. Matèries que al llarg del present treball s’han 
defensat com a universals i garantia de mínims de la societat del benestar. Els seus centres 
han estat anomenats en aquest estudi ‘equipament bàsic’, amb una voluntat de servei molt 
diferenciada de ‘l’equipament circumstancial’.  
 
Tot i la coincidència amb el Consell d’Europa -també amb la Constitució Espanyola i l’Estatut 
de Catalunya- en la elecció dels serveis clau a garantir a la societat, cal fer unes matisacions 
importants. 
Es combrega amb la iniciativa del Consell, d’incloure l’equipament esportiu no professional 
en la categoria de ‘bàsics’, doncs es convergeix en la opinió de que la salut ha d’anar 
acompanyada d’uns hàbits físics saludables que per altra banda cal introduir en l’edat 
escolar.  
Així ensenyament i salut s’acompanyen d’equipament esportiu. És per això que aquí es vol 
ampliar la formulació inicial d’equipament bàsic definida en aquest treball a l’equipament 
esportiu no competitiu.  
 
Una segona ‘ampliació europea’, que es creu oportuna i convenient, és la d’afegir també a la 
família de ‘bàsics’ l’equipament per a la lectura, això és les sales de lectura i les biblioteques.  
Es coincideix amb la premissa defensada per Europa de que tothom ha de llegir, o com a 
mínim no ésser privat d’aquest dret. És un equipament fonamental per a la formació de la 
persona, al igual que ho són les escoles.  
Així mateix com succeïa amb l’equipament esportiu, es creu indissociable amb 
l’ensenyament.  
Es faria una segona modificació de la formulació inicial de l’equipament bàsic, expandint-lo al 
servei de lectura.  
Així mateix es creu que els centres de lectura no són tant un equipament de cultura com 
d’ensenyament. Formació i lectura són indissociables. 
De les afinitats descrites, ens aventuraríem a llançar una proposta als governs, al marge de la 
categorització de l’equipament, sobre la introducció d’aquest canvi en les competències dels 
respectius departaments.  
 
 
 
Europa, com a reunió d’estats en comunitat, té ja un llarg recorregut.  
A data d’avui es comparteixen polítiques de tota índole que afavoreixen a la integració 
europea dels estats seguin un projecte sempre unitari. 
Sota aquestes premisses es persegueix una Europa territorialment contínua.  
La ‘Carta Europea d’Ordenació del Territori’ de 1984, va ser el primer pas. El document signat 
a Postdam per tots els ministres d’ordenació territorial i medi ambient, el maig de 1999, va 
ésser el següent, resultant-ne la ‘Estratègia Territorial Europea’ per a la cooperació de 
municipis i regions d’Europa. 
 
Les beceroles de les polítiques socials s’han de situar encara més enllà, quasi als orígens de 
la Comunitat Europea. La ‘Carta Social Europea’ data de 1961, llista els 19 drets fonamentals 
dels europeus. Es podrien sintetitzar en el dret al treball, a la seguretat i assistències socials i 
de sanitat. Declaració que al capdavall cerca de promoure el benestar i desenvolupament 
individuals en comunitat.  
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[19, en aquest sentit no confondre els drets socials amb els dret als serveis socials, de significança molt 
més restringida, pel Consell Europeu i també per l’administració catalana] 
 
A aquest text liminar li’n han succeït d’altres més elaborats, però en certa manera menys 
agosarats. En aquest sentit cal anomenar el ‘projecte Spinelli’ (1984), com a antecedent a la 
Constitució Europea (1994), o la mateixa Constitució. També la Carta de Niça (2000), que 
avança una mica més quan agrupa els drets fonamentals de l’individu sota quatre epígrafs a 
mode de capçaleres, com si es tractés de cridòria en una revolució.  
[20, la Carta de Niça s’incorpora en el text constitucional europeu de 2004, generant controvèrsia pels 
dubtes que introduïen els mecanismes de garantia dels drets fonamentals] 
 
Compartint un projecte territorial i uns mateixos drets socials, recolzats i evidenciats en una 
bateria d’indicadors i dades creixents, és l’hora de fer un pas més conjuminant directrius i 
estratègies en matèria d’equipaments. 
[21, el 1951 una publicació de la ONU utilitza per primera vegada el terme ‘béns de consum col.lectiu’ 
com a equivalent al mot ‘equipaments’] 
 
Unes recomanacions de valors per càpita dels serveis bàsics, aixoplugades, per exemple, a la 
llum d’uns estàndards comuns, permetrien llimar diferències -avui inadmissibles- en la reunió 
voluntària d’estats que és la Comunitat Europea.  
Els estat membres adequarien aquests valors orientatius en el moment de la transposició a 
cadascuna de les realitats territorials, traduïnt-se en una realitat d’equipaments tant diversa 
com fós necessària.   
El 1974 la Conferència de Poders Locals i Regionals (CPRLE) del Consell d’Europa, va 
adoptar una distinció que separava les ‘regions centrals’ de les ‘regions perifèriques’ (CLOTET 
MIRÓ, 1991), per il·lustrar la ‘dramàtica’ desigualtat entre les ‘grans repúbliques urbanes’ 
que aglutinen poder i mitjans i les ‘regions frontereres’, empobrides i menys desenvolupades.  
Davant l’amenaça creixent d’una Europa ‘de segona’, i detectat el que es va anomenar el 
‘gran mal europeu’, es van prendre mesures per apaivagar un problema que avui encara 
persisteix, doncs els programes llençats per la CPLRE per a un desenvolupament regional 
equilibrat no han minvat, ans al contrari. 
 
