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La Fundació Jaume Bofill presenta en la seva "Col.lecció de Temes Basles" aquest vo-
lum dedicat a l'organització territorial de Catalunya. No cree que calgui justificar gaire 
aquesta incorporació ja que el problema de l'organització territorial —anomenat más so-
vint de la divisió territorial— continua motivant la celebració de jornades d'estudi, de 
cicles de conferencies i continua desvetliant polémiques en diversos ambients. 

El dia que els órgans polítics de Catalunya hagin de prendre una decisió sobre aquest 
afer —i esperem que ho puguin fer sense excessives mediatitzacions externes i estranyes 
al país— caldrá que recullin el parer de la societat catalana expressat des de diverses pers-
pectives, i una d'elles haurá de ser la deis científ ics socials. 

Encara que en aquest terna, com en qualsevol altre, no es pot parlar de ciencia "pura", 
aquest llibre recull una aportado científica que es a la vegada seriosa i agosarada. Serio-
sa en la mesura que ha analitzat amb rigor les variables que han semblat metodológica-
ment-més significatives i ha deixat que la realitat manes fins el punt d'arribar a uns re-
sultats diferents de les hipótesis que inicialment s'havien plantejat. Agosarada en la me
sura que el treball es concreta en una proposta que no coincideix amb cap de les pro
postes que cirvulaven fins ara en els ambients interessats peí tema, i aixó la converteix 
en una proposta polémica. 

En definitiva, qualsevol estudi haurá d'intentar de respondre a una serie d'interrogants, 
d'entre els quals jo destacaría ara els seguents: 

Quina vigencia teñen avui les divisions administratives municipals actuáis i la divi
sió comarcal del 1936 després deis grans canvis ocorreguts en el país durant les darreres 
décades? 

Quants nivells d'organització administrativa i política hi ha d'haver per sota del 
nivell general de tot Catalunya i amb quines competéncies? 

Quin és l'impacte que han produit sobre el territori cátala els gairebé 150 anys de 
divisió administrativa provincial? 

Quins son els requeriments territorials de cada funció pública de cara a obtenir el 
máxim d'eficácia, el mínim de cost i el control ciutadá necessari en la prestació deis ser-
veis, i a fi d'evitar la innecessária multiplicado d'órgans bu roerá tics? 

Com es pot evitar la creació de divisions administratives diferents per a cada serve i 
i, per tant, unificar la divisió territorial de Catalunya? 

Si aquest estudi contribueix a aclarir aqüestes questions i permetintroduir nouselements 
positius en el debat sobre el tema —i jo cree que ho fa—,enspodrem considerar satisfets. 

Jordi Porta 
Director de la Fundació Jaume Bofill 





1 El mes de juny de 1977, la Fundació Jaume Bofill de 
Barcelona concedí una Beca per a l'estudi de les «Ba
ses teóriques i practiques per a una nova divisió terri
torial de Catalunya» a un equip en qué figuraven econo-
mistes, geógrafs, sociólegs, etc. Aquest equip presen
ta oficialment el seu treball a la Fundació el mes de 
febrer de 1979 i el féu públic, dos mesos després, a 
Manresa, a la Jornada sobre la Divisió Territorial de 
Catalunya, en la qual rendiren compte de I'estat de 
Murs actuacions diversos equips que, en aquell temps, 
a Catalunya, treballaven en diferents aspectes de la 
divisió territorial. 

El treball efectuat era, d'acord amb els termes que 
figuraven a les Bases de la Beca, un estudi metodoló-
gic i es referia, principalment, és ciar, al métode d'a-
nálisi, mes que no pas a una proposta de divisió ter
ritorial. L'equip, en justificar la fi de la tasca que la 
Fundació Bofill li havia encomanat, deia que no era 
possible continuar el treball perqué, per manca d'es-
tudis complementaris que es consideraven indispen
sables, no es podien contrastar amb la realitat les 
hipótesis de treball formulades. En aquesta justifica
do , l'equip considerava que era convenient d'estudiar 
els requeriments político-socials i els requeriments 
técnics de la gestió pública i, també, la realitat huma
na i territorial de Catalunya, els problemes territorials 
de Catalunya i deis Ajuntaments actuáis, i la historia 
deis agrupaments humans i de la tradició municipal. 

2 L'elaboració del treball encomanat havia comportat una 
constant discussió conceptual i de punts de vista me-
todológics. Aixó féu que, al llarg deis mesos, l'equip 
s'hagués anat reduint, i quedes, finalment, limitat a 
quatre persones que foren les que es feren respon
sables deis resultats obtinguts. 

3 Aquests quatre, en analitzar el treball efectuat, i a la 
llum de les discussions tingudes arran de la Jornada 
de Manresa, cregueren convenient procedir a efectuar 
els estudis complementaris que consideraven indispen
sables, i proposaren a la Fundació Jaume Bofill la seva 
urgent elaboració. 

L'objectiu de la tasca proposada era contrastar la 
hipótesi de treball formulada en les ja esmentades 
«Bases teóriques i practiques per a una nova divisió 
territorial de Catalunya» i, a fináis de setembre de 
1979 es proposá a la Fundació el patrocini deis dits es
tudis, que es considera que formarien dues branques 
generáis d'investigació: 

A. L'estudi de la realitat físico-territorial i humana de 
la Catalunya actual. 

B. L'estudi de competéncies o facultats publiques que 
tinguin algún impacte local, amb la corresponent 
análisi de competéncies. 

El treball hauria d'acabar-se amb l'estudi de la idone'í-
tat de la proposta de delimitació territorial i de dis-
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tribució de competéncies continguda en les hipótesis 
del treball «Bases teóriques i practiques per a una 
nova divisió territorial a Catalunya». 

A la proposta presentada a la Fundació Bofill s'es-
mentaren alguns deis problemes que havia de plante-
jar la manca d'informació disponible; s'enumeraren els 
mapes i els plánols que es creía que s'haurien d'elabo-
rar, i s'indicá la conveniencia d'efectuar enquestes i 
entrevistes a funcionaris i experts, i visites a árees 
conflictíves. En darrer lloc, es relacionaren les compe
téncies de les quals es volia assajar l'estudi.1 

4 Finalment, el mes d'octubre de mil nou-cents setanta-
nou, la Fundació Jaume Bofill acceptá la proposta for
mulada i, de seguida, comengaren per part de l'equip 
proponent, els estudis enunciats. 

5 Cal dir( d'antuvi, que novament, l'elaboració del tre
ball comporta una constant discussió conceptual i, 
flns i tot, terminológica; que la interpretació deis re
sultáis obtinguts en el treball sobre les «Bases teóri
ques i practiques...» referents ais aspectes metodoló-
gics, no sempre fou fácil ni unánime; que els ritmes 
de treball ¡mposats pels terminis inclosos en l'encár-
rec de la Fundació Bofill crearen tensions que algunes 
vegades foren difícils de resoldre; que les dificultáis 
inherents a tot treball en equip sovint s'agreujaren en 
tractar-se d'una tasca que comportava endinsar-se en 
camins mai fressats i que obligava a enfocaments 
nous, tant en el camp teóric i conceptual, com en el 
metodológic, com en el d'avaluació de resultats i d'ex-
periéncies alienes. 

Essent dificultes per a alguns membres de l'equip 
sobreposar-se a totes o a algunes de les dites situa-
cions, acordaren no continuar la investigado comen-
gada ja que no volien subscriure un estudi efectuat en 
desacord amb els seus plantejaments personáis. 

6 Les critiques formulades pels antics membres de l'e
quip contribuiren a estimular-nos en la tasca empresa, 
obligant-nos a augmentar el nivell d'exigéncia i el ri
gor científic. Ara bé, la reducció del dit equip com
porta un canvi fonamental en el ritme de treball i un in-
crement de l'esforg efectuat. Pero, comporta, alhora, 
un guany de cohesió entre els membres que continua
ren i una homogeneí'tat en els enfocaments i en els re
sultats obtinguts, que han estat acceptats unánime-
ment pels que finalment hem signat el treball, del qual 
hem acceptat, totalment, la responsabilitat. 

7 Cal dir, també, que en tots els moments, pero mes en
cara en aquells en qué les tensions existents podien 
fer semblar que era problemática la terminado de la 
tasca empresa, els membres de l'equip, continuadors 

1. Vegeu Apéndix número 1, «Proposta d'estudi a la Fundació Bofill». 



de la investigació iniciada, comptárem amb el recol-
zament total de la Fundació Jaume Bofill. Per tant, és 
ja des d'ara que ens complau de regraciar, en especial, 
la persona de Jordi Porta, sense l'ajuda i l'estímul del 
qual i les proves de la seva constant confianga, la rea-
lització d'aquest treball hauria estat sotmesa a moltes 
mes dificultats que és ciar, haurien influít desfavora-
blement en els resultats obtinguts. 

8 Esperonats, també, per l'apassionada necessitat de par
ticipar en el debat obert a Catalunya sobre els proble-
mes de la divisió territorial, els membres de l'equip 
efectuárem tots els estudis projectats i així es cum
plimenta rencárrec que havíem rebut de la Fundació 
Jaume Bofill. 

El treball, un cop Ilest, consta de cinc grans agru-
pacions: 

I. El context, en qué s'analitza la divisió territorial 
de 1932-1936, elaborada per la Ponencia de la Genera-
litat; s'estudien i comparen les divisions administra-
tives actuáis de Catalunya, i s'aprofundeix en els con-
tinguts i repercussions territorials d'algunes experién-
cies estrangeres, el coneixement de les quals pot 
ésser profitós a l'hora d'escatir la divisió mes adient 
per Catalunya, 

II. L'encárrec és la part en qué, primer, s'estudia 
la relació existent entre divisió territorial, Generalitat 
i Llei de Régim Local, i, després, s'estableixen i jus
tifiquen el métode de treball i les técniques d'análisi 
que s'han emprat en el curs de la recerca. 

III. Els condicionants, compren diversos subapar-
tats: l'exposició de la situació i deis problemes de 
l'Administració Local catalana; l'estudi deis condicio-
nants de les competéncies publiques; i el deis condi-
cionants territorials. 

IV. La proposta presenta les possibles alternatives 
d'organització territorial i administrativa i l'exposició 
de la proposta final. 

V. La Cloenda conté el resum general de tota 
Tobra, en fa el balang i inclou la seva justificado i 
descripció. 

Aquest treball s'acabá d'elaborar al mateix temps 
en que s'estava redactant «L'organització territorial ad
ministrativa de Barcelona».2 Per aixó no és d'estranyar 
que alguns capítols d'aquesta darrera obra (Métodes i 
técniques d'análisi, sanitat, ensenyament i urbanisme 
i el planejament d'algunes conclusiones) segeixin fidel-
ment i, en alguns casos, reprodueixin, els textos deis 
capítols corresponents d'aquest llibre. 

9 Per la seva envergadura i complexitat, que queda re-
flectida en el detall anterior, aquest treball no s'hau-
ria pogut dur a terme si no hagués existit una base en 
qué recolzar-se, i que ara considerem d'obligació citar. 

2. CASASSAS, Ll. i CLUSA, J.: L'Organltzació Territorial I Administrativa 
de Barcelona (1981), Ajuntament' de Barcelona, Área de DescentralItzació 
I Participación Ciutadana. 
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A. No es pot comengar aquesta relació sense fer 
constar, d'una manera explícita i clara, el nostre re-
coneixement a la figura de Pau Vila, que, en els dar-
re rs mesos de la seva vida assistí a l'inici del nostre 
treball, repetidament ens hi encoratjá i discutí llarga-
ment i apassionadament, com en ell fou sempre habi
tual, molts deis nostres enfocaments, de les possibles 
conclusions i de diversos aspectes terminológics, 
orientant-nos en la recerca amb soHicitud i ajudant-nos 
a comprendre el perqué de moltes velles coses. 

B. A continuació, cal citar l'existéncia de treballs 
sobre la divisió territorial de Catalunya la consulta i 
estudi deis quals ha estat necessária per a arribar a 
entendre molts deis plantejaments actuáis. En primer 
lloc, és ciar, i d'una manera intensa, les publicacions 
fetes deis treballs de la Ponencia de la Divisió Terri
torial i el conjunt d'actes i d'informes referents a les 
seves sessions de treball, que es conserven en els Ar-
xius públics. Després, els treballs efectuats i les pro
postes presentades a I'Ambit VIII del Congrés de Cul
tura Catalana, a la Societat Catalana d'Ordenació del 
Territori (SCOT), a la Societat Catalana de Geografía, 
etc. on s'han discutit d'altres alternatives. Han estat 
altament profitoses tant les análisis que se n'han fet, 
com les discusions amb els seus autors i amb els de 
les propostes presentades a les Jornades sobre des
centralizado municipal a les grans ciutats, convoca-
des, el mes de juny de l'any 1980, per l'A rea de Des
centralizado i de Participado ciutadana de l'Ajunta-
ment de Barcelona i per la Fundació Jaume Bofill: Ri
bas i Piera, Solá-Morales, Serratosa, Soler Ribé, Can-
tallops, Teixidor, Solé i Sabarís, Lluch, Carreras i Puig-
dengolas, Acarín, Vallen, J. R. Colomines, Bonal, Ba
iles te rt Marcelona, etc. 

C. La col-laboradó prestada, durant l'análisi deis 
condicionants territorials, peí Centre de Cálcul 
d'ENHER (on fou notable l'ajuda que ens presta el 
Sr. Tordesillas, ja que poder disposar de ['ordenador 
representa un estalvi molt considerable, tant econó-
mic com de temps); per la Compañía Telefónica Na
cional de España i per altres persones i entítats. En 
aquest punt cal fer notar, especialment, l'ajuda que 
ens presta Diana Garrigosa, que efectúa la posta en 
marxa deis programes d'ordenador. 

D. L'análisi deis problemes de ¡'Administrado Lo
cal es facilita grades a l'ajuda deis Ajuntaments de 
diverses localitats catalanes, tant d'aquells que res-
pongueren l'enquesta que els fou enviada, com 
d'aquells altres que atengueren les nostres preguntes, 
concediren informado abundant o prestaren documen
tado molt necessária. Principalment, els de Banyoles, 
la Bisbal d'Empordá, Figueres, Igualada, Lleida, Man-
lleu, Masies de Roda, les Masies de Voltregá, Mollet, 
Montblanc, Palafrugell, Prades, Ripollet, Roda de Ter, 
Roses, Rupit-Pruit, Sant Feliu de Pallerols, Sant Hipó-
lit de Voltregá, Sant Pere de Torelló, St. Viceng de 
Torelló, Salou, Sarral, Tarragona, Tárrega, Torelló, Tor-
tosa, Valí d'En Bas, Vandellós, Viella, etc. En alguns 
casos, les enquestes foren totalment respostes, fins i 
tot, a vegades, amb informacions suplementáries. En 
d'altres les enquestes només foren respostes parcial-
ment. Aleshores, com en els casos rars de manca total 
de resposta, l'escassetat d'informació escrita se suplí 



amb visites i entrevistes a diverses persones de les 
árees respectives. 

E. En l'análisi de les competéncies, fou molt de
cisiva la coHaboració de diverses persones, funciona-
ris i técnics, que suportaren pacientment les nostres 
preguntes i que ens ensenyaren amb generositat. Son, 
entre d'altres que potser injustament obiidem, els nos-
tres colleges i amics, Abad, Acarín, Amargos, Angelet, 
Cañáis, Cardelús, Carreño, Coil, Escudero, Figueruelo, 
Forns, Ganyet, Herce, Lago, Prat, Ralea, Ráfols, Riera, 
Rodríguez Bayreguet, Solans, Ubia, etc. 

F. No podem deixar de citar, també, la coHaboració 
especial prestada per Jordi Vallverdú i GrazieHa Costa, 
ens han reqólzat moralment, en circumstáncies difícils 
permetent-nps atravessar-les. Aixó ja seria motiu es
pecial d'agra'íment. Pero, a mes, ens han ajudat a en-
tendre bé els problemes de l'administració pública, 
especiafment la de Barcelona. 

10 Sembla que cal dir, també, que una part important del 
treball es deu, és ciar, a aspectes de rexperiéncia per
sonal deis autors. Si Lluís Casassas, per exemple, hi ha 
aportat el seu coneixement directe del país, aprofun-
dit per Margues investigacions efectuades abans, peí 
treball universitari i per la discussió constant deis pro
blemes geográfica de Catalunya amb els estudiants 
i amb les gents de les terres que visita assíduament, 
Joaquim Clusa, peí seu cantó, entre d'altres aspectes, 
hi ha aportat la seva experiencia adquirida en haver 
treballat en un organisme d'administració metropolita, 
en haver exercit un carree polític a un Ajuntament 
d'una ciutat gran de Catalunya i en haver participat al 
treball de l'equip que efectúa els Plans d'Urbanisme 

de Torelló, Voltregá i Roda juntament amb M. Solá-
Morales, X. Eizaguirre, J. Cullell i M. Surinyac. 