Recomanacions, com la que s’acaba de proposar, convergeixen en aquest ideal d’estats 
europeu ‘regionalment equilibrat, solidari i participatiu’. 
 
Juntament a les tensions transnacionals i regionals descrites hi ha la gran qüestió de 
l’ampliació europea. Propostes del tipus ‘llindars de mínims’, com la que aquí es proposa, 
haurien de servir per a escatir en l’etern dilema de l’admissió de nous estats.  
La Carta Social Europea dels drets fonamentals és una declaració de principis ja molt 
reforçats, que no pot renyir amb la realitat dels estats membres. De voluntat integradora, ha 
d’animar al progrés en matèria social als països aspirants a formar part de la família de la 
Unió. 
Cal construir un estat del benestar europeu, d’arquitectura justa, digna i eficient, sense 
renunciar al dinamisme i nous reptes que la mateixa diversitat de la Europa ampliada 
comporta.   
 
Mateixes referències i indicadors entre estats concernent a qualitat i quantitat d’equipament 
bàsic no s’hauria de traduïr directament en unes mateixes polítiques nacionals.  
En efecte, les societats evolucionen, però de maneres diferents. Si bé es constata una tònica 
comú, que apunta a una major demanda d’equipaments per una, cada vegada menor, 
presència de les famílies, aquesta realitat s’emmotlla de diferenciadament en cadascun dels 
països.  
Països com Anglaterra o del nord d’Europa, on les polítiques socials hi estan més arrelades   
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(segurament per un tradicional avesament a la dispersió del nucli familiar), s’organitzaran de 
forma més complexa i individualitzada que en països més meridionals, on les polítiques 
socials fins i tot comparteixen camins quan les temàtiques que s’hi tracten es consideren 
afins. Com a exemple d’això, a Itàlia seria habitual versar en un mateix departament o 
institució pública les competències en matèria social i assistencial.  
 
Un símptoma compartit per tots els països, però que s’hauria de matisa en la seva traducció 
particular, és el desequilibri manifest entre necessitats i recursos.  
Si bé es cert que la majoria de països, en els seus texts constitucionals combreguen en la 
universalitat de les infraestructures socials més bàsiques, alguns apliquen polítiques més 
massives d’accés, mentre que d’altres són més sel.lectius, oferint-los en primer terme als 
econòmicament més necessitats.  
Els països amb una dotació de recursos públics menor, o que senzillament han establert un 
topall econòmic baix en matèria de serveis bàsics, prenen mesures del tipus copagament del 
servei per part de l’usuari (aportació que anirà en funció de la capacitat econòmica del 
mateix).  
O, per posar més exemples de les diverses modalitats d’accés als serveis, la lliure elecció 
dels serveis públics i privats, pagant només per aquell que s’escull, i evitant així la 
massificació i el descontrol de la oferta pública.  
A banda dels exemples donats en la gestió dels serveis públics, un xic singulars, les tècniques 
més comuns i també més esteses entre els països, donen un ampli ventall de solucions en la 
provisió dels serveis socials. Anirien des d’una producció i provisió pública de serveis 
(centralitzada, descentralitzada, delegació a empresa pública o privada), fins a  una producció 
pública amb provisió privada (concert, concessió, lloguer). 
La majoria d’estats apliquen també la política de subvencions directes a persones, o 
indirectes, per descomptes en la utilització dels serveis. 
 
Un altre punt de convergència entre països, que no s’escapa tampoc de tractar-lo segons les 
especificitats polítiques i territorials de cadascun dels estats, és la descentralització en la 
prestació dels serveis.  
Els diferents estats europeus tendeixen a delegar la prestació de serveis al nivell 
administratiu més proper al usuari. Els municipis europeus pateixen semblantment els mals 
dels municipis catalans, enunciats al llarg d’aquest treball. 
Així s’entén el relleu que prenen texts redactats fora de l’àmbit nacional de l’estat on es creu 
existeix el problema, quan alerten sobre la excessiva càrrega municipal en la prestació de 
serveis, com l’Informe Redcliffe Maud, que ja a l’any 1969 ja recomanava canvis en 
l’estructura dels governs locals d’Anglaterra, per així descarregar els ens locals de la provisió 
de determinats serveis que es creia eren de naturalesa i competència nacionals.   
 
O la mateixa carta Europea de l’Autonomia Local, quan la importància que dóna a 
l’autonomia financera en el seu article 9, fa pensar que els municipis europeus comparteixen 
una problemàtica anàloga.  
A solventar l’autonomia local, també hi convergiria la resolució adoptada pel Consell d’Europa 
a finals dels noranta -anteriorment comentada-, en la que es demana expressament als 
governs centrals una adequació dels texts nacionals a fi i efecte de permetre als municipis 
nodrir-se de l’establiment de taxes locals.  
 
La homogènia problemàtica municipal d’ofec econòmic, queda substancialment despuntada 
quan es pren consciència de que no tots els ens locals europeus tenen les mateixes 
dimensions, fent variar enormement la població tributària; o la existència de dos i tres nivells 
locals (fent entrar l’escala supramunicipal en joc); o el diferent grau competencial dels ens.  
 
 
 
 
 
 

Tot i la isotropia dels temes esmentats i demés qüestions aquí no comentades -en bona part 
per no conèixer-les-, que desencadena en una discrecionalitat individual en l’aplicació de les 
polítiques socials, no invalida, en cap cas, la aquí aspirada recomanació europea en matèria 
d’equipament bàsic.  
 
Davant la existència d’una solidaritat entre municipis que hauria de permetre un repartiment 
just de l’equipament col·lectiu, a l’empara d’una planificació supramunicipal dels mateixos 
adequada als seus ordenaments i institucions competents; caldria pensar que la solidaritat 
és també europea, doncs tots els ciutadans dels estats membres hauríem de tenir el mateix 
dret d’accés a la societat del benestar manifestat en la quantitat i qualitat de les 
infraestructures socials bàsiques.  
Un mínim llindar europeu d’equipaments col·lectius no ha d’entendre’s com un luxe selectiu 
sinó un tret definidor de la qualitat de la civilització europea, que és justa i humana. 
Socialment globals, diversament individuals.  
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limitacions pròpies d’un estudi d’aquesta mena, que ens impedeixen analitzar en profunditat del Dret 
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1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le 
impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo 
requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la 
aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a 
aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés 
general. 
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones 
a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas. 
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en tanto que la función de asignación, cuyo principal cometido es la prestación de servicios públicos, debe 
distribuirse entre  todos los niveles, utilizando como criterio de descentralización el de la correspondencia 
entre la difusión de los efectos del servicio prestado y el tamaño del colectivo al que se dirigen. 
De esta forma se pretende conseguir simultáneamente minimizar los costes de toma de decisiones, por 
un lado, y responder mejor a la demanda de los ciudadanos, al permitir adaptar la oferta de servicios a los 
gustos de cada colectivo, por otro. 
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Centrándonos en el caso español, que es el que aquí nos interesa, la Constitución Española reconoce la 
existencia de ciertas funciones descentralizadas tanto en el ámbito autonómico como en el local. Pero así 
como para el nivel autonómico se especifican de forma bastante exhaustiva las competencias que le son 
propias, en el nivel local no ocurre lo mismo. Así, en el artículo 142 de nuestra carta Magna se preceptúa 
que “las Haciendas locales deberían disponer de los medios suficientes para el desempeño de las 
funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos 
propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas” 
En otras palabras ¿cómo se ha cumplido el mandato constitucional de autonomía y suficiencia financiera 
en el caso de la hacienda local? 
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La constitución, en su artículo 142, reconoce a las haciendas locales el derecho a disponer de los medios 
suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye, es decir, se reconoce la suficiencia 
financiera de los Ayuntamientos, como forma de garantizar su autonomía formal. 
Es evidente que la suficiencia financiera depende de las necesidades a las que tenga que hacer frente el  

municipio, esto es, está en función de las competencias y de la intensidad con que el municipio tenga que 
ejercer sus funciones. 
Por otra parte, la carta Europea de la Autonomía Local, que fue firmada por España el 15 de octubre de 
1985, ratificada el 20 de enero de 1988 y publicada en el BOE de 24 de Febrero de 1989, abunda en la 
relación entre autonomía local y suficiencia financiera. 
 
El contenido dispositivo de la Carta se encuentra en la parte primera, que contiene 11 artículos que 
integran 31 apartados. Para nuestro cometido interesa hacer referencia a los artículos 3y 4 y 9. Así, el 
artículo 3 define en su apartado 1 el concepto de autonomía local cómo “el derecho y la capacidad 
efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos en 
el marco de la Ley, bajo su responsabilidad y en beneficio de sus habitantes”. 
A partir de esta definición se puede destacar la amplitud con la que está concebida dicha autonomía que 
no consiste en un nuevo mero reconocimiento formal, ya que se habla de capacidad efectiva. Ello implica 
que no sólo se incluye la capacidad de gestionar, sino la de ordenar, el deber de incidir en una parte 
importante de los asuntos públicos y que debe ejercerse bajo la propia responsabilidad de las entidades 
locales y en beneficio de sus habitantes. 
En el artículo 4 de la Carta Europea se consagra un principio, muy citado, por otra parte por las 
instituciones comunitarias, cual es el de subsidiariedad, estrechamente ligado al de proximidad, según el 
cual el ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las 
autoridades más cercanas a los ciudadanos. La atribución de una competencia a otra comunidad más 
alejada de los ciudadanos debería tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o las 
necesidades de eficacia o economía. 
Finalmente, por lo que respecta a los artículos de la Carta Europea que son fundamentales para delimitar 
la autonomía local, hay que hacer referencia al artículo 9, dedicado a los recursos financieros de las 
entidades locales y en el que se recogen los principios de suficiencia y de autonomía financiera. 
Por lo que se refiere a la suficiencia financiera se declara, en el artículo 9 de la carta Europea, que “las 
entidades locales tienen derecho, en el marco de la política económica nacional, a tener recursos propios 
suficientes”, afirmando más adelante que dichos recursos deben ser proporcionales a las competencias 
previstas por la Constitución o por la Ley y concretando en el apartado 4 de dicho artículo que los 
“sistemas financieros sobre los cuales descansan los recursos de que disponen las entidades locales 
deben ser de una naturaleza suficientemente diversificada y evolutiva como para permitirlas seguir, en la 
medida de lo posible y en la práctica, la evolución real de los costes del ejercicio de sus competencias”. 
Por lo que hace referencia al principio de autonomía, se indica en el mismo artículo 9 que “una parte 
importante de los recursos financieros debe provenir de ingresos patrimoniales y de tributos locales 
respecto de los que tengan la potestad de fijar la cuota o el tipo dentro de los límites de la ley”, añadiendo 
más adelante que “en la medida de lo posible, las subvenciones concedidas a entidades locales no deben 
ser destinadas a la financiación de proyectos específicos. La concesión de subvenciones no deberá 
causar prejuicio a la libertad fundamental de la política de las Entidades Locales, en su propio ámbito de 
competencia. 
 