11 Malgrat tota aquesta base de recolzament, l'elaboració 
del treball s'hauria vist dificultada, si a l'equip ens 
hagués mancat la coHaboració directa de persones que, 
amb graus diversos, s'han anat vinculant a la recerca 
que efectuávem. Per tant, no es pot deixar de citar la 
presencia i ajuda de Ferran Juncá, sobretot en l'aná
lisi matemática i de les competéncies, i d'Eduard Do-
ménech, principalment en el treball cartográfic i de 
l'análisi territorial. Finalment, en I'aspecte de realit-
zació material de la tasca efectuada, ha estat impor
tant el paper de Rosa Maria Pedrerol i de Nuria Mira-
bent. Sense el seu esforg i sense la participació d'al
tres eventuals collaboradors i d'amics (Adema, Garcia-
Cuenca, Guarner, Bertrán, Nadal, Batallé, etc.) la recer
ca s'hauria desenvolupat amb moltes mes dificultáis. 

12 AgraTm entranyablement I'encoratjament i la confian-
ga que, durant ('elaborado d'aquest treball, ens han 
ofert Maria Ignacio i Maria Jesús Marqués. 

13 Abans d'acabar aquesta presentació, hem de repetir 
uns mots dits ratlles amunt: en l'elaboració de la 
tasca encomanada per la Fundació Jaume Bofill hem 
estat esperonats per I'apassionada necessitat de par
ticipar en el debat obert a Catalunya sobre els pro
blemes de la divisió territorial. Durant el seu trans-
curs ens han guiat, a I'ensems, la fretura d'una tasca 
científica eficag i ben feta i el desig que, un cop en-
llestida, pogués contribuir a millorar la qualitat de vida 
coHectiva deis catalans i a fer del nostre territori un 
país mes civilitzat i mes habitable. 

Barcelona, u de maig de 1981 
al despatx del carrer Provenga, 

després de l'etapa al de Lleó XIII 

Lluís Casassas i Simó 
Joaquim Clusa i Oriach 
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I. el context 
* 





1. ELS PRECEDENTS IMMEDIATS: LA DIVISIÓ TERRITORIAL DE 1932 

1 Ja d'abans de l'adveniment de la segona república, la 
preocupado per la divisió comarcal havia estat gene
ral en la població catalana. Historiadors, botánics, pe-
dagogs, geólegs ¡ geógrafs, polítics, escriptors i ex
cursionistas, es feien ressó d'aquesta preocupació. 
Com a conseqüéncia, sovintejaren estudis, llibres i 
conferencies que anaven aixecant I'edifici teóric del 
comarcalisme. Hom pot citar treballs de valor notable 
apareguts a partir del llibre de Font i Sagué, premiat 
ais Jocs Floráis de 1897: Esteve Sunyol (El tener de 
Catalunya i les comarques naturals, 1897); Francesc 
Carreres Candi [Assaig de nomenclatura de les co
marques catalanes, 1907); Mariá Faura i Sans (Butlletí 
del Centre Excursionista de Catalunya, 1919); César 
August Torres (al Butlletí del C.E.C. 1919); Pere Pagés 
i Rueda (a «La Veu de Catalunya», 1919); Pere Blasi 
[Geografía de Catalunya, 1922); Miquel Santaló (Per 
l'estudi de Catalunya. Concepte de la comarca geográ
fica i deis seus factors, 1932); Assemblea Constituent 
deis separatisme cátala (Constitució provisional de la 
República catalana. L'Havana 1928), etc. 

2 Pero, si els treballs deis dos autors citats darrerament 
van cloure el llarg període assintétic de la geografía 
catalana i amb ells s'acabaren els titubeigs de la doc
trina comarcalista tradicional, hi hagué un moment que 
ja fou I'anunci de la plenitud teórica de l'avantguerra: 
les conferencies que diversos autors pronunciaren a la 
Casa del Valles, de Barcelona, i que foren recollides 
en el volum segon de la Biblioteca d'Estudis Comar
cáis.1 En aquest tom, els autors intentaren respon-
dre a la pregunta: ¿qué és una comarca? i sembla 
com si volguessin fer el resum de tot l'esforg teóric 
al voltant del problema comarcal. Hi foren importants 
les conferencies de F. Glanadell, de J. Bofill i Matas, 
de Caries Pi i Sunyer, d'A. Rovira i Virgili, etc., sobre-
sortint raportació de Pau Vila que acompanyá la seva 
intervenció (Per a una soiució del problema comarcal. 
Una divisió de Catalunya en comarques) amb un mapa 
de la divisió comarcal de Catalunya. 

3 El mapa de Pau Vila, amb el seu projecte de divisió 
comarcal, fou el primer mapa complet, elaborat des-
prés del de Font i Sagué, basat en un estudi serios del 
territori en qué, al costat de notables coincidéncies 
amb el primer, hom hi pot veure diferencies impor
tants: desaparició de les petites comarques (Llucanés, 
Moianés, Ribera de Sió, Conca de Meiá, etc.) desa
parició del Solsonés, incorporat a la nova comarca de 
Cardener-Bages, desaparició del Priorat, etc. Malgrat 
tot, aquest treball de Vila és I'indiscutible precedent 
¡mmediat deis treballs de la Ponencia. En la seva jus-
tificació, Vila digué: 

«amb tot i que hem procedit ponderant tots els elements 
coneguts amb preponderancia primordial de les realitats 

4 

d'ara, per rao d'aquesta mateixa directriu essencialíssi-
ma, ho hem feta amb el ferm convenciment que noves 
realitats en í'esdevenidor no deixaran d'imposar delimi-
tacions mes ajustades a les necessitats que es presen
tan. Volem dir amb aixó que cap divisió que es faci será 
immutable». 

(Els subratllats son de l'obra present). 

4 L'octubre de l'any 1931, la Generalitat de Catalunya 
crea una ponencia per a l'estudi de la Divisió Territo
rial de Catalunya. Aquesta Ponencia queda integrada, 
després de la renuncia del Sr. Valls i Taberner, per 
Antoni Bergós i Felip Solé, que hi representaven les 
terres ponentines, per Pere Blasi i Miquel Santaló, que 
hi representaven les terres gironines, per Josep Iglé-
siés i Antoni Esteve, de les terres meridionals catala
nes i per Pau Vila i Manual Gales, de les terres de 
l'entorn barceloní. La Ponencia rebé l'encárrec de pre
parar el projecte d'«una estructurado del país que 
respongués a les realitats de la térra, a fi que un cop 
aprovat l'estatut autonómic de Catalunya pogués do-
nar-se 1'estructuració demarcacional mes apropiada a 
les seves necesitats i conveniéncies». Des d'un prin-
cipi, dones, queda ben ciar que la divisió estava pen
sada mes per a l'administració periférica de la Genera
litat que per a l'administració local. Potser val la pena 
de repetir les paraules que P. Vila va escriure en el 
«Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya» (1933, 
pagines 161 a 169) en les quals explica I'origen deis 
treballs de la Ponencia i la seva justif icado: 

«La unitat de Catalunya conscientment o subconscient-
ment s'ha mantingut en tot temps arrelada a l'esperit 
del poblé. La divisió provincial produí una ferida que 
amb el desvetllament de la sensibilitat política s'ha fet 
viva; per aixó avui, restablerta la unitat catalana, hom 
no vol veure ni rastre d'aquell repartiment en la futura 
reorganització administrativa. Cal recordar que els terri-
toris provincials presenten anomalies d'atribucíó com la 
d'anar el Solsonés a Lleida i el Ripollés a Girona, o la 
de trossejar el Penedés i repartir encara la Cerdanya, 
ja mig partida. Amb tot, aqüestes anomalies, que hom 
podría corregir amb uns retocs, no son pas el defecte 
cabdal de la divisió blasmada. Aquest defecte essencial 
és la discordancia que establia entre la concentració deis 
organismes administratius i governamentals i les corren-
ties socials i mercaderes, la qual cosa ha creat una du-
plicitat de centres de polarització humana. (Aquesta di
vergencia, que no es manifesta mai d'una manera explíci
ta, té la seva manifestado popular en l'animadversió ge
neral envers el sistema de províncies; per aixó consti
tuía l'alcaprem subconscient de 1'antiprovincíaiisme de 
tot moviment patriótíc)».2 

1. CASA DEL VALLES, El problema comarcal a Catalunya, Biblioteca 
d'Estudis Comarcáis, vol. II (Barcelona 1931). 

2. Algunes vegades tácitament i moltes d'una manera explícita, potser 
ja des d'abans deis anys trenta s'ha esgrimit com a argument a favor de 
la divisió comarcal el que aquesta representaría l'instrument mes apte 
per a lluitar contra el centralismo, oblidant-se de que el centralisme no 
és el fruit d'una divisió territorial sino la conseqüéncia d'una determi
nada organització política centralista des d'entitats d'ámbit comarcal. 
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De totes maneres, Pau Vila assenyalá, enfront de les 
exigéncies deis impacients que demanaven una divi-
sió que resolgués, al seu gust, totes les qüestions ter-
ritorials, que «fer una delimitado comarcal de carácter 
netament geográfic era una tasca delicada, difícil i 
potser innecessária» i que el que calia era «establir 
una divisió ajustada a les necesitats de l'hora i apro
piada al govern i a l'administració del país». I afegí que 
«convenia que el pía s'ajustés tant com fos possible 
a les comarques naturals, históriques o económiques 
sense anar, pero, a una precisió comarcal ja que aques
ta hauria estat una tasca científica de Marga prepara
d o mes propia d'una academia i que bé podría resultar 
sense utilitat práctica». 

Com que pels ponents es va haver de «reconéixer 
el fet del concepte d'absoluta vaguetat que dominava 
respecte al nom comarcal i respecte al concepte de 
comarca a la major part de les terres catalanes», 
hagueren d'establir, d'antuvi, uns principis generáis 
orientadors deis seus treballs: 

«a) conveniencia d'establir el menor nombre possible de 
demarcacions per economía en el govern i l'adminis-
tració del país; 

b) conveniencia que des de cada poblé d'una demarca
do es pogués anar i tornar en un día del seu cap; 

c) calía tendir a fer que les demarcacions tinguessin un 
cert equilibri quant al nombre d'habitants, o bé l'ex-
tensió compenses les diferencies; 

d) com que hi havia poblacions que feien de cap en la 
divisió político-administrativa vigent, les quals es re-
fiaven per a llur subsistencia deis organismes oficiáis, 
hom procuraría de minvar el trasbals que les noves 
demarcacions els poguessin ocasionar».3 

5 La Ponencia va reconéixer l'existencia «popular» de 
«comarques menors» que no es podien incloure, per 
la seva exigüitat, en una proposta seriosa de demar
cacions político-administratives de Catalunya, tais com 
la Conca de Meiá, la ribera de Sió, la Valí d'Ager, 
la Valí de Ribes, e t c . , algunes de les quals figuraven, 
ja en els mapes anteriors, els de Font i Sagué, de Pau 
Vila i de Pere Blasi. 

La resposta de la primera pregunta (¿a quina co
marca pertany el vostre poblé?) forní una previa divi
sió de Catalunya en cent divuit comarques, que podría 
representar una organització territorial de Catalunya 
establerta a un nivell molt acostat a les realitats huma
nes, amb un nombre d'entitats no massa allunyat de 
les vuitanta-set árees de mercat proporcionades per 
la resposta a la segona pregunta. 
L'abandó d'aquestes dues xifres i la seva reducció a 
trenta-vuit demarcacions fou imposada per la confu-
sió conceptual que potser existia entre administració 
local i administració periférica de la Generalitat. La 
recerca i la identificació d'una certa homogeneitat en
tre grups de comarques, com a fonament d'unes enti-
tats mes grans, tal com defensa Rovira i Virgili, exigía 
una reducció del nombre de demarcacions per a crear 
unes supracomarques o vegueries, pero no va resol-
dre la confusió, ja que es mantingueren les trenta-vuit 
demarcacions, abandonant una organització del territo-
ri en entitats d'extensió mes reduída, que haurien ha-

3. GENERALITAT DE CATALUNYA: «La Divisió Territorial de Catalunya-, 
Conselleria d'Economia (Barcelona 1937). Edició Facsímil del Congrés 
de Cultura Catalana. Editorial Seix Barral. 
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gut d'ésser els ámbits significatius de Tadministració 
local catalana. 

Prácticament, totes les veus que durant aquest mig 
segle transcorreguts s'han aixecat discutint algún punt 
concret de la divisió territorial de la Ponencia han eixit 
de centres que no veieren reconeguda la seva capitali-
tat comarcal o les seves condicions especifiques. Sem
bla que és lícit preguntar-se si aquests centres mante-
nen encara el seu paper aglutinador; si els seus mer-
cats es conserven, malgrat la davallada recent d'algu-
nes viles mercaderes; si avui les relacions humanes 
es continúen efectuant en els vells centres de mercat 
i si les condicions socials actuáis (transport, crédit, 
mobilitat, ec.) no reforcen el paper jugat pels antics 
centres petits i negligits. 

6 És veritat, com indicava recentment I'Enric Lluch,4 que 
«una divisió sempre ha de sacrificar unes coses per 
altres, considerades primordials», pero el que cal sa
ber és si és necessari el sacrifici de les entitats terri-
torials menors que, seguint les paraules de Lluch, po
den ésser els «ámbits privilegiats de Tautogestió, on 
fóra possible una democracia mes directa, mes im
mediata i amb pocs intermediaris». Aquests ámbits 
menors sembla que han sortit reforcats de les trans
formacions ocorregudes a Catalunya, de 1932/1936 
engá, en la distribució de la població, deis canvis ex-
perimentats en l'activitat económica, deis nous assen-
taments urbans i de l'aparició del concepte de sistema-
urbá. 

7 D'aquestes transformacions, Lluís Cantallops5 en féu 
una exposició en la seva comunicació a la reunió de 
la Seu d'Urgell. Cantallops assenyalava el foment deis 
desequilibris entre les comarques a causa del model 
de creixement imposat a Catalunya amb la pérdua de 
població en les comarques de la meitat occidental i la 
localització deis increments en les comarques de l'en-
torn de Barcelona i en les de la costa. En aquest apar-
tat fornia dades que demostraven la dificultat de man-
tenir les condicions mínimes per a fer possible la vida 
d'una societat moderna en les comarques deficitáries. 
«Si la tendencia no es modifica, digué Cantallops, no 
hi ha mes remei que plantejar-se l'agrupament o l'as-
similació» d'aquelles comarques. 

La comunicació prestava molta atenció a les nota
bles transformaciones que a l'ús de l'espai ha portat 
la motorització, en incrementar notablement el radi 
d'acció; a la manca d'alternatives al treball del camp; 
a les modificacions experimentades pels mercats agrí-
coles; a l'expansió de la industria a grans sectors del 
territori cátala i al fet que la prestació de molts ser-
veis ja depassa els estrictes límits comarcáis i ten-
deix a esborrar els trets fisiográfics de díverses co
marques. 

Finalment, Cantallops analitzava les repercussions 
espaciáis del creixement urbá, caótic i improvisat, de 
les urbanitzacions de segona residencia, de les aglo-
meracions turístiques, de les noves estructures de re-
lació que se sobreposen a les estructures comarcáis 

4. LLUCH, Enríe: «La divisió del terr i tor i depén del model de Societat» 
a Canigó, n.° 697, any XXVII , Barcelona 14 febrer 1981 (págs. 18 a 21). 
5. CANTALLOPS, Ll . : 'incidencia deis nous fets urbans i territorials en 
la Divisó Comarcal del 1936-, C. C C , ámbit V I I I . La Seu d'Urgell, no-
vembre 1976. 
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tradicionals i a la integrado d'algunes d'aqüestes co
marques en regions metropolitanes amb pluralitat de 
centres altament connectats entre ells. 

¿Cal repetir que constatar l'existéncia d'aquestes 
modificacions no pressuposa cap estimado negativa 
del treball de la Ponencia, ja que, aquesta, es veié 
constreta, en la seva tasca, per la mateixa imprecisió 
de l'encárrec i per les limitacions imposades peí con-
text polític i social d'aquella hora? 

¿Cal repetir que, tot i aqüestes limitacions, que la 
mateixa Ponencia va reconéixer manta vegada, el seu 
treball, prefectible en alguns aspectes, fou Testudi 
mes reexít de la realitat catalana, i, per tant, el que 
arrelá mes i ha subsistit des d'aleshores, viu en am-
plis sectors de la realitat i de la societat catalanes? 

8 Lluís Solé i Sabarís, a la repetídament citada reunió de 
la Seu,6 parlant deis treballs de la Ponencia recor-
dava que la divisió proposada tenia una finalitat pura-
ment administrativa i que, per tant, tenia per objectiu 
obtenir unes unitats territorials de magnitud i nombre 
d'habitants adequats a la funció que haurien d'acom-
plir, assegurant que en elles existís un centre comar
cal, amb el qual hom pogués comunicár-se fácilment, 
i que fos capag de realitzar les funcions de capitalitat. 
Per tant, afegia Solé i Sabarís, no té res de particular 
que la divisió territorial proposada no s'ajustés estric-
tament en alguns casos a la divisió geográfica estric
ta en ésser, abans que tot, un fet social, producte, 
dones, de la creació humana, dinámica i variable en el 
temps, i no una creació immutable de la naturalesa.7 

Per acabar la seva comunicació, Lluís Solé dema
na va, per raons diverses, la revisió deis criteris tin-
guts en compte per a definir algunes comarques i 
també demanava si no era necessari reduir numérica-
ment les regions: «Una adequada divisió regional ha 
de basar-se en el tipus de servéis económics, cultu
ráis, sanitaris, etc. que s'hagin d'atribuir a cada uni
tat-. 