[13] op.cit., 5,  pp. 19.  
El estatuto de Autonomía, cómo norma institucional básica de la comunidad autónoma, regula, entre otros 
extremos, sus instituciones de autogobierno. El punto de partida es el de considerar que el municipio 
forma parte del sistema institucional de la Comunidad Autónoma y así tiene que ser tratado en el estatuto. 
Me apresuro a aclarar que ello no significa en absoluto, en contra de lo que alguien pudiera interpretar, 
que el municipio “pertenece” a la CCAA. Sino más bien que se relaciona preferentemente, y con mayor 
naturalidad, con las instituciones autonómicas, cómo ya señalara hace años el Tribunal Constitucional, y 
cómo es absolutamente natural en los sistemas de corte federal. En éste sentido puede parecer algo 
equívoca, a mi entender, la declaración contenida en la Carta de Vitoria aprobada por la FEMP en 
noviembre de 2004, según la cual “los poderes locales son parte integrante del estado y conforman uno 
de los tres niveles de su estructura administrativa, gozando de plena autonomía en las funciones que les 
son propias y no siendo en ningún caso instituciones de ámbito autonómico”. Claro que son parte 
integrante del Estado, como también lo son las comunidades Autónomas.  
 
[14] op. cit. 6,  pp. 845-858 
Éstos postulados de la carta Europea están parcialmente recogidos en nuestras leyes, comenzando por 
nuestra norma máxima. En los artículos 137 y 142 de la CE se consagran los principios generales básicos 
con arreglo a los cuales se debe diseñar el sistema de financiación de las entidades locales, dotando a las 
mismas de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses en el primero de los artículos citados e 
imponiendo el principio de suficiencia financiera en el segundo de ellos. Dichos principios quedaron  

227 



 

 

recogidos en el título VII de la ley 1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
Por su parte, el artículo 133 de la Constitución Española declara la facultad de las Corporaciones Locales, 
en los mismos términos que para las comunidades autónomas, de establecer y exigir tributos, de acuerdo 
con la Constitución y las Leyes. 
La actividad tributaria de las Corporaciones Locales está regulada en la Ley 39/1988, Reguladora de las 
Haciendas Locales, que tiene por objeto la efectiva realización de los principios de autonomía y suficiencia 
financiera consagrados en la Constitución y recogidos en la Ley 7/1985 y regula el sistema de tributos 
propios de estas entidades. 
(…) 
Conviene matizar, puesto que con frecuencia ésta es una critica que se dirige a los ayuntamientos, que la 
elevada dependencia que la financiación local tiene de los recursos procedentes de los presupuestos 
generales del Estado no se debe a que aquéllos no hayan hecho uso de los estrechos márgenes de 
autonomía fiscal de que disponen. Según estudios realizados para municipios capitales de provincia, el 
ejercicio de autonomía realizado por los mismos les ha llevado a situar la fiscalidad local, en general, en 
unos niveles elevados, lo que supone que efectivamente están asumiendo de modo notable sus 
responsabilidades fiscales. 
En consecuencia, la elevada dependencia que la financiación municipal tiene de las transferencias del 
Estado y la escasa importancia que manifiestan los recursos procedentes de las tasas hacen pensar que 
el modelo de financiación municipal español, actualmente vigente arroja unos resultados que no casan 
bien con lo propugnado por las teorías del federalismo fiscal ni con el contenido de los artículos de la 
Carta Europea referidos a la suficiencia y autonomía financiera de las Entidades Locales, por lo que 
procedería a su revisión. 
Por otra parte, el modelo de financiación vigente, aparte de no cumplir el principio de autonomía 
financiera, tampoco encaja con los postulados teóricos que defienden que la financiación de los servicios 
municipales ha de descansar en buena medida en la figura de las tasas, al ser ésta una forma de 
financiación muy apropiada, dada la conveniencia de aplicar en lo posible el principio del beneficio a ésta 
tipo de servicios, reservando el de capacidad de pago para la financiación de los bienes públicos puros, 
cuya provisión suele recaer sobre el Gobierno Central. 
Hay que reconocer, no obstante, que se observa una tendencia cada vez más acusada a incrementar las 
posibilidades de actuación discrecional de los Ayuntamientos en el uso de su capacidad financiera, 
haciendo uso de mayor corresponsabilidad fiscal. Pero esta tendencia se compagina mal con la concesión 
de beneficios fiscales por parte de la administración central utilizando impuestos municipales, como 
ocurre con la supresión del Impuesto sobre actividades económicas, sin que vaya acompañado el 
establecimiento de dichos beneficios de una compensación suficiente. 
 
[15] BERTRAND, M.J. (1981) La ciudad cotidiana. Madrid: Estudios de Administración Local. Colección 
‘Nuevo Urbanismo’ nº 30. p.275-277 
Para los propietarios del suelo, el interés a corto plazo se ve estimulado por la presión de la demanda, 
subiendo el precio de la tierra aún más cuando muchas de las regiones de suelo poco productivo 
afectadas por un éxodo rural irreversible, se beneficiaron de una moda extendida más allá de las 
fronteras nacionales por la publicidad: Cévennes, Dordogne, Pré-Alpes del Sur, o las provincias de 
Alicante, Murcia o Málaga. La colectividad sufre las consecuencias de los intereses individuales en la 
medida en que los ingresos individuales no pueden hacer frente al crecimiento de las necesidades en 
materia de servicios e infraestructuras.  
 
[16] op. cit. 6,  pp. 845-858 
El programa de cooperación Local debe constituir un modelo cohesionado integrado por dos fondos de 
distinta naturaleza : el fondo de Financiación Local, de carácter corriente e incondicionado, cuya 
financiación sea garantizar la cobertura financiera de la ampliación competencial derivada de la segunda 
descentralización; y el fondo de Inversiones Locales, de carácter condicionado, naturaleza inversora y de 
horizonte plurianual, en el que las Diputaciones Provinciales realizan una función de intermediación, al 
seleccionar los proyectos locales de inversión a los que se dirigen los recursos del mismo. 
El Fondo de Financiación Local, a corto plazo, representa una participación en los ingresos generales de la 
Comunidad Autónoma y su evolución debe estar vinculada al crecimiento del IPC. Sin embargo, a medio 
plazo, se podría configurar como una auténtica participación en los ingresos autonómicos de carácter 
tributario que debe salvaguardar en todo momento la suficiencia financiera, diferencial, estática y 
dinámica de las Entidades Locales. 
En relación con los criterios de distribución del Fondo de Financiación Local, la propuesta más consistente  

con la segunda descentralización y que aleja el problema de la manipulabilidad es la fórmula por bloques 
competenciales, que éste método permite dar respuesta financiera a una descentralización de carácter 
no uniforme entre los municipios, atendiendo a las diferentes necesidades relativas de gasto. 
 
[17] ALBERTÍ ROVIRA, Enoch (2002). Manual de dret públic de Catalunya. Barcelona: Genrealitat de 
Catalunya. Institut d’Estudis Autonòmics. Madrid: Marcial Pons. 
‘Es tracta d’unes entitats amb un fort grau d’interiorització autonòmica, a causa d’això, en la determinació 
dels seus serveis competencials l’Estat no pot sinó quedar-ne al marge. Correspon, doncs en exclusiva a 
les CCAA determinar i fixar les competències de les entitats locals que creïn en els seus respectius àmbits 
territorials...’ 
 
[18] FOURQUET, François, (1978). Los equipamientos del poder: ciudades, territorios y equipamientos 
colectivos. Barcelona: Gustavo Pili. 
_El primero de los objetivos que suele plantearse es el de cubrir un nivel mínimo de dotaciones capaces 
de alcanzar un bienestar que se considera fundamental. Este planteamiento viene expresado en toda una 
serie de textos programáticos, de prólogos de leyes, pero especialmente se puede encontrar en la propia 
Constitución española, cuando expresa que el estado debe ser garante de que todos los ciudadanos 
puedan gozar de una serie de bienes con el mínimo de dignidad, tal cómo sucede con la vivienda. 
_El segundo objetivo que se plantea iría algo más allá y trataría de establecer una generalización de un 
consumo colectivo determinado, de forma que todos los ciudadanos puedan acceder a él, independiente 
de grados mínimos o de umbrales de dignidad. Esto pude se frecuente en los equipamientos culturales y 
deportivos, estableciendo redes alternativas a las estrictamente privadas que permitan el disfrute 
generalizado o más extensivo de una serie de bienes, tales cómo ciertos deportes minoritarios o ciertos 
espectáculos  cuyo coste real resulta prohibitivo para gran parte de los ciudadanos. 
_El tercer objetivo que se suele plantear a la hora de establecer la política concreta de equipamientos se 
concentra en establecer una lógica de redistribución, por medio de la cual la intervención pública trataría 
de compensar las tendencias existentes en la sociedad hacia la concentración de dinero, poder y 
privilegios en unas pocas personas. Estas tendencias tienen su expresión en el desigual reparto de los 
equipamientos en el espacio urbano, produciendo una desigualdad real de oportunidades e impulsando 
procesos de segregación espacial. 
La propia lógica de localización de los equipamientos singulares supone un reparto desequilibrado de los 
mismos con una tendencia a apropiarse del prestigio social ligado a la centralidad y a los espacios 
habitados por las clases medias y burguesas. Ciertos equipamientos singulares, por otra parte, tienden 
por sí mismos a caracterizar le espacio, de forma que su presencia a su vez atrae a los grupos con 
mayores rentas, reforzando la desigualdad del espacio social de la ciudad. 
 