9 És oportú, dones, tenint en compte el que s'ha dit en 
els apartats anteriors, de veure, encara que sigui no-
més enunciant-los amb brevetat, alguns deis casos 
contenciosos, apareguts, molts ja al mateix moment 
de la proposta, que son mes característics d'aquesta 
tendencia vers una revisió de la divisió territorial de 
la Ponencia de la Generalitat. 

AGRAMUNT. Agramunt, que ja constava com a cap 
de Veguería a la divisió de 1304, que consta en el 
Mapa de Norbert Font i Sagué i en els deis mercats 
elaboráis per la Ponencia i en el mapa comarcal ela-
borat segons els resultáis de l'enquesta feta ais Ajun-
taments, és el cap de la roda lia de la Ribera del Sió, 
d'una acusada personalitat, i que fou repartida entre 
la Noguera, l'Urgell i la Segarra. 

BANYOLES. La divisió de Catalunya en vegueries, 
atribuía Banyoles a la de Besalú, i, després, a la de 

6. SOLÉ i SABARÍS, Ll.: Problemes de la futura divisió territorial de 
Catalunya, C. C C , ámbit VIII (La Seu d'Urgell, nov. 1976). 
7. En la mateixa reunió de la Seu, Manuel Ribas i Piera afirmava, taxa
tiva me nt, refereint-se a les comarques del 32, que «la comarca és una 
realitat física que condiciona la vida deis homes que hl vluen» I que 
«la comarca és un fet estructural i territorial»: RiBAS I PIERA, M.: Qué 
son i per a qué les comarques, ámbit VI I I , CCC, La Seu d'Urgell, 1976. 
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Girona. Font i Sagué atribuí les terres banyolenques 
a la Garrotxa, igual que Pere Blasi. Com en totes les 
regions frontereres, Banyoles és repetídament inclosa 
a la Garrotxa (Garrotxa d'Empordá, apareix moltes ve-
gades en antics documents) o al Girones, o bé apareix 
com a comarca individualitzada com a tret d'unió de 
la Garrotxa, TEmpordá i el Girones. Pau Vila (1930) 
inclou el Girones i Banyoles a la Selva. En el mapa 
de les árees de mercats de la Ponencia, apareix deli
mitada Tarea d'atracció del mercat de Banyoles, este
sa des de Mieres a Vilademuls, L de Serinyá a Palol de 
Rebardit. És una de les árees de Catalunya on és mes 
viu el sentiment de pertányer a una comarca propia. 

CAMPRODON. L'alta valí del Ter, o de Camprodon, 
que comenga ais voltants de St. Pau de Segúries, está 
formada per la valí alta del Ter, a Setcases, i per la 
valí de Hitort, a Molió. La unitat física i humana que 
constitueixen, ha estat reconeguda des de sempre. 
Hom ja troba la veguería de Camprodon a partir de 
la divisió en Vegueries de 1304, en el mapa d'Aparici 
(inicis del s. XVIII) i, finalment, la seva personalitat 
fou reconeguda per la Ponencia: figura en el mapa co
marcal (resposta a la primera pregunta de l'enquesta) 
i al mapa d'árees de mercats (resposta a la segona pre
gunta de l'enquesta). Altrament, la inclusió al Ripollés 
de la Valí de Camprodon no ha debilitat els seus lli-
gams humans amb la Garrotxa í la seva relació cons-
tant amb Olot. La moderna inclusió de terres garrot-
xines (Rocabruna, Beget) al municipi de Camprodon 
no ha fet mes que reconéixer una tendencia histórica. 

CARDONA. Aqüestes terres de Cardona i de Sol-
sona no han tingut mai en la consciéncia popular ni 
en les denominacions deis tractadistes una designa-
ció estable i, si en algún moment, com en el mapa de 
l'Aparici, apareix la veguería de Cardona, aquesta ciu-
tat, al llarg deis temps, és atribuida a diverses árees: 
Font i Sagué l'uneix a Solsona; Pau Vila (1930) des-
criu la comarca Cardener-Bages, que puja fins a Sol
sona; en les árees de mercat descrites per la Ponen
cia, va inclosa amb Solsona i en els mapes deis pro-
jectes de demarcacions de la Ponencia, amb Berga al
guns cops i, d'altres, amb Manresa. Morfológicament, 
son terres intermedies, terres frontereres difícils de 
caracteritzar. Popularment, potser és mes estesa la 
consideració de la rodal i a de Cardona com a perta-
nyent a les terres solsoneses. 

CERDANYA. Tothom está d'acord en la considera
ció de la unitat de la Cerdanya. No es tractaria sola-
ment del reconeixement teóric de Terror de 1659, sino 
en intentar arranjar el que en 1833 afegí una altra di
visió a les terres cerdanes. Ningún no pot discutir, tam-
poc, Testreta relació que teñen aqüestes terres i les 
ripolleses. Malgrat tot, les mes noves investigacions, 
que han estat contemporánies deis canvis experimen
táis per les infraestructures deis transports i pels mit-
jans de desplagament, sembla que s'orienten a reduir 
la importancia deis Iligams amb Vic que, per la Po
nencia, foren altament consideráis. Per tant, per a or
denar el territori cereta, els criteris que s'han de se
guir son els de respecte a la seva unitat i el del reco
neixement de la pertinenga a la seva área natural de 
relacions, que sempre ha estat la Garrotxa, a través 
deis cañáis de Ribes i de Ripoll. 



LES GARRIGUES. A la part meridional de la De-
pressió Central Catalana, la comarca de les Garrigues 
definida per la Ponencia, ocupa un espai de límits im
precisos, amb una migrada atracció exercida per les 
Borges Blanques. 

Solé i Sabarís, a la Seu, deia que «és comprensiu 
que comarques com les Garrigues, sense una capital 
important, pero unides económicament amb el centre 
urgellenc i olier de les Borges, formessin una sola 
entitat territorial»: (EIs subratllats son de l'obra pre-
sent). El migdia de les Garrigues i les terres ve'ínes 
d'Almatret, Maials i Llardecans incloses al Segriá, for
men una unitat fisiográfica i humana encapcalada per 
la Granadella, d'una forta personalitat, que reclama, 
en els moments deis treballs de la Ponencia, el reco-
neixement de la seva individualitat. 

LLUQANÉS. A l'altiplá oriental de la Depressió Cen
tral, ocupant l'interfluvi entre el Llobregat i el curs 
mitjá del Ter, humanament, geográficament, histórica-
ment, el Lluganés constitueix una petita comarca, pero 
la seva mateixa migradesa feu que no es consideres 
oportú que formes una unitat independent. El resultat 
fou que s'incorporá a l'Osona la part mes gran de la 
comarca, amb el seu centre aglutinador, Prats, i que 
aitres sectors s'incorporessin a Bages i al Berguedá. 
Des del moment primer, els llucanesos han reivindicat 
la seva unitat i ei seu reconeixement com a comarca 
propia. 

MOIANÉS. La regió de Moiá, com a térra fronte-
rera, ha oscillat sempre, ai llarg deis temps, entre 
Manresa i Vic, encara que predominen les époques en 
qué ha estat inclosa en les demarcacions manresanes. 
Malgrat tot, les característiques de les terres moiane-
ses no son les própies de Bages: son terres d'altiplá, 
fredes i mes dures que les de la cubeta de Bages; son 
terres aptes per a la silvicultura i la ramaderia. Font 
i Sagué va incloure el Moianés entre les comarques 
naturals i historiques de Catalunya. També apareix en 
el mapa de Mercats. Moiá és un centre comercial in-
fluent, situat en una crui'lla important de carreteres. 

MOLLERUSSA. Centre comercial i de servéis del 
sector regat per la plana urgellenca, agrupa, en el seu 
mercat, a mes de la propia, les activitats económiques 
deis municipis següents: Arbeca, Bell-Iloc, Bellvís, Fon-
darella, Golmés, Miralcamp, el Palau d'AnglesoIa, el 
Poal, Puig-gros, Sidamon, Torregrossa, Vilanova de 
Bellpuig i Vila-sana (Utxafava). A la regió de Molle-
russa és molt estés el sentiment de pertányer a una 
única entitat territorial i, així i tot, la Divisió Territo
rial repartí els dits municipis entre les comarques del 
Segriá, la Noguera, les Garrigues i l'Urgell. 

MONTSIA. Aquesta és una comarca que fou creada 
per raons no estrictament geográfiques o económiques. 
Diu Solé Sabarís que «potser en algún cas, com en el 
del Montsiá, és innecessária l'existéncia d'una comarca 
diferenciada, potser mes per raons polítiques que geo
gráfiques». Avui, habitualment, horfi estudia la comar-
ca conjuntament amb la del Baix Ebre i s'hi distingei-
xen els tres sectors característics de l'evolució recent 
de Catalunya: un sector muntanyenc i de seca (Ullde-
cona, la Cenia), un sector d'agricultura progressiva i 
de regadiu (Amposta) i un sector costaner amb un 

predomini de les activitats turístiques (St. Caries de 
la Rápita, Alcanar). Formen unitats amb tan acusada 
personalitat que no ha d'estranyar que fio hagin arri-
bat a compondré una comarca fortamerit articulada. 
La comarca del Montsiá no figurava ni- en el mapa de 
Font i Sagué, ni en el de Pau Vila, ni en els primers 
esbocos i propostes de la Ponencia. No havia figurat, 
tampoc, en cap de les divisions político-administrati-
ves anteriors ni en el de les árees d'influéncia deis 
mercats. 

PENEDÉS. «El Penedés, diu Emili Giralt,8 és una de 
les comarques de mes acusada personalitat de Cata
lunya. I tant la divisió eclesiástica, amb Tantic deganat 
del Penedés, com la civil, amb Ja veguería d'igual 
nom, mantingueren la unitat de la comarca». Malgrat 
aixó, les viles del Vendrell (Baix Penedés), Vilafranca 
(Alt Penedés) i Vilanova (Garraf o Marina del Pene
dés) han organitzat petites rodalies que la Ponencia 
eleva a la categoría de comarques, trencant, dones, a 
efectes administratius, la vella unitat de les terres del 
Penedés. D'altres, en canvi.entenen que també les 
terres fins al Llobregat s'haurien d'incloure en la de
marcado penedesenca, junt amb les terres de Piera, 
incloses a la comarca d'Anoia, Gent del Penedés creu 
que el repartiment de la comarca fet per la Ponencia 
de la Divisió Territorial, ha impedit que exercís un mes 
rápid desenvolupament económic de la comarca i ha 
impedit que exercís un cert paper de contrapés davant 
de les árees mes poblades de la part central de la 
regió barcelonina i de les de l'incipient conglomerat 
industrial del Camp de Tarragona. 

SANTA COLOMA DE QUERALT. És el centre d'una 
rodalia que ocupa la petita cubeta excavada, a les mar
gues toves de la Depressió Central, peí curs alt del riu 
Gaiá. El nucli está situat a la cruílla de dos camins im-
portants: el de Barcelona a les terres baixes urgellen-
ques, passant per Igualada, ¡ el que uneix la Conca 
de Barbera, les terres mes altes de la Segarra i del 
Solsonés. La seva situació li ha conferit, al llarg de la 
historia, una personalitat ben acusada. Malgrat que 
es trobi a les terres segarrenques, mal no s'ha rela-
cionat amb la seva part central, Cervera i, en canvi, 
cada vegada mes, ha establert relacions intenses amb 
Igualada i les terres baixes de I'entorn barceloní i pe-
nedesenc. La Ponencia, per qüestions de balanceig i 
per tendir a una certa homogenei'tat territorial i po-
blacional entre les comarques, la uní a la Conca de 
Barbera, situada a Taltre cantó del coll de Deográcies. 
Pero mai, tampoc, aquesta adscripció no provoca re
lacions de cap classe. I així, els de Santa Coloma, ho 
feren constar des del primer dia. 

TORDERA. Ribas i Piera, en el seu estudi de la 
Seu (1976) diu de la regió de la Tordera que juga un 
paper de regió-rótula al nord de Barcelona. És la regió 
que recull la Selva meridional i l'Alt Maresme. De fet, 
al voltant de la baixa Tordera s'ha creat aquesta enti
tat que, en molts aspectes (cultural, turístic, eclesiás-
tic, etc.) tendeix mes cap a les terres de Girona. El 
desenvolupament recent de la industria, que hi ha tin-

8. GIRALT, Emili: Penedés i Garraf, dins SOLÉ SABARÍS, Geografía de 
Catalunya, Vol. I I I , Aedos, Barcelona 1974. 
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gut lloc, no ha fet sino incrementar el sentiment, ja 
exposat des de fa molts anys, de constituir una comu-
nitat que malda peí reconeixement de la seva persona-
litat. 

VALL D'ARAN. La personalitat de la Valí ha estat 
reconeguda al llarg de la historia i, de fet, fins a l'uni-
formisme liberal, va disposar d'un régim especial. La 
seva cultura, la seva llengua i la seva especial dedi
cado económica que, de fet, la implantado turística 
no ha fet sino reforgar, ha incrementat la voluntat deis 
arenosos de no ésser inclosos preceptivamente en cap 
de les futures organitzacions territorials generáis a 
Catalunya, i d'assolir una unitat administrativa que 
permetés el reconeixement de la seva personalitat. 

Sembla que s'hauria d'acabar aquesta relació dedi-
cant un espai a ['análisi del fet metropolita, que és un 
fenomen que ha tingut moltes repercussions en el 
territori tal com fou organitzat per la Ponencia de la 
Generalitat. Pero després de deixar constancia d'aquest 
fet, es creu mes avinent analitzar-ne les conseqüén-
cies quan es tractin els diferents aspectes de la me-
tropolitanitat. 

10 Malgrat que l'existéncia de totes les qüestions plan-
tejades fa difícil de justificar una implantació im
mediata de la Divisió del 1932-1936, perqué, potser 
—tot i un cert principi d'interinitat— ratificaría i de 
fet reafirmaría i concretaría uns límits que no poden 
ésser assumits sense una profunda análisi, tampoc 
l'existéncia de les qüestions contencioses, no justifi
caría un rebuig global del treball de la Ponencia. Pot
ser hom pot estar en desacord amb algún detall de la 
divisió final; potser hom pot atribuir ais treballs efec-
tuats una certa imprecisió terminológica i conceptual; 
potser hom pot esgrimir, en un excés de legalismes 
fora de lloc, possibles imperfeccions en la seva apro-
vació i promulgado. Pero el que está fora de dubtes 
és l'existéncia d'uns fets que permeten parlar de la 
vigencia de la divisió comarcal del 32. 

11 En primer lloc, en parla el fet que la divisió de la Po
nencia fou adoptada per la majoria deis treballs d'aná-
lisi geográfics mes solvents, comengant per la Geo
grafía de Catalunya de la casa AEDOS, que, malgrat 
que no la seguís en la divisió de les nou regions o 
vegueries, la seguí per les principáis monografies co
marcáis modernes (Bages, Segarra, Osona, Segriá, 
Garrotxa, etc.). 

Cal teñir en compte, també, l'ús que en feren molts 
deis organismes, populars i oficiáis, durant el període 
de la guerra civil,9 i que, fins i tot durant els anys de 
la dictadura franquista, alguns organismes, tant es-
tatals com professionals, adaptaren el seu funciona-
ment a unes divisions inferiors a les províncies que, 
generalment, coincidieren amb les comarques del 32 
(Correos y Telégrafos, Servicio de Extensión Agraria, 
Organización Sindical, Compañía Telefónica Nacional 
de España, etc.). També, en molts casos, les organit
zacions eixides de la lluita contra la dictadura anaren 
estructurant-se seguint el model comarcal de la Po-

9. ASCON, R., ESTALELLA, M. i RIERA, P.: -Comarques I divisions ad-
ministratives» a CEUMT, n. 11/12 (Barcelona febrer/marc 1979) págs. 7 
a 26. 
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néncia, encara que s'ha de reconéixer que, tot sovint, 
els organismes locáis hi acabaren suplantant les fun-
cions deis d'ámbits comarcáis. Finalment, tot i que es 
pugui afirmar que, fora deis centres dirigents de la 
vida social catalana (cultural, artística, excursionista, 
etc.) que ja han assumit plenament la problemática 
comarcal, continua vigent el «fet del concepte d'ab-
soluta vaguetat que domina(va) respecte al nom co
marcal i respecte al concepte de comarca a la major 
part de les terres catalanes», la realitat, pero, és que 
cada vegada son mes nombrosos els cercles en els 
quals és molt viva i forta la idea de la vigencia d'un 
fet comarcal diferenciador. I també cal fer notar que, 
darrerament, bona part de la discussió sobre la redis-
tribució de funcions a diferents nivells i de la reorga-
nització deis límits territorials deis organismes polí-
tics i deis ámbits deis esglaons de poder inferiors a 
['administrado central ha passat peí reconeixement 
teóric de les comarques del 36, que també han estat 
reivindicades a Chora actual per molts deis partits po-
lítics catalans. 