 
[19] RUBIOL, Glòria, et alt. (1979). Catalunya cap a l’any 2000. Barcelona: Fundació Jaume Bofill: Blume, 
1979. pp.156 
En la bibliografia de les Nacions Unides hi ha una fluctuació entre els termes “serveis socials” i “serveis de 
benestar social”. Nosaltres ens adaptarem a la terminologia del Consell d’Europa, entitat que comprèn el 
grup de països de característiques més pròximes al nostre. També al projecte d’Estatut de Catalunya (de 
Sau) el terme “serveis socials” és emprat en aquest sentit restringit, quan en detallar-se les matèries 
sobre les quals tindrà competència exclusiva la Generalitat s’hi inclou “assistència i serveis socials”. (...) 
Recordar que a l’Estatut de Catalunya de 1932 la Generalitat tenia competència exclusiva sobre 
“beneficiència”, però en  l’Estatut Interior el concepte “beneficència” va transformar-se en “assistència 
social”. 
 
[20] JIMENA QUESADA, Luis, (2006). Dret de la Unió Europea. València: Universitat de València. Col.lecció 
Educació, Materials nº 92. pp.47 
Aquests bons desitjos havien anat precedits d’algunes aportacions interessants, les quals, tanmateix, no 
van tenir el suport necessari de la voluntat política dels estats membres. Així caldria mencionar la part 
dogmàtica inclosa dins el projecte de Constitució de la Unió Europea de 9 de febrer de 1994, elaborat per 
la comissió d’assumptes institucionals del Parlament Europeu –el ponent en fou el senyor Herman. 
Aquest projecte reconeixia un catàleg de drets en el títol VIII (Drets humans garantits per la Unió): es 
tractava d’uns drets que, disposats de manera asistèmica, posseïen, però un contingut força avançat, que 
associava la dignitat humana amb el ‘dret fonamental de la persona a disposar de recursos i prestacions 
suficients per a si mateix i la seva família’ –dret emblemàtic sota la perspectiva de la lluita contra 
l’exclusió social. 
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Per la seva banda, l’altre antecedent de ‘constitució europea’ (el projecte Spinelli) de 14 de febrer de 
1984, anomenat oficialment ‘projecte de Tractat que institueix la Unió Europea’, no contenia ‘part 
dogmàtica’ sinó una sola i genèrica disposició (article 4) sota la rúbrica ‘drets fonamentals’: sense 
reconèixer drets específics, el projecte Spinelli feia només una remissió a les constitucions dels estats 
membres i als tractats internacionals en la matèria. Finalment, la Carta de Niça de 2000 va tenir el mèrit 
d’efectuar una agrupació més o menys sistemàtica de drets (agrupats en blocs o capítols ‘Dignitat’, 
‘Llibertat’, ‘Igualtat’, ‘Solidaritat’, ‘Ciutadania’ i ‘Justícia’). No obstant això, la Carta, malgrat la seva 
incorporació a la Constitució Europea de 2004 (part II), ha generat nombrosos dubtes al voltant de la seva 
possible eficàcia en introduir una certa juxtaposició i confusió en les seves previsions referents als 
mecanismes de garantia. 
Com a conclusió, cal subratllar que la idea d’Europa és en última instància i sobretot, el projecte de fer 
conscients els ciutadans europeu de la seva pertinença a una civilització comuna, a una cultura comuna, 
a una consciència comuna, que doti d’unitat d’esperit l’element humà del continent europeu: la divisa de 
la Unió és ‘Unida en la diversitat’, declara l’article I-8 de la Constitució europea de 2004. Indubtablement, 
el dèficit de consciència europea té connexió directa amb el dèficit democràtic que afecta, no sols les 
institucions de la Unió, sinó també el gaudi de drets fonamentals a escala Europea: dreta civils i polítics –
per exemple-, sufragi actiu i passiu en eleccions municipals i europees, sense oblidar les altres categories 
de drets (...) 
 
[21] op, cit, 15. 
En 1951 la ONU publica en una de les sus revistas (Habitation, Urbanismo et aménagement des 
capagnes, Boletín, nº5) , una serie de artículos sobre el tema: ‘Instalaciones y de servicios colectivos’, con 
una idea importante: las instalaciones y los servicios colectivos sirven, antes de nada para dirigir la vida 
social.  
También se dice que el futuro del equipamiento colectivo estará marcado por un signo consumista que se 
evidenciara desde buen inicio. Es a la vez equipamiento y consumo, de aquí equipamientos de consumo 
colectivo. 
Las administraciones producen equipamientos, que en términos contables no son rentables, al contrario 
sólo generan gasto.  
Así la gran distinción no está entre producción i no-producción, sino entre producción mercantil i no-
mercantil. Es una cuestión de nombre.  
 
 
 
 
 

Bibliografía del capítol: 
 
 
ALBERTÍ ROVIRA, Enoch (2002). Manual de dret públic de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Institut d’Estudis Autonòmics. Madrid: Marcial Pons. 
 
ALEXANDER, Christoper (1978) La Ciudad interior. Barcelona : Gustavo Gili. Col.: Ciencia urbanística: 20                              
(1968) La Ciudad no es un árbol . Barcelona: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)                         
 
ALOMAR ESTEVE, Gabriel (1961) Sociología urbanística. Madrid: Aguilar  
 
ALONSO VELASCO, J.M. (1969)  El equipo urbano en el Plan Parcial de Ordenación, a ‘Ciudad y Territorio’ 
nº1 
 
BALADO, Manuel, (2005). La España de las Autonomías. Reflexiones 25 años después. Barcelona: Bosch.  
 