12 Poc a poc, pero, fins i tot entre els partidaris de man-
tenir un esglaó d'administració local a nivell comarcal, 
s'ha obert pas la idea de la necessária revisió de la 
distribució comarcal del 32/36.10 D'un cantó, hom va 
comprenent que s'ha de concedir un reconeixement 
«oficial» ais nous fets comarcáis apareguts després 
del 39, o a aquells altres, l'evidéncia deis quals s'ha 
fet palesa (Mollerussa, Banyoles, Sta. Coloma, etc.). 
D'altra banda, s'ha compres que hi ha algunes comar
ques massa petites en extensió, en forga poblacional, 
en potencia económica que, per tant, no poden ésser 
per si soles agents de planificado administrativa, de 
vida coHectiva o de desenvolupament económic (Prio-
rat, Pallars, Solsonés, etc.). També, el fet metropolita 
ha trencat clarament i esborrat a voltes, els límits co
marcáis del 32 i ha anat buidant algunes comarques 
en un matrás congestionat (Valles, Tarragonés, Baix 
Llobregat, etc.). Les autopistes, la millora de la infra
estructura de les comunicacions i I'augment de la ve-
locitat, finalment, si en certs casos ha servit per fer 
minvar la personalitat comarcal d'algunes contrades 
en apropar-les ais continus urbans metropolitans, en 
d'altres, han enrobustit la personalitat de certes roda-
lies fins a atribuir-Ios característiques quasi comarcáis 
com poden ésser els exemples de les «comarques pi-
vot» o «comarques rotules» del Baix Tordera o del 

Garraf meridional. 

13 Aquesta análisi porta, també, a una reconsideració de 
la qüestió comarcal i a una discussió de les seves ba
ses. Com es pot veure, dones, des d'óptiques diferents 
és exigida una nova análisi de la realitat catalana. 

10. La introdúcelo en aquest treball del concepte de la necessitat de la 
revisió de la Divisió Territorial de la Ponencia, no és una innovació pre
cipitada sino el fruit d'una línea de pensament de Marga trajeetbria i 
d'una meditació antiga deis autors, tal com es pot veure en diversos 
escrits: 
CASASSAS i SIMÓ, Ll.: Deis objectius de l'ordenament territorial, CCC, 

ámbit VIII (La Seu d'Urgeil, nov. 1976). 
CASASSAS i SIMÓ, Ll. : «Pau Vila, el geógraf», a A Pau Vita, adéu al 

Mestre, ICE, Universitat de Barcelona, Societat Catalana de Geografía, 
(Barna. 1980). 

CARRERAS, C , CASASSAS. Ll., CLUSA, J., RUEDA, I.: Bases teóriques i 
practiques de ia Divisió Territorial de Catalunya. Fundació Jaume Bofill 
(Barna. 1979). 



Mapa 12.- La divisió territorial de Catalunya 1932 

23 



Tothom hi reconeix el paper fonamental que avui hi 
juga el fet urbá. De fet, és l'actualització d'una de les 
idees básiques de la Ponencia: cercar el Iloc central, 
cercar el nucli urbá que causa ¡'aglutinado del terri-
tori. És per aixó que la investigado efectuada en l'obra 
present representa una continuítat amb els planteja-
ments de la Ponencia que havien culminat en la se-
gona pregunta de l'enquesta (¿a quin mercat aneu?) 
que no era altra cosa que cercar l'embrió d'una estruc
tura general recolzada en un fet urbá que, en aquell 
temps, encara no havia assolit l'amplitud, l'extensió i 
la influencia d'avui. La tradicional xarxa urbana cata
lana, de la qual tantes vegades s'ha parlat i que hom 
considera superada peí fet metropolita, prefigurava un 

país on la urbanització ha ates un grau que no ha es-
tat superat en gaires indrets del món industrial con-
temporani. 

Si hom reté com a válids els resultáis obtinguts 
amb l'análisi de les respostes de la primera i de la 
segona preguntes de l'enquesta i en segueix el seu 
desenvolupament lógic, incloent-hi els components 
aportáis per l'evolució histórica, per les técniques 
d'análisi de les quals hom disposa i n'extreu les con-
seqüencies que ja havia intuit i previst la Ponencia, 
arribará fáciiment a reconéixer l'existéncia d'uns en-
torns de «rodalia» o «sistemes urbans» en molts in
drets de Catalunya. 
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2. LES DIVISIONS 

1 A Catalunya existeixen diferents divisions territorials 
a les quals s'ajusta l'activitat, el funcionament i les 
decisions de diferents institucions publiques i priva
des, i també hi ha altres divisions que s'han fet amb 
motiu d'estudis de la realitat o per finalitats de plani
ficado. Exemples del primer tipus son la provincia, 
base de l'administració periférica de l'Estat, i els par
tí ts judicials, del Ministeri de Justicia. Les comarques 
educatives i la delimitació de I'A rea Metropolitana 
feta pels estudis urbanístics de 1964-68, son exemples 
del segon tipus. 

2 L'activitat pública en un moment donat, es pot fer a 
partir d'una divisió existent, com és el cas de la majo-
ria de ministeris de ['Administrado Central, que s'a-
dapten a la divisió provincial de 1833, pero, també, un 
organísme públic o una institució poden fer la divisió 
que millor s'adapti a les seves necessitats i organitza-
ció. En aquest últim cas és quan s'ha de parlar de la 
relació entre «continents» (divisió del territori) i «con-
tinguts» (funcions). La qüestió deis «nlvells», en el cas 
de l'administració autónoma o periférica, també apa-
reix quan la divisió és per institucions o activitats 
privades (empreses eléctriques, xarxes comerciáis, 
etc.), en la mesura en qué s'assigni a cada nivell o 
esglaó un tipus de decisió, de responsabilitat o de 
problemática.1 

3 És cert, com diu Enric Lluch 2 que «una divisió sem-
pre ha de sacrificar unes coses per unes altres, con-
siderades primordials. Existeixen actualment els par
tí ts judicials, els districtes notaríais, les árees d'exten-
sió agraria, i així fins a 25 ó 30 divisions diferents. 
I aixo és dolent. Caldria una divisió pollvalent que 
vetllés per a simplificar tot aixo». Pero, també és cert, 
que donat un territori que ha sofert mutaciones en
cara que dins de períodes llargs, no totes les funcions 
publiques i privades necessiten el mateix tipus dé di
visió. Dit en altres paraules, l'escala territoial que ne
cessiten diferents problemátiques o funcions publi
ques o privades no será sempre la mateixa. L'estudi de 
les divisions existents del territori cátala pretén tro-
bar les símilituds i les divergéncies (nombre d'unitats, 
delimitació, nivells, etc.) i explicar-íes en termes de la 
funció que compleixen, amb el supósit que cada fun-
ció o institució ha fet la divisió que mes s'adaptava a 
les seves necessitats; en alguns casos, pero, per raons 
administratíves o polítiques, s'ha adaptat a una divi
sió ja existent. 

4 En estudiar les divisions administratíves, cal esbrinar 
la relació entre divisió administrativa i evolució terri-

1. El dibuix deis mapes corresponent a aquest capítol ha estat efec-
tuat a partir de les aportacions del Dr. Caries Carreros i Verdaguer. 
geógraf. 
2. LLUCH, E.: Entrevista sobre la Divisió Territorial de Catalunya, a 
«Canigó», n.° 697 (Barcelona 14/2/81), pág. 19. 
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torial. Les repercussions territorials i socials d'una 
divisió político-administrativa depenen, especialment, 
del tipus i de la forma de les decisions que es preñen 
des de cada unitat i de la concentració de servéis i 
d'activitat económica que comporta la divisió. Les de
cisions sobre la Iocalització de servéis i l'activitat eco
nómica serán, en part, publiques i, en part, privades, 
depenent, la importancia relativa de l'activitat pública, 

i» 

del grau de participado en la formació de la renda, 
i de les decisions que prengui. Totes aqüestes deci
sions configuraran el territori, amb tot un seguit de 
condicionants histories, orográfics, de la xarxa de co-
municacions, etc. De totes maneres, una organització 
social i económica, go que equival a dir com es preñen 
les decisions i com es distribueixen els recursos pro-
ductius, no té una plasmació territorial única. Per aixo, 
mes que parlar de «divisions centralistes» s'ha de par
lar de «decisions centralistes» o «d'organitzacions po-
lítico-administratives centralistes». 

5 La divisió provincial en quatre unitats és la divisió que, 
sens dubte, ha tingut mes repercussions a Catalunya, 
perqué l'Estat ha anat concentrant a les capitals pro-
vincials la seva administrado periférica i els centres 
de comunicado mes importants. Aquesta divisió porta 
data de 1833 i fou aprovada peí ministre Javier de 
Burgos, durant el període liberal. Moltes veus han cri-
ticat aquesta divisió peí que significa de superposició 
o d'esquarterament de la realitat territorial catalana 
que és basada en un sistema de ciutats, i peí que 
significa d'imposició política centralista. Poques, en 
canvi, han intentat la crítica de la provincia des del 
punt de vista de I'estructura territorial de Catalunya 
o des de I'óptica de les unitats que es necessiten 
per a una Administració Central. 

Aquest treball, en canvi, també pretén participar en 
aquesta análisi, i de fet, tota la part dedicada a l'estu
di de les competéncies atribuídes a rAdministració pe
riférica de l'Estat és una contribució a la recerca de 
l'estructura territorial catalana en funció a les unitats 
territorials necessáries per a una apta Administració 
Central. També, la part dedicada especialment a l'aná-
lisi territorial pretén d'escatir el valor de la divisió 
provincial i, particularment, el de les relacions exis
tents entre els diversos municipis de Catalunya i les 
seves respectives capitals provincials. 

6 Les divisions que s'han estudiat i cartografiat, presen-
tades en la taula i en els mapes que segueixen, son 
exemples de divisions del territori cátala, essent-ne 
possible una agrupado segons els organismes que les 
fan servir.3 S'hi troben les divisions d'organismes de 
l'administració periférica de l'Estat (partits judicials, 
extensió agraria, conques hidrógráfiques, partits mé-

3. Aquesta és la classificació utilitzada per ASCON, R., ESTALELLA, H., 
RIERA, P., i ALEGRE, P.: Comarques i Divisions Administratíves al But-
Metí del «CEMUT» n.° 11-12 (Barcelona 1979). 

25 



Mapa 2.1.- Partits Judicials fins al 1960 
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Mapa 2.2.- Servéis d'Extensió Agraria 
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Mapa 2.3.- Bisbats 

L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL 
DE CATALUNYA 

Bisbats 

LL. CASASSAS - J. CLUSA 

F.JUNCÁ-E. DOMÉNECH 

28 



J Mapa 2.4.- Arxiprestats 
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Mapa 23.- Estafetes de correus 
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Mapa 2.6.- Sectors telefdnics 
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DIVISIONS ESTUDIADES DEL TERRITOR1 CÁTALA 

Nom de la divisió Institució Nivells Nombre 
d'unitats Observacions 

1. Partits judicials (fins 
al 1960) i Audiéncies 
Provincials 

Ministeri de Justicia 2 37-4 EIs Partits Judicials eren anteriors 
a les comarques de 1932 i s'hi cor-
responen sense diferencies, excep
te a la Cerdanya, l'Urgefl, la Ribera 
d'Ebre, Terrassa i l'Hospitalet. 

2. Partits Judicials (1970) 
i Audiéncies Provincials 

Ministeri de Justicia 2 32-4 Ajunten els Pallars i desapareixen 
els de Montblanc, Falset, Mora. Ba
se provincial per les Audiéncies. 

3. Zones de recaptació de 
Contribucions, lligades a 
les Diputacíons i a les 
Delegacions d'Hisenda 

Diputacíons i Estat 2 36-4 Semblant a la de partits judicials, 
amb la incorporació de Gandesa, 
Falset, Les Borges Blanques i Ba-
dalona. Base provincial de les Di
putacíons i Delegacions d'Hisenda. 

4. Servei d'Extensió Agraria Traspassat recentment 
a la Generalitat, 
continua amb les 
mateixes unitats 

3 49-4-1 Esglaons regional (capital, Reus), 
provincial (amb capitals diferents a 
Girona, Barcelona i Tarragona, Ba-
nyoles, Vic i Reus) Divideix algu-
nes comarques per raons agrícoles: 
Banyoles, Torroella, Tordera, Ponts, 
Organyá, Mollerussa, Agramunt, Al
menar, Granadella, Sta. Coloma de 
Queralt, etc. 

5. Districtes Notaríais Ministeri de Justicia 1 27 Semblant a la de Partits Judicials, 
amb excepcions: l'Hospitalet, el 
Vendrell, Valls, Balaguer, etc. 

6. Comarques sindicáis 
(desaparegudes amb 
la fi deis sindicáis 
verticals) 

2 56-4 Semblant a la de Partits Judicials, 
dividint-los en centres industriáis o 
agrícoles: Manlleu, Sabadell, Ter
rassa, l'Hospitalet, Badalona, etc. 

7. Bisbats i Arxiprestats Església 2 aprox 
150-8 

8. Cambres de Comerg Cambra de Comerg 1 13 Unitats gairebé históriques al vol-
tant deis centres d'influéncia eco
nómica: Barcelona, Lleida (provin
cia) Terrassa, Sabadell, Mataró, etc. 

9. Estafetes de Correus Correus 2 107-4 Base provincial per les delegacions 
de Correus i les estafetes com a 
centres de distribució. 

10. Conques Hidrográfiques Min. Obres Publiques 2 2-1 Delegació Regional i dues conques 
hidrográfiques (Pirineus Oriental i 
Occidental). 

11. Arees primáries-
Sectors-Centrals 

Companyia Telefónica 
Nacional d'Espanya 

4 aprox. 
500-135 

38-1 

Direcció Regional. Els caps de les 
árees primáries son gairebé el cen
tre de comarca, encara que amb 
subdivisions en punts d'importán-
cia económica i al voltant de Bar
celona. 

12. Partits Medies i 
Partits Veterinaris 

Sanitat 2 aprox. 
130-4 

Semblant a la deis sectors telefó-
nics. Dependencia provincial. 

13. Delegacions Comarques 
i subcomarques 
Educatives 

Delegació i Inspecció 
(Traspassos a la 
Generalitat) 

3 175-53-4 Les comarques educatives no han 
tingut vigencia. 

14/15. ICONA i Servei 
Nacional de Preus 
Agraris. 

Ministeri Agricultura 1 4 Bases provincials. 



dics i veterinaris, comarques educatives, ICONA, etc.), 
les d'empreses paraestatals ¡ de servéis públics (cor-
reus, teiéfons, empreses eléctriques, etc.) i les de les 
institucions (església, cambres de comerg, etc..) L'aná-
llsi es podria fer, també, a partir de les jerarquies i de 
l'escala territorial de les divisions. 

7 Una primera característica de les divisions estudia-
des és la seva estructura jerárquica, és a dir, que es 
tracta de divisions dependents, a la vegada, d'una altra 
dívisió. Aixó és cert i Iógic per fa majoria de les divi
sions d'organismes que depenen de l'administració de 
l'Estat, perqué están dins d'organitzacions provincials 
(partits judicials, zones de recaptació, comarques edu-
catives, etc.) pero també apareix en les empreses pa
raestatals i les institucions (església, correus, telé
fons, etc.). Aquesta característica posa de relleu que 
diferents funcions d'un mateix organisme públic o pri-
vat poden demanar, també, diferents divisions territo-
rials, encara que les decisions a un nivel! territorial 
depenguin o estiguin subordinades al nivell superior 
(decisions jerarquitzades). 

10 

mes al voltant de 1000 habitants. L'anomenat tercer 
nivell, córrespon a les agrupacions de nuclis ürbans 
per aquells servéis de base especialment diaria (cor
reus, veterinaris, metges, sectors telefónics, subco-
marques educatives per a l'ensenyament general bá-
sic, etc.).4 Els servéis que presten les unitats de nivell 
segon (partits judicials, notaris, comarques educatives 
per a Tensenyament secundari, etc.) corresponen a re-
lacions usuaris-centre de base periódica, pero no dia
ria, i que s'han de garantir dins d'unes accessibilitats 
máximes al voltant deis trenta quilómetres. Per sobre, 
hi ha el nivell primer amb quatre agrupacions (amb les 
excepcions citades de vuit i tretze unitats) amb ser-
veis de base periódica, pero sense l'imperatiu de I'ac-
cessibilitat máxima, com en I'esglaó anterior. 

Tenint en compte que el territori i la funció difícHment 
es poden dissociar i que tan importants com lina divi-
sió de l'espai son, també, les decisions que s'hi pre
ñen, hom ha de fer algunes remarques a ¡anterior in
terpretado de les agrupacions de les unitats adminis
trad ves: 

8 

9 

Aparentment, el nombre d'unitats de cada divisió 
molt variat. Pero els diferents nivells jerarquies 
poden agrupar, segons Tinterval en qué es mouen, 
els resultáis següents: 

es 
es 
en 

Nivei! segon 

Nivell primer: entre 1 (delegado regional-te'léfons, Mi-
nisteri d'Obres Publiques, etc.) i 8 (Bis-
bats). El nombre mes corrent és el de 
les quatre províncies. L'excepció son 
les tretze unitats de les Cambres de 
Comerg. 
entre 27 (districtes notaríais) i 53 (co
marques educatives), amb el mes repe-
ti t de 32-37 (partits judicials). 
entre 107 (estafetes de correus) i 175 
(subcomarques educatives), amb valors 
intermedis de 135 (sectors telefónics) 
i 130 (partits medies i veterinaris). 
entre 933 (municipis) i aproximadament 
500 (centráis telefóniques). 

Niveli tercer, 

Niveli quart: 

L'estructura anterior, en quatre nivells, no reflecteix, 
únicament, el sistema de ciutats de Catalunya, sino 
també el nombre d'unitats que s'han de fer quan s'im-
posen accessibilitats máximes ais centres segons els 
diferents tipus de servéis. El que s'ha anomenat nivell 
quart, córrespon, gairebé totalment, amb els nuclis de 
població (933 municipis) o amb les agrupacions míni-

a) En l'agrupació qualificada de primer nivell és lícit 
dubtar de la seva significado ja que ha estat im
posada per l'estructura territorial de l'Estat (és a 
dir, les quatre províncies). 

b) En el mateix nivell hom troba divisions de vuit i de 
tretze unitats i hom s'ha de preguntar si es poden 
incloure en aquest nivell o si, conceptualment, 
s'han de considerar situades en un nivell diferent 
del de les quatre unitats anteriors. 

c) El fet especialment important, per l'objecte de l'es-
tudi actual, és, en primer Iloc, posar de relleu els 
mecanismes en virtut deis quals es passa del mu-
nicipi-nucli de població (933) a la unitat de rela-
cions de base diaria (100-150). 

d) Després del pas indicat en l'apartat anterior, cal 
posar de relleu el pas de I'esglaó de base diaria al 
de base periódica (35-45), amb limitacions d'acces-
sibilitat. Aquest pas reflecteix l'existéncia d'unes 
agrupacions significatives (100-150) que es troben 
entre el municipi i les unitats creades pels servéis 
de base periódica. 

e) Finalment, cal posar de relleu l'adaptació de cada 
funció i de cada instítució al territori, i viceversa 
(és el cas de l'augment de les unitats territorials 
per les comarques d'extensió agraria) així com la 
seva adaptació a l'evolució de les estructures terri
torials (és el cas de la supressió de partits judi
cials o de l'augment de les zones de recaptació). 

4. S'han estudiat també, les unitats territoials de l'organització de la 
Companyia Eléctrica F.E.C.S.A., que corresponen, també, a aquesta es
cala í son al voltant d'aquest nombre d'unitats, 
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1 La necessitat d'organització de l'administració local 
catalana es produeix en el context europeu on ja hi 
ha hagut moltes iniciatives de reforma en el mateix 
sentit. L'estudi de les experiéncies estrangeres, abans 
d'entrar en la definició de problemes, condicionants i 
possibilitats, ha de donar un marc de referencia neces-
sari que ajudi la definició de la proposta final. 

2 L'estudi comparat deis sistemes de govern local s'ha 
de fer tenint en compte llurs principáis característi-
ques, que son1 ; competéncies o funcions, sistema 
fiscal, formes de participació ciutadana —eleccions, 
medís humans— funció pública, medís legáis, institu-
cions polítiques, relacions amb el govern central o 
d'altres institucions polítiques, ¡ deiimitacions territo-
rials. 

3 La referencia a les experiéncies estrangeres també ha 
servit per a coneixer el métode i la discussió política 
fins arribar a la proposta final. Un métode ciar, facilita 
la participació pública; un estudi aprofundit, simplifica 
la discussió i permet afilar els punts de divergencia 
i la justificació deis arguments. Tots aquests aspectes 
son importants en el cas present. 

4 Existeixen trets comuns, en la problemática deis go-
verns locáis i en la seva reforma: «Un problema fona-
mental del govern local en els paísos desenvolupats 
'ha estat la dimensió petita i la debilitat financera de 
les unitats básiques de govern local [...] unitats que 
van ser creades en un moment en qué les comunitats 
eren malt petites i que han estat incapaces de pro-
veir de la capacitat i deis servéis demandats per un 
govern municipal modern o de beneficiar-se deis es-
talvis i eficiencia del funcionament a gran escala. Tam
bé, a causa deis moderns mitjans de comunicació i 
transport, s'han convertít en factibles unitats mes 
grans d'administració. És principaiment per aqüestes 
raons que molts paísos desenvolupats han decidit que 
els seus governs locáis han de ser consol idats i en
grandas».2 En general, les reorganitzacions han tendit 
a reduir el nombre d'unitats (de 25 000 a 11000, a 
Alemanya, de 400 a 53 a Escocia), encara que en d'al
tres s''han mantingut (Canadá al voltant de 4 000) o han 
augmentat (a USA de 35 200 el 1962 a 35 700 el 1979). 
Els principáis problemes son, en general, reficácia, 
el poder polític i els recursos. 

1. Vegeu I'índex de Radcliffe-Maud & Wood, B., (1974), «English Local 
Goverment Reformed». Aqüestes característiques corresponen de fet, ais 
«títols» principáis de tota llei de régim local. 
2. ROWAT, D. C (1980) «International Handbook on Local Government 
Reorganizaron». Aldwyck Press Ltd. London. 

3. LES EXPERIÉNCIES ESTRANGERES 

3.1. EL PRECEDENT ANGLÉS 

1 La reforma de l'administració o govern local que ha 
tingut una base d'investigació i estudi mes amplia, ha 
estat la británica. Les propostes governamentals res
pecte a la reorganització del Greater London Council 
el 1960 i la de l'administració local de 1974, van partir 
deis resultáis de les Comissions Herbert (Cmnd. 1164-
1960) i Radcliffe-Maud (Cmnd. 4040-1969), encara que 
no sempre les decisions governamentals definitives 
seguissin les principáis recomanacions de les Comis
sions d'estudi. 

2 Interessa ressaltar aquí que, en els dos casos indicats, 
hi 'ha quatre aspectes que son objecte d'análisi i que 
s'interrelacionen mútuament: els problemes existents, 
els objectius polítics del canvi, els requeriments de les 
competéncies publiques i la realitat territorial. Cal te
ñir en compte, pero, que uns mateixos estudis van per-
metre de justificar, almenys, tres alternatives dife-
rents: la de la propia Comissió (61 autoritats locáis i 
un sol esglaó), la de dissentiment de Derek Sénior 
(dos esglaons: 35 ciutats-regió i 148 autoritats de dis-
tricte) i la governamental, també amb dos esglaons 
(39 countries i 296 districtes). 

3 La realitat urbana i territorial d'Anglaterra i GaHes és 
•molt diferent a la de Catalunya. I mes encara ho és la 
tradició i la realitat política local.3 Com a exemple, es 
pot citar només, que els recursos de les hisendes lo
cáis están al voltant del 30 per cent del sector públic, 
quan a Espanya son del 10 al 15 per cent. 

El métode, la discussió i la valorado de les alterna-
t 

tives mereixen un estudi específic perqué revelen els 
punts de conflicte i també en quins aspectes els cri-
teris polítics son mes importants que els de gestió o 
a l'inrevés. 

4 La Comissió Radcliffe-Maud partía (parágraf 109) del 
convenciment generalitzat que calien unes autoritats 
mes grans que les existents per a assegurar una ade-
quada provisió de servéis, i de la necessitat d'organit-
zar una administrado local que pogués contenir els lli-
gams entre la gestió deis diferents servéis públics. 
Els objectius de la reorganització es referien a la rea
litat territorial- social, a la gestió deis servéis públics 
i a la viabilitat democrática de les unitats de govern 
local. Peí primer aspecte es pretenia que l'estructura 
del govern local havia de coincidir amb ¡a forma de 
vida de les personesr i, per aixó, la investigado es va 
orientar a coneixer la distribució present i futura de la 
poblado, Testructura deis moviments migratoris i de 

3. Vegeu. per exemple, CLUSA, J.: «Notas sobre administración local 
en el Reino Unido», Butiletí del CEUMT, n.° 4, págs. 11-17 (1978). 
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residéncia-treball, el comportament territorial respecte 
ais mercats i l'esplai i les opinions subjectives de la 
comunitat local de pertinenga. Peí segon aspecte, la 
Comissió pretenia que el govern local aixequés Ves
tándar de servéis i, per aixó, es pregunta si hauria 
relació entre 'Péscala territorial i l'eficiéncia-eficácia 
en la provisió deis servéis. Finalment, des del punt de 
vista polític, el nou govern local havia de ser demo-
craticament viable; conseqüentment, es va estudiar la 
participado pública, l'accés deis ciutadans al govern 
local, les possibilitats de descentralizado i les acti-
tuds socials envers els lideratges polítics. Territorial-
ment, es tractava dones, de no trencar sistemes i sub-
sistemes urbans; funcionalment, es tractava d'obtenir 
estructures administratives completes i, políticament, 
es tractava d'obtenir unes unitats que asseguressin la 
máxima participado pública. 

5 Les diferents propostes d'organització (un esglaó, dos 
esglaons, estructures provincials, etc.) es jutjaven a 
partir deis principis o conclusions referits ais aspee-
tes anteriors. Els principis formulats es referien ais 
aspectes següents (parágraf 242): 

— interdependencia camp-ciutat 
— agrupado de servéis públics locáis 
— establiment d'unes grandáries máximes i mínimes 

d'una unitat administrativa 
— máxim respecte a les fronteres administratives 

existents 
— necessitat d'establir Consells Locáis i Provincials, 

6 L'estudi que havia fet l'any 1950 la Herbert Comission 
va ser aprofitat en aquest cas, tot tenint en compte 
que «és molt difícil valorar la relació entre grandáries 
i eficiencia» (parágraf 185), i que, per a fer propostes 
«s'han de valorar mes aspectes que els sociográfics i 
els funcionáis». Igualment es va estudiar el «present, 
passat i futur desenvolupament deis servéis públics» 
i les relacions entre els resultats-rendiments i l'escala 
deis servéis públics, mesurada, generalment, en ter
mes de població resident (parágraf 208). Es va fer evi-
dent, en tots els estudis (parágraf 251), que hi ha dos 
grups de servéis: ambientáis o estructuráis i perso
náis. Par ais ambientáis, és del tot evident que els llocs 
on la gent viu, treballa o compra, han d'ésser planifi
cáis conjuntament amb el transport públie o les carre-
teres, que alhora van lligats amb les necessitats d'habi-
tatge, d'aigua, de sanejament o de control ambiental. 
Es condou que els servéis ambientáis han d'anar a pa
rar a una mateixa i única autoritat. Si bé, estadística-
ment «no es pot obtenir l'optim» (parágraf 252), de la 
consulta i de la recerca és possible d'establir que una 
grandária de 250 000 residents encaixa amb tots els 
servéis, i que un máxim d'un milió de persones, també, 
havent-hi la seguretat que «dins d'aquests marges no 
es donen deseconomies d'escala». Tot aixó com a re-
sultat d'estudis individualitzats de cada competencia 
pública. 

7 Els principis polítics, territorials i funcionáis van fer 
concloure que «sempre que les condicions geográfi-
ques i económiques ho permetin, els servéis puguin 
operar a una escala adequada i les condicions de par
ticipado ciutadana que es donin, s'han á'agrupar tots 
els servéis en un sol nivell d'autoritat local» (parágraf 
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252). L'escala de les unitats resultants osciHava entre 
250 000 i un milió d'habitants, encara que s'hi troben 
autoritats proposades de l'ordre del 100 000 residents. 
El principi que la distancia física entre la residencia I 
l'autoritat local no pot ser massa gran, especialment 
pels servéis personáis, fa variar les grandáries segons 
es tracti d'árees de poblament mes o menys dispers. 
t n árees metropolitanes, pero, es proposaven dos t i -
pus d'autoritats (parágraf 324): la metropolitana I la 
de districte, «que no han d esser dependents de forma 
jerárquica, sino que han de coHaborar a partir d'una 
distribució de servéis i no d'un fraccionament de com-
peténcies. Per aixó, íes autoritats locáis haurien de 
consultar els districtes en exercir les funcions de «pla-
nejament», «transport», «estrategia general». L'estruc-
tura definitiva que va proposar la Comissió Radcliffe-
Maud era ia d'un sol nivell operacional (excepcional-
ment dos), un nivell local (consultiu) i un nivell pro
vincial per a establir l'estratégia conjunta de les auto
ritats operacional. És especialment important el nivell 
consultiu local, perqué «dins les noves árees unitáries 
cada divisió administrativa de l'antiga divisió hauria de 
teñir el seu Consell Local, amb el deure de representar 
la comunitat i el dret de ser consultat; en els casos 
en qué I'autoritat local operacional hi estigui d'acord 
el Consell local podra gestionar alguns servéis» (pará
graf 408). 

8 Un exemple de bon funcionament académic i cíentífic 
és el fet que l'informe final de la Comissió Radcliffe-
Maud porta un anex de dissentiment signat per un 
deis components (Derek Sénior).4 L'argument princi
pal de Derek Sénior está contingut en el capítol de 
conclusions, en assenyalar que «no puc estar d'acord 
amb els meus coHegues que una organització d'auto
ritats locáis per tots els servéis, configurades segons 
un rang predeterminat de grandária de població que 
encaixi per tot Anglaterra,5 possibiliti d'exercir totes 
les funcions adequadament i garanteixi un sistema via
ble de democracia local. Especialment, a les parts mes 
poblades o urbanes, aquest sistema fragmentaria el 
planejament i els problemes de creixement; en molts 
casos estaria massa lluny del ciutadá per teñir una 
administrado que respongués ais seus problemes, i 
seria massa pesada per a garantir una eficient coordi
nado de moltes funcions locáis» (parágraf 556 de l'in
forme de Dissentiment). Continua Derek Sénior: 
«Aquests defectes inacceptables son resultat, des del 
meu punt de vista, d'una aproximació técnica al pro
blema de I'organització del govern local, per la qual 
els requeriments en termes de població per eficiencia 
administrativa i control democrátic, son analitzats fent 
abstracció deis fets de la geografía social...»; «des 
del meu punt de vista, Taproximació adequada és la 
d'analitzar les necessitats democrátiques i funcionáis 

en relació al «pattern» deis assentaments urbans, acti-
vitat i estructura comunitaria en qué s'organitza una 
societat basada en el vehicle («a motor age society»); 
l'análisi que faig, apunta la necessitat de finir en ter
mes de les árees d'influéncia del «commuting» i del 
potencial de servéis deis centres urbans mes impor-

4. Formalment, l'informe de Dissentiment consta de prop de tres-centes 
planes i un anex de mapes, tan important com el de la propia Comís
alo. 
5. Escocia estava exclosa de la reorganització. 



tants per les funcions de pianejament, transport i ur-
banisme, i en termes d'accessibilitat i grandária de 
poblado pels servéis personáis... A gairebé arreu, una 
estructura de dos esglaons sembla 1'única manera de 
reconciliar efectivitat (no eficiencia) funcional i demo
cracia local» (parágraf 558). Completa la proposta amb 
un Conseil de Barrí, directament eleglt (a carree deis 
servéis que els residents estiguin disposats a pagar 
addicionalment) i de 5 Consells Provincials o 12-15 
subprovincials. 

9 La proposta Sénior de 35 autoritats regionals o segon 
esglaó de govern local, elegides directament, i res
ponsables úniques de les competéncies infraestruc-
turals (planificació, transport, urbanisme, aigua, sane-
jament, eiiminació d'escombreries, progamació de les 
inversions publiques, policía, bombers i educació) re
presenta una mitjana d'1 600 000 'habitants per autori-
tat de districte. Igualment, la proposta d'un primer es
glaó 6 de 148 unitats (pels servéis de salut, servéis 
socials, gestió de l'habitacle públie i protecció al con
sumidor) significa una mitjana de 372 000 residents 
per cada primer esglaó amb una única autoritat per 
cada quatre/cinc árees. 
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10 La proposta governamental final s'acosta, de fet, mes 
a la proposta Sénior que no a la proposta de la Comis-
sió. De totes maneres, 39 countries o segons esglaons 
i 296 districtes de primer esglaó signifiquen unes mit-
janes aproximades d'un milió de residents per country 
¡ de 135 000 residents per districte. La millor gestió 
deis servéis locáis suposa, en qualsevol cas, unes 
árees grosses que, donades les característiques de la 
realitat urbana anglesa, son també democráticament 
viables. Les dificultáis d'apiicar els principis esmen-
tats, a Catalunya, semblen clares. 

11 Derek Sénior en el seu Informe de Dissentiment accen-
tua les diferencies de métode amb la Comissió Rad-
cliffe-Maud: «Els meus col-legues preñen, com a punt 
de partida, una qüestió fonamental: quina grandária 
d'autoritat, o rang de grandária, en termes de pobla-
ció i de superficie es necessita per a una provisió de
mocrática i eficient de certs servéis i per I'autogovern 
local en conjunt. La resposta es produeix en termes de 
població únicament i no preñen en consideració els 
requeriments geográfics de democracia i d'eficiéncia» 
(parágraf 4). És difícil justificar7 que les diferencies 
de métode siguin tan grans entre la Comissió i Derek 
Sénior. 