BALLART, Xavier, (1987) Coerció Estatal i autonomies: estudi de l’article 155 de la Constitució de 1978. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Escola d’Administració Pública de Catalunya.  
 
BENNET, R.J. (1983) The geography of Public Finance: Welfare under Fiscal Federalism and Local 
Government Finance, a  ‘Geographical Review’ (73): 352-353. July.  
 
BERTRAND, Michel-Jean (1981) La Ciudad cotidiana. Madrid: Instituto de Estudios de Administración 
Local. Col·lecció: Nuevo urbanismo (30)                                            
                                        
BOSCH, Núria et alt., (1994) Investissements publics et regions: le rôle des diferents niveaux de 
collectivités publiques dans les six régions fortes de l’Éurope; sous la diréction de Giancarlo Pola, Gérard 
Marcou, Núria Bosch. Paris: L’hartmann. 
 
CASADEVALL, Robert (2003) L’organització territorial de l’administració de la Generalitat de Catalunya. 
Barcelona: Treballs de la Societat Catalana de Geografia (55) 2003. 
 
CASTELLÀ ANDREU, Josep.Ma. et altr. (2007) Els drets davant l’administració i les seves garanties en 
l'Estatut d’Autonomia de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i 
Administracions Públiques. Escola d'Administració Pública de Catalunya. Col.lecció Estudis (28) 
 
CHANTREIN, Michel (1976-77)  Indicateurs d'equipements collectifs en region parisiense. Paris: Centre de 
Sociologie Urbaine.    
 
CLOTET I MIRÓ, Maria Àngels (1991) La Cooperació internacional dels municipis en el marc del Consell 
d'Europa: l'obra de la conferència permanent de poders locals i regionals d'Europa. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya. Direcció General d'Administració Local/ Manresa: Ajuntament de Manresa.  
 
CLUSA, Joaquim  (1975) Bases economicas del analisis territorial. Barcelona: Universitat de Barcelona 
(Manuscrit)   
 
CASASSAS, Lluís, CLUSA, J. et alt. (1981) La Organización territorial y administrativa de Barcelona 
funciones y ámbitos de descentralización los nuevos distritos Barcelona. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona  
 
DURÁN LÓRIGA, Miguel (1963-64) Urbanismo. Planeamiento de nuevos núcleos urbanos (Planes 
Parciales) a ‘Temas de Arquitectura y Urbanismo’ (55,56,57) 
 
ESTEBAN ALONSO,  Alfonso (1982) Estudio comparado de estandares de equipamiento. Madrid: 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. S.O.T.M.A. 
 
EVANS, Graeme (2001) Cultural planning: an urban renaissance? London: Routledge  
 
FEDERACIÓN ESPANYOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (1982). Política de Promoción deportiva 
municipal en España, a ‘Equipamiento, deporte y municipio’. Madrid: FEM.  229 



 

 

FONT LLOVET, Tomás (2006). El régimen local en la reforma de los estatutos de autonomía. Madrid: 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.  
 
FOURQUET, François (1978) Los equipamientos del poder: ciudades, territorios y equipamientos 
colectivos. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
FRIEDMAN,,Yona (1973) Hacia una arquitectura científica. Madrid: Alianza. Col·lecció:Universidad: 54                                             
(1978)  L'Architecture de survie : où s'invente aujourd'hui le monde de demain. Paris: Casterman. 
Col·lecció: Synthèses contemporaines     
                                        
FUNDACIÓN KALEIDOS. RED, (2003). Plan Guía para su planificación territorial y construcción. Gijón: 
Ediciones Trea 
 
GARCÍA BELLIDO, Javier (1983) Estrategias de planeamiento y gestión para la cesión gratuita de los 
sistemas generales, en ‘Ciudad y Territorio’ II (56): 93-101 
 
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1986) Problemas actuales de régimen local. Sevilla: Instituto García 
Oviedo. Universidad de Sevilla. 2a ed   
                             
GENERALITAT DE CATALUNYA (1995) Pla Territorial General de Catalunya. Barcelona: Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques. Direcció general de Planificació i Acció territorial. Servei de 
planificació territorial.  
(1996) Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya: quadrienni 1992/1995. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya. Departament de Governació. Direcció General d'Administració Local. Comissió de Cooperació 
Local de Catalunya   
(2008) Normativa de Serveis Socials. Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials i Llei 13/2006, de 
27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Departament d'Acció Social i Ciutadania. Secretaria General. Col.lecció Quaderns de Legislació (72) 
 
GOODMAN, Paul i Percival (1947) Communitas: means of livelihood and ways of life. 2nd ed., rev. New 
York: Random House. Col·lecció: Vintage books ; 174       
 
HERNÁNDEZ AJA, Agustín (2006). Parámetros dotacionales para la ciudad de los ciudadanos. 
Departamento de urbanística y Ordenación del Territorio. Universidad Politécnica de Madrid.  
(1994) Análisis de los estándares de calidad urbana en el planeamiento de las ciudades españolas. 
Madrid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Instituto Juan de Herrera. Colección: Cuadernos de 
investigación urbanística (11) 
 
JIMENA QUESADA, Luis, (2006) Dret de la Unió Europea. València: Universitat de València. Col.lecció: 
Educació, Materials nº 92.  
 