12 «El ñus de les divergnécies amb els meus collegues és 
el següent: EIIs han adoptat, primer, uns principis d'or-
ganització, el principi unitari; segon, un rang de po
blació per a les autoritats unitáries, analitzant el re-
queriment teóric de l'eficiéncia funcional i de la viabili-
tat demócrata separadament del context geográfic [...] 
Pensó (diu Sénior) que l'enfocament adequat és co-
mengar, primer, per analitzar els fets de la geografía 
social, els requeriments de l'eficácia8 i les condicions 

LONDON 

HER MAJESTY'S STATTONERY OFFICE 

£1 7s. ód. net 

6. En quatre árees hi hauria un sol esglaó de govern local, segons la 
proposta Sénior. 
7. Vegeu, per exemple, Radcliffe-Maud & Wood, 1974. 
8. Derek Sénior evita, i ho diu explícitament, parlar d'eficiéncía per 
les dificultáis d'obtenir resultats generalitzables o de xifres úniques. 
Qualifica les xifres de la Comissió com les «xifres mágiques». 
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de la viabilitat democrática, posant els resultats en 
una relació mutua per arribar a determinar i'escala 
apropiada per grups de funcions relacionades i, veure, 
aleshores, quin principi d'organització és mes adequat 
a les necessitats indicades» (parágraf 18). «L'aproxi-
mació deis meus collegues estableix sacrifícis —o 
compromisos— de la coherencia comunitaria, de l'efi
cácia funcional —especialment en les competéncies 
medi-ambientals— i de la viabilitat democrática... Pero 
com que els meus collegues diuen haver identificat 
un conjunt d'árees unitáries, les quals son socialment, 
económicament i geográficament coherents, satisfac-
tóries com a árees de pianejament i democráticament 
viables, em veig obligat a establir controversia...» (pa
rágraf 19). 

Les principáis conclusions que es poden treure de les 
argumentacions i contraargumentacions anteriors, res
pecte ai treball referit a Catalunya, és la necessitat 
d'estudiar les interrelacions mútues entre territori-rea-
íitat sociai i requeriments de ia gestió pública, valorant 
les diferents propostes a partir de les conclusions de 
l'análisi precedent i a la llum deis objectius polítics i 
problemes de radministració local catalana que es 
volen satisfer o resoldre. Tant l'análisi territorial com 
l'estudi de les funcions publiques han d'establir les di
ferents escales 9 territoriaís i humanes de Catalunya 
que son successivament significatives, tant per les re-
lacions territoriaís com per la gestió de les funcions 
o competéncies publiques. Aquest és l'enfocament 
contingut en el capítol de «Métode d'análisi». 

9. Escales, llindars, rangs o intervals de població, superficies i proble
mática territorial. 
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14 L'interés de les conclusions deis estudis sectorials de 
les competéncies publiques, contingudes en l'apéndix 
9 del treball de la Comissió Radcliffe-Maud, així com 
el capítol social acumulat al Regne Unit en aquest t i -
pus d'estudis 10 han aconsellat de resumir en l'Anex, 
tots els esmentats estudis sectorials. 

15 El funcionament del sistema anglés de dos esglaons 
sembla plantejar, en aquest moment, importants criti
ques. Així, un document recent del Partit Laborista an
glés 1X diu que els «pitjors aspectes del present siste
ma de govern local sónf en primer lloc, la iHógica di-
visió deis servéis personáis entre els dos esglaons de 
govern local fora de les zones metropolitanes; en se-
gon lloc, la duplicado i encobriment de responsabili-
tats en l'urbanisme i els servéis recreatius, i, en tercer 
lloc, la innecessária distancia —«remoteness»— del 
govern del country en ciutats que poden perfectament 
gestionar la majoria deis servéis locáis des deis pro-
pis ajuntaments» (pág. 1). I continua dient (pág. 2) 
que «les noves autoritats de districte haurien de ser 
mes grans, en població i superficie, que la majoria deis 
districtes actuáis en les árees rurals, perqué hi ha 
una grandaria mínima efectiva (encara que és difícil. 
de precisar) per una autoritat local que doni els ser-
veis educatius i els servéis socials». Les grandárles 
mínimes les sitúen per sobre deis 100 000 residents.12 

Per gestionar tots els servéis educatius recomanen 
árees entre 100 000 i 200 000 residents. Continúen, 
pero, sustentant unes autoritats regionals directament 
elegides molt grans i un esglaó de Consells Locáis. 

16 També el sistema de dos esglaons en les árees metro
politanes s'ha posat en qüestió. Recentment, el Grea-
ter London Council (24 de maig de 1977), va convidar 
Sir Frank Marshall, advocat i antic líder conservador de 
l'ajuntament de Leeds, a revisar el funcionament d'a-
quell organisme metropolita. Els termes de referen
cia 13 eren els d'«examinar les relacions entre el go
vern central, el Greater London Council, d'altres auto
ritats locáis I organismes públics, la distribució de po-
ders, funcions i obligacions entre els que afectessin 
el Greater London, i fer recomanacions» (pg. 1). El 
punt de partida era, probablement, que «ningú no es-
tava segur a quins Ajuntaments havia d'anar a queixar-
se per arranjar un forat al carrer» (The Economist, 
8 de julio! 1978). 

17 Les conclussions de Sir Frank Marshall apunten «un 
canvi de certs poders financers des del Departament 
(central) de l'environament al Greater London Council, 
i molta mes responsabilitat per les qüestions d'admi-
nistració diaria des de l'organisme metropolita cap ais 
(32) boroughs. En qüestions de govern local, la primera 
i única parada del londinenc mitjá hauria de ser el seu 
Ajuntament local». No proposa un canvi d'escala terri-

10. Entre 1950 i 1969 es van publicar al Regne Unit una trentena d'estu
dis i informes sobre competéncies publiques. 
11. «Local Government Reform in England» approved by the National Exe-
cutive Commitee on 28 June 1978. 
12. S'ha vist más amunt que la mitjana actual de població per districte 
está al voltant deis 135 000 habitants. 
13. «The Marshall Ingeniery on Greater London. Repost to the Greater 
London Council by Sir Frank Marshall, M. A., L. L. B.», Greater London 
Council 1978. 
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tor ial1 4 sino una redistribució de poders entre tots els 
esglaons de l'Estat, pero especialment entre els es
glaons locáis. L'informe Marshall recomana que l'auto-
ritat metropolitana de Londres pugui també incidir en 
l'atracció d'activitat económica o en els aspectes tu-
rístics, donant al Greater London Council la funció 
d'establir l'estratégia global de l'aglomeració urbana 
i económica. També l'enfocament de l'organització po
lítico-administrativa en árees metropolitanes és útil 
per a l'elaboració de la proposta a Catalunya.15 

18 Potser l'análisi mes recent (1980) és la d'Allan Nor
ton,16 que assenyala com la reforma va fallar en trac-
tar unitáriament els centres urbans i els seus corres-
ponents ámbits rurals. «La reforma no va crear un sis
tema fácil d'entendre per part del públic (...) i els in-
teressos de les diferents administracions locáis con
tinúen essent antagónics» (pág. 273). Des del punt de 
vista polític, el sistema de dos esglaons i d'augment 
de la grandaria ha ocasionat un major protagonisme 
deis partits polítics, per sobre de les agrupacions elec-
torals. Des del punt de vista d'eficácia, la reorganitza-
ció ha portat a millors dotacions de personal técnic, 
encara que amb forta competencia entre administra
cions per obtenir personal mes qualificat. Des del punt 
de vista del planejament, les noves unitats permeten 
una millor planificado regional. Globalment i retros-
pectivament, el concepte unitari de la Comissió hauria 
donat un comengament millor (...) i gairebé segur que 
hauria tractat amb mes racionalitat els problemes de 
I'eficiencia i les prioritats, en una situació económica 
en la qual el creixement será contingut» (op. c i t , pá
gina 274). 

19 Finalment. cal descriure amb deteniment el sistema 
anglés actual.7 La reürganització de 1974 estableíx dos 
nivells d'administració local: un primer denomina* 
«county» (que a Escocia té el nom de «regió» i en les 
árees metropolitanes «metropolitan county»), i un se-
gon nivell o «district» (que correspon al «borough» del 
Greater London Council). Les competéncies de cada 
nivell. així com les competéncies compartides, es de
tallen a continuado, peí cas d'una zona metropolitana: 

«County» no Metropolita 

— Pía d'Estructura i Plans Locáis. 
— Educació (tots els nivells, exc. Univ.) 
— Bombers 
— Prevenció d'lnundacions 
— Defensa del Consumidor (control de qualitat) 
— Camins: Senyalització i Manteniment 
— Jutjats 
— Biblioteques 
— Pares Nacionals 
— Política 
— Registre de població 
— Carreteres, carrers, etc. 

14. Un deis criteris per a no eixamplar el territori del Greater London 
Council fins ais l ímits deis moviments residéncia-treball, va ser el 1960, 
no crear un contrapés massa gran al govern central. 
15. Vegeü també per exemple, la proposta Llisset de jul iol 1977, mímeo. 
16. NORTON, A.: «Britain: England and Wales» a Rowat, C. D., (ed.) 
(1980). 
17. Vegeü CLUSA, J.: «Notas sobre administración local en el Reino 
Unido». Butlleti de CEUMT, n.° 4, págs. 11 a 16. 



— Elíminació descombrarles 
— Servéis Socials (infancia, vellesa, minusválids, etc.} 

— Regulado i planificació del tráfic. 

Competéncies compartides 

— Assessorament ciutadá 
— Zones esportives 
— Camins: Creado 
— IHuminació de carrers 
— Pares i zones d'esplai 
— Aparcament 
— Transport públie 
— Turisme 
— Regulacions Especifiques 

«Districte» no Metropolita 

— Llicéncies d'edificació i permisos 
— Aeroports 
— Regulado d'edificis 
— Cementiris 
— Control ambiental 
— Protecció de les costes 
— Habitatge 
— Llicéncies per a jocs, animáis doméstics, etc. 
— Mercats i fires 
— Recollida d'escombraries 
— Neteja deis carrers 

20 A part d'aquest cas general, existeixen algunes va-
riants a Londres, a Escocia, a les árees metrópoli tañes 
i a Irlanda del Nord. En el cas del Greater London 
Council, aquest perd algunes competéncies que pas-
sen ais Boroughs, d'altres son compartides i d'altres 
passen a dependre directament de l'Administració Cen
tral. Un exemple del primer cas és la «Defensa del 
Consumidor», en el segon cas, «Carrers i Carreteres»; 
i la Policía, l'Educació (que depén d'un organisme es-
•pecífic encara que amb representado ais Boroughs) i 
l'Aeroport, en el tercer cas. A Escocia, les autoritats 
de les «Regions» teñen com a competéncies especiáis 
les de «recaptació d'lmpostos» i d'«Aigua». El sistema 
de govern local a Irlanda del Nord és molt diferent del 
sistema descrit mes amunt: només hi ha 26 autoritats 
locáis, cadascuna d'elles és responsable de «tots» els 
servéis locáis i existeixen diferencies en la distribu-
ció de competéncies entre TAdministració Central i 
Local. 

r 

21 Cal notar que, algunes competéncies publiques tan im-
portants, respecte a la qualitat de la vida urbana, enca
ra que no respecte a 1'organització del sistema econó-
mic, com «Educado», «Servéis Socials», «Habitatge», 
«Transport», «Defensa del Consumidor» o «Control de 
qualitat ambiental» pertanyen a l'Administració Local. 
Especialment, cal teñir en compte que, al voltant d'un 
tere de tots els habitatges que es construixen son 
d'iniciativa pública local. 

22. La reorganització de 1974 va normalitzar la situacio 
de les finances locáis i va clarificar I'assignació de re
cursos des de l'Administració Central a la Local. Els 
recursos deis governs locáis al Regne Unit represen
ten al voltant del 30 per cent deis recursos del Sector 
Public (excloent la Seguretat Social), mentre a Espa-

nya difícilment arriben a un 15 per cent. En 1971, els 
Ajuntaments Británics gastaren unes 21 000 pessetes 
per resident, que arribaren, fins a les 40 000 pessetes, 
e! 1977. Comparativament, es pot indicar que el pres-
supost de l'Estat espanyoi, el 1978, fou d'unes 80 000 
pessetes per persona, i els pressupostos deis Ajunta
ments osciilaven entre 4 i 10 000 pessetes per resident. 
Aqüestes diferencies es deuen, no tan sois a les ma-
jors competéncies de l'Administració Local al Regne 
Unit (un 38 per cent de les despeses corrents —el 
1971, excloent els interessos deis présteos— es dedi* 
cava a l'educació i un 46 per cent de les despeses de 
capital a la inversió en habitatges) sino també a l'ofer-
ta d'un nivell mes gran de servéis públics (al voltant 
d'un 90 per cent de la població escolar está escolarit-
zada en centres públics). 

23 Referent a les despeses, existeix una clara separado 
entre les despeses corrents (personal, manteninrtent, 
conservació, material) i les despeses d'inversió en 
obra nova (pressupost de capital). Els ingressos cor
rents de cada nivell de l'Administració Local, s'obte-
nen de tres fonts úniques: 

— les «Taxes» per servéis concrets: Lloguer d'habi-
tatges o tarifes de transport representen al vol
tant d'un 30 per cent de tots els ingressos. 

— La «rate», que és l'impost local únic, i que repre
senta un tant per cent variable segons les auto
ritats locáis, sobre l'avaluació del sol i de ['edifica
d o representa prop d'una tercera part deis ingres
sos corrents. 

— Les «ajudes del govern» o «grants» que cobreixen, 
aproximadament, el 40-50 per cent que resta. 

24 Les «rates» son recaptades a un sol nivell de govern 
local, encara que després es reparteixen entre els dos 
nivells. Les «taxes» es recapten mitjancant el nivell 
que té la competencia corresponent, i les «ajudes del 
govern» es distribueixen independentment a cada ni
vell, encara que, en ambdós casos, la distribució té en 
compte tres elements: 

— «Recursos» que son recaptats de manera que les 
árees amb base fiscal petita siguin compensades 
(perequació) per a igualar els ingressos procedents 
de les «rates». 

— «Necessitats», que representen gairebé un 70 per 
cent de l'ajuda total a distribuir, ¡ que es repartei
xen segons les necessitats concretes de cada área 
(nombre de nens en edat escolar, població mes 
gran de 65 anys, dispersió de la població, superfi
cie, etc.). 

— Un «element doméstic», que normalment va a ser-
veis. (Per exemple, el 50 per cent del cost de la 
policía o el 80 per cent del cost deis plans de re-
modelació urbana aprovats). 

Al mateix temps, els recursos per a despeses de ca
pital o d'inversió (periodificats anualment) s'obtenen 
principalment de présteos, de Govern Central o de 
la Banca Privada i, en una petita part, inferior al 10 per 
cent del total, en ajudes especifiques de l'Administra
ció Central. La devolució deis présteos grava les des
peses corrents en límits que oscillen al voltant del 
20 per cent d'aquestes despeses. 

39 



25 Les relacions amb l'Administració Central no es pro-
dueixen amb un departament corrent (aquest seria el 
cas espanyol, amb la Direcció General de l'Adminis
tració Local del Ministeri de l'lnterior) sino amb de-
partaments específics, i la distribució de la «grant» 
anual es discuteix entre el Ministeri de Finances i els 
representants deis governs locáis. El principal control 
de l'Administració Central es produeix mitjangant «au-
ditories» de comptes, en la determinado de nivells mí-
nims de servéis púbiics o en el moment de distribuir 
ajudes per a finalitats especifiques (programes de 
rehabilitació urbana, plans de transport, etc.). En qual-
sevol cas, el nivell d'autonomia política local (compe-
téncies i recursos) és alt. 

3.2 ..'EXPERIENCIA FRANCESA AMB REFERENCIA 
A LA CATALUNYA NORD * 

1 A Franca, la unitat de govern local és la «commune», 
que es basa en la llei de 1884 i, mes modernament, ha 
estat regulada peí «Code Municipal» de 1957. Avui hi 
ha al voltant de 36 000 municipis, deis quals 4002 te
ñen menys de 100 habitants, 7204 entre 100 i 200 habi
tants, i prop de 18 000 entre 200 i 1000 habitants. No-
més 386 teñen una població resident superior ais 
20 000 habitants. Des de fa molts anys, i sobretot des-
prés de les transformacions económiques deis anys 
60 (abandó del medi rural, concentrado urbana, etc.), 
s'ha desenvolupat un debat sobre la problemática mu
nicipal. Des de 1970 s'han estudiat dos importants pro-
jectes de Llei i, actualment, a l'Assemblea, s'está dis-
cutint un altre projecte de Llei sobre coHectivitats lo
cáis.18 No es pot dir, dones, que l'Estat francés hagi 
fet, encara, una reforma per a resoldre els problemes 
de l'adequació deis ámbits municipals a les necessi-
tats de servéis que han d'oferir els Ajuntaments. 

2 L'administració local francesa, amb un sol esglaó,19 

es caracteritza princípalment, per un control fort per 
part del poder executiu central, representat peí Pre-
fecte del Departament20 i per teñir unes competéncies 
ben definides (servéis socials, urbanisme, aigua, gas, 
electricitat, mercats, escorxadors, construcció i man-
teniment d'escoles, servéis culturáis, protecció de focf 

desenvolupament de l'activitat económica, etc.) 

* La redacció d'aquest capítol ha anat a cura de Joan Pere GENSANE, 
geógraf, Perpinyá. 
18. •Rapport de la Commission de lois constitucionelles sur les projeets 
de lol pour le devélopement des responsabilities des collectivitées lo
cales» n.° 307 — Senat 1978-79. 
19. A Franga hom va crear un esglaó regional per la Llei de 5 de juliol 
de 1972 (en vigor des de l'1 de novembre de 1973). Es van definir 22 re
gí ons amb poblacions de osciHen entre un millo (excepte Córsega) i deu 
milions d'habitants (París). Les competéncies deis organismes regionals 
están limitades a l'estudi, la planificado i la proposta. La meitat deis 
membres son diputats i senadors elegits per la regió I l'altra meitat 
son representants de les coHectivitats locáis. No han tingut incidñncies 
Importants sobre l'administració local. Vegís ALEMANY, J., (1978), «La 
reforma regional en Francia», Butlletí del CEUMT, n.° 4, págs. 17 a 21. 
20. El prefecte té poder per anuHar un pressupost local. 
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3 Els ingressos fiscals son elevats, comparativament ais 
deis ajuntaments espanyols, i eren d'unes 5 000 ptes. 
per habitant el 1973.21 Els ingressos locáis ordinaris 
provenen deis impostos directes (taxes sobre la pro-
pietat i sobre l'activitat económica), deis impostos 
indirectes (participado en les taxes sobre salaris, amb 
un mínim garantit),22 deis ingressos patrimonials i de 
servéis, i de subvencions ministerials directes. El 42 
per cent de la despesa de funcionament es dedicava, 
com a mitjana, al pagament de personal, un 13 per cent 
a les despeses financeres i un 11 per cent a les des
peses mancomunades.23 

4 La Llei de 16 de juliol de 1971 sobre fusions i reagru-
paments municipals fou el primer intent serios de re
soldre el problema deis municipis de les zones rurals, 
sotmesos a I'éxode de població. Davant de l'evolució 
de tots els ajuntaments, partía de la idea que la coo
perado intercomunal no es desenvolupava bé i no 
resolia els problemes. Per a fer l'análisi de les reali-
tats comunals foren utilitzats tres criteris: el criteri 
demográfic, el financer, i el concepte de vida coHecti-
va, lligat ais equipaments. 

5 El criteri demográfic mostrava que molts ajuntaments 
perdien població i anaven cap a l'abandó; pero mos
trava que aquest moviment de població privilegiava al-
guns nuclis, i que calía continuar amb la redistribució 
de la població (l'informe deia «redistribució natural») 
a causa de l'evolució de l'estructura económica. El 
criteri financer era necessari per a analitzar les conse-
qüéncies d'aquesta transformado, dins la gestió deis 
ajuntaments, i ressaltava el fet que una part important 
deis municipis tenia viabilitat financera grácies a l'ajut 
exterior de la perequació entre I estat o el departa
ment i el municipi; al mateix temps, molts ajunta
ments tenien recursos financers elevats grácies a les 
activitats que concentraven dins Ilur ámbit territorial 
(comer?, industria, etc.), i en resultaven desigualáis 
de base fiscal. 

6 El primer objectiu de la reforma era racionalitzar les 
inversions concurrents, suscitades perqué tots els 
ajuntaments petits volien teñir els seus propis equi
paments. L'análisi deis pressupostos mostrava que les 
despeses de funcionament tenien una tendencia a pu
jar dins del pressupost global deis petits ajuntaments 
amb una conseqüent paralització de la inversió. El ter
cer criteri utilitzat, mes subjectiu, permetia veure que, 
gairebé tota la vida col-lectiva desapareixia deis petits 
municipis i que aquesta manca de vida es traduTa en la 
necessitat d'equipaments. Una part de la població viu 
dins deis municipis sense cap servei i els havien 
d'anar a cercar ais centres mes importants. 

7. La Llei del juliol de 1971 preveía que a cada departa
ment s'havia d'eiaborar un projecte per un grup de 
treball compost per funcionaris i polítics. Aquest pro-

21. La mitjana espanyola d'ingressos era de 2300 ptes./hab. I'any 1974, 
mes unes 830 ptes./hab. de les Diputacions de régim comú. La pressió 
fiscal local financera va ser del 4,6 per cent respecte al Producto Interior, 
enfront del 18,3 per cent de l'Estat el 1980; la de la Seguretat Social era 
del 18 per cent en aquest mateix any. 
22. De 130 fr./hab. (unes 2400 ptes./hab.), I'any 1974. 
23. Vegeu, per una descripció detallada, MOREAU, J.: «Administraron Ré-
gionale, Locales et Municipale», 5 / edició, Dalloz, París 1980. 



jecte havia de proposar una classificació deis munici-
pis en 3 grups: primer, els municipis que poden asse-
gurar llur propi desenvoiupament; segon, els que 
havien de fusionar-se, i, tercer, els que havien d'ajun-
tar-se a través de la cooperado. L'aplicació d'aquest 
pía no es va produir. El preámbul de la Llei estabiia 
d'una manera moit clara i repetida que el projecte no 
era obligatori i que es respectava la liibertat de cada 
municipl. Aquesta idea també ha impedit les reformes 
posteriors a Franga. 

8 El document elaborat peí grup d'estudi de Perpinyá24 

preveía reduir, peí Departament, el nombre de munici
pis de 232 a 123. L'análisi deis problemes financers, 
especialment els de la pressió fiscal, l'endeutament 
i les despeses de funcionament per habitant, mostra-
ven que els municipis menys viables eren els de 
menys de 700 habitants; sembla, pero, que dins la me
todología utilitzada hi hagi un buit entre l'análisi i el 
mode de les fusions. Faltaven uns criteris geográfics í 
de relacions entre els diversos municipis per a triar 
les diverses fusions amb el máxim d'operativitat. La re
forma propugnada el 1971 va ésser, dins els límits re-
duíts de la seva aplicado, una adaptació (o temptativa 
d'adaptació) administrativa a les realitats de manco
munado que es van comengar a produir ais anys sei-
xanta. La poca operativitat de la Llei, en la direcció* 
d'una millor eficacia, va ser deguda al fet que el go-
vern central no es va voler enfrontar amb les critiques 
comunals. 

9 L'ínforme Guichard25 de l'any 1976, fou el segon gran 
treball realitzat sobre la problemática territorial; es 
tractava d'un treball demanat peí president Giscard 
d'Estaing pero que mai no va passar de ser un docu
ment de reflexió del poder central. L'informe no es va 
traduir en un debat o en una proposició de llei. «Vivre 
Ensemble» feia'la síntesi de tots els treballs ánteriors 
i deis debats sobre la problemática territorial. L'infor
me partía d'unes constatacions: l'excessiva concentra
do del poder en mans de l'Estat (que paralitzava inicia-
tives locáis) i el repartiment poc definit de les com
peténcies entre í'Estat i l'Administració local. L'infor
me mostrava també, la permanencia del municipi i la 
seva manca d'adequació a les realitats d'una societat 
actual desenvolupada, i que les exigéncies de sobre-
passar el quadre estret deis municipis es demostrava 
amb la práctica quasi generalitzada de la cooperado 
intermunicipal (1700 sindicats agrupen 17 000 muni
cipis). 

10 Guichard indicava que calia definir ciarament l'espai 
de competéncies entre l'Estat i les collectivitats lo
cáis, indicant el camp de Ea possible descentralizado. 
En la proposta, l'Estat conservaría les competéncies 
generáis, les funcions tradicionals i la gestió deis ser-
veis públics básics, pero totes les altres competéncies 
podien ser descentralitzades. Per a fer aquesta trans
formado calia seguir el camí de I'augment de les res-
ponsabilitats locáis. El canvi a proposar s'aplicava a 
una nova xarxa territorial diferent deis municipis; una 

24. Prefectura deis Pirineus Orientáis, «Loi du 16 juillet 1971. Plans des 
fusions et regroupaments des communes des P.O.» 
25. «Rapport de la Commission de Dévelopment des Responsabilités Lo
cáis, (1976)». Vivre Ensemble, La Documentaron Francaise. París. 

xarxa apta per a l'exercici efectiu de competéncies 
ampliades i noves: les - comunitats de municipis, en
cara que cada municipi francés és irremplagable com 
a institució de participado i lligam privilegiat de la 
democracia local. Les federacions de municipis que 
serán comunitats son irreemplagables com a Instru
ments d'administració moderna capag de rebre de l'Es
tat veritables competéncies i veritables mitjans d'exer-
cir-Ies. 

11 El moviment de reorganització partiría d'una práctica 
ja bastant provada: la cooperado intermunicipal. Es 
proposava la creado d'una comissió que seria l'encar-
regada de realitzar el mapa de Íes comunitats. Aques
ta comissió hauria de ser independent per a poder 
realitzar el treball d'análisi sense interferéncies parti-
distes, dins el límit del que fos possible. Serien neces-
saris tres grups de dades per a analitzar la realitat 
territorial: Primer, les dades relatives a Vorganització 
del tetritori (demografía, geografía, activitats economi-
ques, etc.). Segon, les dades relatives a les solidan-
tats existents (análisi de fa cooperació, trets de la his
toria local, relacions culturáis, etc.) I, tercer, les da
des relatives a la gestió deis servéis. Amb la síntesi 
d'aquests tres tipus de dades es podría fer el dibuix 
de les comunitats. El mapa de comunitats comunals 
resuitant d'aquest estudi, segons Tinforme Guichard, 
presentaría, aproximadament 750 comunitats urbanes 
(26 milions d'habitants) i unes 3600 comunitats rurals 
de 5000 habitants en mitjana, (18 milions d'habitants). 
Al primer nivell, que correspondria a Tactual municipi, 
li quedarien les funcions dites de contacte: registre 
civil, eleccíons, animado cultural; al segon nivell, que 
correspondria a la comunitat, li quedarien les funcions 
de gestió i programado (plans d'urbanisme, xarxes in-
fraestructurais, etc.). Respecté a la primera temptativa 
de reforma (1971), l'informe Guichard proposava d'anar 
moit mes lluny, pero a causa de la situació política I 
al fet que el govern no va practicar cap política de 
descentralització, la reforma va ser obiidada. Cal re
cordar també, que la reestructuració hauria posat da-
vant del poder central un poder local moit mes fort 
que el deis municipis actuáis. 

12 Actualment s'está debatent una nova reforma de les 
collectivitats locáis: (Llei 307/Senat 1978-79) i, de fet, 
segueix les conclusions de l'informe Guichard en la 
part de distribució de responsabilitats i competéncies. 
Es pot dir també, que ha abandonat tota referencia a 
reorganitzar els ámbits territorials. Els textos que 
acompanyen el projecte de Llei diuen ben ciarament: 

— «el respecte a les estructures i de les institucions 
locáis pot ésser considerat a l'hora actual, com 
un punt segur» 

— «no es toca res de les NOSTRES estructures depar-
tamentals i municipals (...) son tractades amb el 
mes gran RESPECTE...» 

— «des de fa ara 20 anys, sota la pressió deis teórics, 
per no dir deis tecnócrates, han estat fetes moltes 
temptatives pels governs, amb vista a remodeiar 
autoritáriament els nostres municipis i a desagru-
par-Ios en conjunts mes grans...» 

— «les dificultáis en qué es troben els petits munici
pis han d'aconseguir solucions dins el quadre de la 
lliure cooperació intermunicipal...» 
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Es veu amb aqüestes frases els límits i el destí que 
han tingut les reflexions sobre una reorganització ter
ritorial. 

13 Aquesta reforma sembla el punt final de les diverses 
temptatives de reestructuració. Malgrat aixó, apunta 
molt sobre la cooperació entre els municipis, davant 
la realitat deis problemes que plantegen uns ámbits 
territorials no adequats, es busca una solució de com-
promís per a poder resoldre aquesta inadequació. El 
compromís es basa en 1'existéncia confirmada i refor
jada del municipi, pero també en la práctica de la coo
peració intermunicipal per a resoldre els problemes de 
gestió. Aquesta reforma segueix les conclusions de 
l'lnforme Guichard sobre el problema de la democra
cia local en redefinir la distríbució de competéncies 
entre Estat i municipis i instaurant una dotació global 
d'inversió per a cada municipi. Amb aquest compromís 
es conclou el debat sobre la transformado del quadre 
geográfic deis municipis. 

14. L'exemple de la Catalunya Nord26 és signifícatiu per 
veure com els municipis s'han anat adaptant a les s¡-
tuacions canviants. Les transformacions económiques 
a la Catalunya Nord han provocat una redistribució' de 
les activítats i de l'espai. La muntanya s'ha desertificad 
el desenvolupament turístic ha creat unitats ben preci
ses, i s'ha produít una concentració a l'entorn del nu-
cli principal de Perpinyá. La població total s'acosta ais 
300 000 habitants. Molts municipis han vist pujar i 
han concentrat els servéis, i paral-lelament, hi ha mu
nicipis que han vist baixar llur població i deis quals 
han marxat els servéis vells i nous. 

Al mateix temps que la diferenciado s'efectuava 
entre els ajuntaments (rics i aitres pobres) el quadre 
institucional d'intervenció no ha canviat. Tots els ajun
taments, per raons polítiques i també de moda, s'han 
llangat a polítiques d'equipament sense coordinació o 
estudi de conjunt respecte a les necessitats reals. 
S'ha pogut practicar, moltes vegades, una política de 
prestigi, perqué fins ais anys 72-73 s'estava en un 
període d'expansió. El resultat, és en molts casos una 
situació de sobreequipament perqué cada municipi vol 
els seus. Un conseqüéncia d'aquest fet és un endeuta-
ment fort, amb dificultáis de tornar els crédits per les 
pérdues de població; només alguns ajuntaments han 
utilitzat les formules de cooperació per a dividir els 
costos. 

15 Els sindicáis de cooperació han realitzat les obres d'in-
fraestructura (aigua, escombraries, etc.). Davant deis 
servéis positius donats, la vocació deis sindicáis de 
municipis s'han anat ampliant. Aquesta adaptació deis 
ajuntaments davant de les necessitats mostra que el 
quadre municipal no és adequat per a resoldre els ser-
veis que els ajuntaments han donat a la població i a 
les activitats. La práctica ha desenvolupat damunt 
l'ajuntament clássic un nivell operatiu per a realitzar 
operacions concretes; un nivell que, grácies a aporta-
cions financeres superiors, permet de teñir miilors ser-
veis. Per exemple, els 7 ajuntaments del Capcir, grá
cies ais %quipaments municipalitzats de Tesqui i l'ex-

26. Vegeü B*ARAT£, CL: Cooperation Intercommunale, tesi doctoral, Fa 
cultat de Dret de Montpellier. 

plotació deis boscos l'any 1979 tenien uns pressupos-
tos globals d'1594 000 Fr. per una població de 1080 
habitants. 

16 La utilització d'aquesta possíbilítat permet de realitzar 
operacions mes importants que si es feia individual-
ment per municipis. Els municipis no teñen la mateixa 
base fiscal i per tant, no teñen les mateixes possibi-
litats d'oferir servéis. En els casos de Les Angles 
(825 000 Fr.), La Llagone (72 000 Fr), Fontrabiosa 
(117 000 Fr.), Formigueres (215 000 Fr) i Real (215 000 
Fr), una actuació fraccionada no permetria grans inver-
sions. Aquests ajuntaments han creat uns sindicats 
anomenats de vocació múltiple, per a l'electrificació, 
per al repetidor de televisió, per a recollir les escom
braries, per al tractament de les escombraries í per a 
les escoles. Sobre la costa, els quatre municipis: Cer-
vera, Banyuis, Portvendres i Cotlliure van crear, també, 
un sindicat que, després d'una Marga práctica (des de 
1962), va ampliar la seva vocació i va participar en un 
programa d'ordenació rural (augment de l'espai vitíco
la, repoblació per lluitar contra l'erosió, etc.). Tots els 
ajuntaments de Catalunya Nord, avui dia están integráis 
dins els sindicats que serveixen per a realitzar servéis 
infraestructurals. Aixó mostra que els equips munici-
pals, fora de tot partidisme, han vist la necessitat de 
sobrepassar l'ámbit estret del municipi. La profusió 
dé sindicats no s'ha fet d'una manera racional (molts 
ajuntaments teñen dins els sindicats, interessos di-
ferents). Corregir aixó és l'objecte de la llei ara en 
discussió. 

17 L'experiéncia francesa de reorganització de l'adminis-
tració local, que comenga seriosament amb la Lei de 
1971 i continua amb les propostes de l'lnforme Gui
chard, posa en evidencia que qualsevol reforma té un 
termini de gestió molt llarg, malgrat les necessitats i 
les adaptacions munícipals a la realitat canviant. 

3.3. EL REGIM LOCAL A BÉLGICA 

1 A Bélgica existeixen tres regions, que son la valona, 
la flamenca i l'área de Brusseiles, i nou províncies dí-
vidides en districtes, aquests en cantons i, finalment, 
en municipis. També hi ha federacions de municipis i 
aglomeracions de carácter urbá. 
Des de 1975 fins a 1977, el nombre de municipis s'ha 
reduít de 2359 a 596. Les províncies son presidides 
per un governador i representades per un conseli ele-
git democráticament. L'área de Brusseiles, a mes, dis
posa d'un régim jurídic especial. 

Es nomenaran tres ministres, un de cada regió, per 
portar endavant els punts establerts. T. Pou27 opina 
que és molt probable que el govern posterior al Pacte 
de Stuyvenberg modifiqui les normes constitucionals 
a fi de poder organitzar un sistema amb mes carácter 
federal. 