KOZOLOWSKI, J., HUGES, J.T (1968) Threshold Analysis. An economic tool for town and regional planning, 
a ‘Urban Studies’:5. University of Glasgow. Glasgow. pp. 132-143 
 
LEAL MALDONADO, Jesús (1995). La dimensión de la ciudad. Madrid: Centro de Investigaciones 
Sociológicas 
(1988) Los Espacios colectivos en la ciudad. Madrid: Ministerio de obras Públicas y Urbanismo. Instituto 
del Territorio y Urbanismo                             
 
LE GRAND, J., (1982) The Strategy of Equality. Londres: George Allen & Unwin.  
 
LEFEBRE, Henry (1976) Espacio y politica: el derecho a la ciudad: II. Madrid: Península. Col·lecció: Historia, 
ciencia, sociedad: 128 
(1974) La Production de l'espace. Paris: Anthropos                                       
(1996) Writings on cities. Oxford Malden: Blackwell                            
 
LÓPEZ I CASANOVAS, Guillem (1986) El Finançament comarcal dintre de la nova divisió territorial de 
Catalunya Barcelona: Generalitat de Catalunya. Institut d'Estudis Autonòmics, 2a ed. Col.lecció: Quaderns 
de Treball (7)  

(2001) dir. La Despesa sanitària a Catalunya, 1988-1996: anàlisi del finançament i les formes de provisió 
dels serveis sanitaris. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. 
Col.lecció: Els Llibres dels fulls econòmics (17)   
 
MINISTERIO DE CULTURA (1993) Equipamientos, prácticas y consumos culturales de los españoles. 
Madrid: Secretaría General Técnica. Subdirección General de Estudios, Documentación y Publicaciones   
 
MINISTERIO DE FOMENTO (1997) La Ciudad de los ciudadanos. Madrid: Ministerio de Fomento. Dirección 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. Centro de Publicaciones. Colección: Monografías  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO (1988) El Territorio del consumo colectivo: problemas y 
tendencias territoriales en la vivienda y en los equipamientos. Madrid: Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. Instituto del Territorio y Urbanismo 
(1988) Gestión y financiación de los servicios urbanos. Madrid: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
Instituto del Territorio y Urbanismo. Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico 
         
MONTSERRAT CODORNIU, Júlia (1990). La despesa pública i l’eficiència en la prestació de serveis socials: 
anàlisi del sectori públic i del sector privat no lucaratiu. Tesi Doctoral Universitat de Barcelona. 
Departament d’Economia Política, Hisenda Pública i Dret Financer Tributari 
 
MUMFORD, Lewis (1968), The Urban Prospect. Londres : Secker & Warburd.                           
 
MUÑIZ, Miguel (1991) Las Grandes ciudades: debates y propuestas. Madrid: Colegio de Economistas de 
Madrid/ Banco de Crédito Local de España/ Banco Hipotecario de España 
 
PAREJA LOZANO, Carles (1992) Les competències municipals en la legislació sectorial de l’Estat i de la 
Comunitat Autónoma de Catalunya. Barcelona: Diputació de Barcelona.  
 
PÉREZ ANDRES, Andrés (1988) La Ordenación del territorio en el estado de las autonomías. Madrid: 
Marcial Pons. Instituto Universitario de Derecho Público "García Oviedo"  
 
PUIG I MUÑOZ, Elsa (2002) Organització territorial, distribució de competències i finançament local. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Institut d'Estudis Autonòmics,  
 
RAPOPORT, Amos (1978)  Aspectos humanos de la forma urbana: hacia una confrontación de las ciencias 
sociales con el diseño de la  forma urbana . Barcelona: Gustavo Gili.           
 
RIBAS PIERA, Manuel (1972) Los denominados stándards urbanísticos y su aplicación al planeamiento. 
Barcelona: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Colección Monografías Urbanismo (9)  
 
ROCA, Miquel (2001) Informe Roca 2001. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Comissió d’Experts del 
Parlament (document no publicat)  
 
ROCA, Francesc (1979) Política econòmica i territori a Catalunya 1901-1939. Barcelona: Ketres 
 
RODRÍGUEZ-AVIAL LLARDENT, Luís (1982) Las zonas verdes y espacios libres en la ciudad. Madrid: 
Instituto de Estudios de Administración Local 
 
RUBIOL, Glòria, et alt. (1979). Catalunya cap a l’any 2000. Barcelona: Fundació Jaume Bofill: Blume 
 
RUEDA MARQUEZ,I., (1987) La consulta municipal. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de 
Governació. Direcció General d'Administració Local. 
(1987) et alt. Diagnòstic del mapa municipal de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció 
General d'Administració Local.  
 
SALVADOR SEGARRA, Marc  (2000) Les Comarques i els municipis de Catalunya. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya, Departament de la Presidencia. Col·lecció: Població i territori (8)   
 
VILALTA, Maite, coord. (2001) La Despesa no obligatoria dels ajuntaments de Catalunya Exercici 2000. 
Barcelona: Diputació. Àrea de Cooperació. (Institut d'Economia de Barcelona)   
 
 
 
 
 

230 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