27. POU, T.: Problemes i possibilitats de ¡'administrado local en una 
Catalunya autónoma, dins «Catalunya cap a l'any 2000». Edit. Blume-
Fundació J. Bofill (Barcelona 1979), págs. 229-231. 
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2 A Bélgica el régim local es troba en un procés de 
transformado, com a conseqüéncia deis Pactes d'Eg-
mont, de 7 de juny de 1971, i de Stuyvenberg, de 28 de 
febrer de 1978, que subscrigueren els partits majori-
taris. Aquests Pactes implicaren una pregona reforma 
de radministració territorial, molt mes propera a un 
sistema federal. Els objectius fonamentals que es vo-
len assolir son: 

a) Potenciado de les regions existents i deis munici-
pis, com a órgans básics de la gestió pública ter
ritorial. 

b) Dotar les regions de personalitat jurídica, assumint 
gran part de les competéncies que avui retenen tant 
l'Estat central com les províncies. Podran actuar 
sobre les següents matéries: emissió de deute pú-
blic, repartiment de fons públics municipals i pro-
vincials, ordenado del territori, protecció de la na
tura, boscos, urbanisme, activitats molestes de les 
industries, habitatge i regulado de l'accés a la seva 
propietat, expansió económica, explotado de ri-
queses naturals, política de prodúcelo d'aigua po
table i autorització de captacions, depurado d'ai-
gües residuals, rius no navegables, coordinado in
termunicipal, tutela sobre els actes deis municipis, 
fusió de municipis, etc. El repartiment interregional 
del pressupost global de l'Estat es realitzará con
forme a un criteri d'un terg proporcional a la pobla
do , un altre a la superficie regional i altre ais im
postas directes pagats per les persones físiques de 
la regió. La representació regional estará composta 
del mateix nombre de membres que aquesta té al 
parlament, excepte per la regió de BrusseHes que 
en tindrá el doble. 

c) Mantenir provisionalment les 9 províncies, transfe
rí nt a les regions llurs funcions de tutela sobre l'ad-
ministració municipal, i un cop s'hagin traspassat 
totes les competéncies própies, se suprimirán. 

d) Possible creado de 25 subregions (13 a la regió 
valona, 11 a la regió flamenca i 1 a f'área de Bussel-
les) a fi de realitzar funcions executives que els 
diversos órgans administratius li encomanin. Cada 
subregió tindrá un consell elegit, tal com ho serán 
els carrees locáis. 

e) L'Estat es reservará aquelles competéncies que, 
en els pactes, es consideren d'auténtica transcen
dencia nacional. 

3 Efectivament, després deis Pactes, la Lei de 23 de ju-
liol de 1971 inicia la reforma, que no es va poder consi
derar acabada fins la Llei de 30 de desembre de 1975. 
Entra definitivament en vigor el dia 1 de gener de 1977. 
De 1975 a 1977 el nombre de municipis es reduí a 2359 
a 596. (Una reducció semblant, abans que a Bélgica, 
s'havia produít a Suécia i ais Pa'ísos Baixos). 

Tota aquesta reforma responia a un clima que feia 
anys que s'havia anat creant pero que, per raons diver
ses, cap Govern s'havia atrevit a correr el risc de 
posar-la en práctica. 
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3.4. AUTONOMÍA REGIONAL I GESTIÓ LOCAL 
A ITALIA 

1 A Italia, existeixen institucionalment tres niveils de 
govern i administració local que son les «Regioni», les 
«Province» i les «Comuni». A mes, aqüestes entitats, 
i en particular les Comuni, poden desenvolupar alguna 
de les seves funcions mitjangant una forma organi
zativa particular anomenada «Aziende Speciali». Cal 
esmentar, també, l'existéncia d'altres dues entitats ad-
ministratives que son les «Comunitá Montane», que es 
troben institucionalment entre el munleipi i la provin
cia, i les «comprensori», situades entre la provincia i 
la regió. 

2 A Italia, la reforma autonómica regional parteix de la 
Constitució de 1948 en la que es decidí organitzar 
l'aparell de l'Estat a partir del principi d'autonomia i de 
descentralització, que es pragmatitzá sobre tot en l'es-
tabliment de regions autónomes. En el procés de cons-
truccló de l'Estat italiá es debateren criteris tant fe-
derals-regionalistes com unitaris. És per aixó, que 
J. Beneyto diu que ja «el 1860, Marco Minghetti, recol-
zat per Cavour, va preveure que la unificació en curs 
reconegués un cert poder regional, donant a l'Estat 
únicament les funcions de vigilancia de la llei».28 Du-
rant el funcionament de l'Estat unitari, a primers de 
segle XX, s'exigiren amplíes competéncies regionals, 
que el feixisme intenta d'esborrar amb la consolida
do d'un Estat fortament jerárquic i centralitzat. Des
prés, ['existencia de moviments separatistes, la pro
clamado de l'Estatut Sicilia, el 14 de maig de 1945, i 
el temor a la formado d'un govern central de caire 
esquerrá facilita ('elaborado d'una Constitució amb 
criteris d'autonomia. 

3 El procés per a I'establiment d'aquest régim autonó-
mic ha estat molt llarg. S'iniciá, ei 1950, amb l'incom-
pliment de les disposicions sobre la immediata cele
brado d'eleccions a les regions. Després, el 1953, 
s'aprová la Llei sobre «la Constitució i funcionament 
deis órgans regionals» que, tal com assenyala E. Ar-
gullol,29 es podia haver titulat de «no constitució», 
ja que transcorregueren uns quinze anys fins que, el 
1968, es va aprovar la llei sobre «Normes per a l'elec-
ció deis Consells regionals d j les regions d'Estatut or
dinari». Ja el 1970, se celebraren les primeres elec-
cions regionals i s'establiren les primeres atribucions 
financeres. I, el 1972, es concediren els primers tras-
passos a les regions d'Estatut ordinari. 

4 El total de regions italianes és de vint, que es classi-
fiquen en quinze regions d'Etatut ordinari, i les cinc 
d'Estatut Especial, Sicilia, Sardenya, Friuli-Venezia Giu-
lia, Trentino-Alto Adige i Valí d'Aosta). Les quinze re
gions d'Estatut ordinari teñen poders tant legislatius 
com administratius sobre matéries com l'agricultura, 

28. BENEYTO, J.: Las Autonomías. El poder regional en España, Madrid, 
Siglo XXI editores, 1980, pág. 57. 
29. ARGULLOL, E.: «Les autonomies regionals a Italia», Barcelona, Ad
ministrado Pública, n.° 1, 1978, pag. 87. 



el turisme, la sanitat i l'assisténcia, la planificació ter
ritorial i urbana, l'ecologia i les obres publiques. Els 
órgans básics de govern de la regió son el Consell Re
gional, com a parlament regional, la Junta i el seu pre-
sident. Amb tot, la Constitució estabieix la figura del 
Comissari del govern, com a element de relació entre 
la regió i el govern de la República, a mes d'una Co-
missió Mixta de les dues cambres del Parlament per 
a les qüestions regionals. Les regions poden legislar 
sobre l'organització administrativa interna de la matei-
xa regió, pero, per tal d'impedir un augment burocrátic 
de la gestió, gran part de les funcions administratives 
es tealitzen mitjangant les institucions locáis exis
tente. 

5 L'autonomia regional, pega ciau en l'organització de 
l'administració local a Italia, es tradueix en una auto
nomía legislativa i financera reconeguda, tant per I'exis-
téncia d'un Estatut regional propi, com per les liéis 
dlcftdes al Parlament. L'Estatut estabieix les normes 
relátives a l'organització interna de la regió i permet 
la iniciativa de referendums sobre qüestions d'ámbit 
regional, amb capacitat per influir al Parlament. La 
Copstitucíó també permet la coordinado interregional. 
Existeix una amplia autonomia legislativa que en les 
reg'ions d'Estatut especial es veu limitada per la im
portancia que el govern concedeix a la reforma de les 
estructures socio-económiques que, segons les re
gions, son molt desiguals. L'organització administrativa 
de les regions ha estat moit condicionada per la manca 
i dependencia de recursos, tant humans com materials, 
la qual cosa ha motivat una delegado de les seves 
competéncies a l'administració local, sobre tot vers 
els municipis que han vist augmentar llurs atribucions. 
Peí que fa a la qüestió financera, les possibilitats d'ac-
tuació regional están molt minvades per la manca de 
recursos económics que, amb prou feines, serveixen 
per a assolir llurs própies despeses de funcionament 
I, si pretenen desenvolupar inversions económiques, 
les regions han de recorrer a altres mitjans aliens, 
amb el que desapareix del tot la seva virtual autono
mia financera. 

6 Existeíxen 94 provínoles les quals, a causa de la crea-
ció i el reconeixement d'una autonomía regional, no 
disposen d'unes funcions gaire precises. Fins ara han 
estat órgans periférics de l'administració estatal, cla-
rament inspirada en el model departamental francés. 
Malgrat tot, encara que les seves funcions hagin estat 
reduTdes poden efectuar moltes de les tasques preci
ses per al desenvolupament sub-regional. 

7 A Italia hi ha uns 8074 Comuni que están repartits 
d'una forma molt diversa i desigual. S'ha de teñir pre-
sent que les diferencies regionals son molt fortes, so-
bretot entre el Mezzogiorno i el Nord, fet que condi
ciona la gestió local; Els municipis del Sud, encara que 
han rebut considerables transferéncies estatals, están 
en clara inferioritat de recursos respecte ais municipis 
molt mes ríes del centre i del hord del país. L'enorme 
fragmentació de les Comuni i la gran diferencia en els 

30. BROSIO, G. i PIPERNO, S.: Problemi di dlstribuzione delie funzioni 
e di fínanziamento degli enti regionali e locaii nelia recente esperienza 
italiana, Torí, IRES, 28 pags. 

servéis dificulten la tasca municipal. Mes de 2 000 
Comuni teñen menys de 1000 habitants i, al mateix 
temps, en 48 Comuni de mes de 100 000 habitants vru 
mes del 28,5 per cent de la poblado. És per aixó que 
G. Brosio i S. Piperno30 consideren que els ajunta
ments es troben incapacitáis, des del punt de vista 
institucional, organitzatiu i financer, per a resoldre ade-
quadament les transformacions económiques i urbanes 
que han tingut lloc a Italia, fins a l'extrem que moltes 
Comuni han hagut de recorrer a I'endeutament per 
pagar les despeses mes corrents, fet que ha motivat 
la intervenció i el control de la hisenda local per part 
de l'Estat. 

8 Les despeses i els ingressos deis diversos órgans lo
cáis amb referencia a l'Estat ofereixen una visió ben 
clara de l'estat financer deis dits órgans. Així, dones, 
mentre l'any 1972 els ingressos de l'Estat eren percep-
tualment el 67,3 per cent, els deis ajuntaments eren 
el 24,4 per cent; l'any 1975 aquests percentatges ha-
vien augmentat fins al 74,8 per cent i els deis ajunta
ments s'havien redu'ít al 10,1 per cent a causa, en 
part, que ja funcionava l'administració regional, que 
representava el 12,9 per cent;'i l'any 1979, s'havia equi-
librat de forma tal que els ingressos de l'Estat eren 
el 68,4 per cent, els deis ajuntaments i provínoles junts 
eren el 15 per cent i l'administració regional tenia el 
16.5 per cent. Les despeses representaven el 1972 
una major influencia deis ajuntaments que era del 
23.6 per cent, mentre que les de l'Estat eren del 69,4 
per cent; el 1975 les de l'Estat havien augmentat fins 
al 72,1 per cent, les deis ajuntaments havien minvat 
fins al 14,2 per cent i les de l'administració regional 
eren del 10,6 per cent; el 1979, s'accentuava aquesta 
dinámica assolint l'Estat el 74,4 per cent, l'administra
ció regional el 12,5 per cent, mentre que les Comuni, 
juntament amb les províncies, representaven el 12,9 
per cent restant. Els ingressos del Sector Public re
presentaven el 1975, el 35,2 per cent del Producte Na
cional (26,4 per cent govern central, 4,5 per cent go
vern regional i 4,3 per cent deis governs locáis pro-
vincials).31 

9 El sistema d'administració local está estructurat a par
tir d'una relativament clara divisió de funcions i árees 
de competéncies entre els diversos órgans institucio-
nals. Així, les regions retenen la legislado i la plani
ficació, les províncies i altres órgans intermedis, dis
posen també de la planificació i d'algunes funcions 
administratives concretes, mentre que els ajuntaments 
realitzen totes les funcions administratives a nivell lo
cal. La provincia és Tentitat mes crítica, en el sentit 
que el seu paper no és gaire ciar i es dubta si ha de 
dedicar-se a la gestió deis servéis, a la planificado 
subregional o bé a la coordinado deis órgans de go
vern inferior. Respecte a la distribució deis blocs o 
árees de competéncies, sembla ciar que les regions 
centren llur activitat en els servéis socials i el desen
volupament económic, mentre que les Comuni i les 
províncies es dediquen, sobretot, a l'ordenació i gestió 
del territori. 

31. UNLII, H., HORGAN, D., POSTIER, J. EDDISON, T. & CLUSA, J. : 
«Comparative Local Government Structures in Mediterranean Countries» 
Conference of the Union Mediterranean Towns. Istambul, 1980. 
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10 Segons C. Brossio i S. Piperno l'estructura del govern 
local, a Italia, ha sofert, des de Centrada en práctica 
de l'autonomia regional, un procés intern contradictor!, 
ja que si, a nivell polític, els municipis han vist enfur
tida llur autonomía en un grau fins i tot mes ampli del 
reconegut constitucionalment, en el referent al nivell 
económic, malgrat l'augment de competéncies, no hi 
ha hagut un paral-leí enfortiment institucional. Tanma-

teix, les autoritats opinen que, a causa de l'existéncia 
de clares dependéncies enfront a l'administració regio
nal, sobretot, en el referent a qüestions financeres, al 
mateix temps que amplíes possibilitats de gestió en 
camps com la planificació regional, territorial i urbana, 
el sistema de govern local a Italia s'orienta cap a una 
centralització regional. 
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I. i'encárrec 





4. DIVISIÓ TERRITORIAL, GENERALITAT I LLEI DE RÉGIM LOCAL 

1 

2 

3 

El debat sobre «la divisió territorial de Catalunya» 
consisteix a determinar si la proposta elaborada per 
la Ponencia x i aprovada per la Generalítat de Cata
lunya en eis anys 1932/36 serveix avui, com a cane-
más on assentar ('estructura administrativa de Cata
lunya. 

r 

Aquesta discussió, que ja fa temps que dura, ha estat 
constant en el pensament geográfic, municipalista i ad-
ministrativísta de Catalunya, i mes concretament tracta 
sobre si les trenta-vuit comarques i les nou regions o 
vegueries de la Divisió Territorial de 1932/36, son les 
unitats territoriais mes adequades per a la nova admi-
nistració catalana, tant la local com la territorial o pe
riférica de la Generalitat. 

Des de diferents ¡ndrets de Catalunya s'ha demanat la 
considerado de comarques no delimitades com a tais 
en la Divisió de 1932/36, i que es coneixen com eis 
«contenciosos» comarcáis (Mollerussa, Banyoles, Moiá, 
el Pont de Suert, etc.). La diversitat de criteris exis-
tents en relació a aquesta qüestió vol dir que no hi ha 
un acord polític ni social ciar, per a acceptar la Divisió 
Territorial de 1932/36, tot i mantenint-se Intacte el res
pecte per l'obra efectuada per la Ponencia que ha estat 
mantinguda históricament en eis darrers decennis. Les 
comarques, sempre serán les entitats definides per la 
Ponencia. 

4 Hi ha alguns indicadors que fan suposar que el treball 
de la Ponencia anava enfocat a trobar una divisió ter
ritorial que servís només per a l'Adminístració peri
férica de la Generalitat: «Aitrament, tractant-se d'una 
estructuració de primer grau, per la qual cada unitat 
territorial s'havia de relacionar directament amb Bar
celona, era convenient de reduir tant com fos possi-
ble el nombre de demarcacions per tal que eis servéis 
de govern no s'haguessin de prodigar massa» (Gene
ralitat de Catalunya, 1937).2 «Aitrament, el pía demar-
cacional que deixávem enllestit responia mes o menys 
vagament a una estructuració administrativa de relació 
directa entre Catalunya, amb la seva polarització go-
vernatíva a Barcelona i les unitats territoriais en qué 
es dividía la nostra térra pels efectes d'administració 
i govern».3 De fet, no es troba a la Ponencia cap refe
rencia a I'Administració Local. 

5 La discussió sobre la divisió territorial inclou, també, 
avui, aspectes de I'organització de l'administració lo
cal catalana, en el supósit que les comarques (les de 

^ 

1. GENERALITAT DE CATALUNYA, Divisió Territorial de Catalunya: estu
die i projectes. Nomenclátor de municipis, 2 toms, el 2n. de mapes (Bar
celona 1933). 
2. GENERALITAT DE CATALUNYA, La Divisió Territorial de Catalunya, 
Conselleria d'Economia (Barcelona 1937). Edició Facsímil del Congrés de 
Cultura Catalana. Editorial Seix i Barral. Próleg de Manuel Ribas I Piera 
(Barcelona 1977), pág. 58. 
3. GENERALITAT DE CATALUNYA, 1937, op. cit., pág. 60. 

1932/36 o unes altres unitats) podrien constituir-ne un 
segon esglaó. I inclou igualment aspectes de reordena-
ció deis límits municipals, de l'efectivitat i poder po
lític deis ajuntaments, de les funcions de les Diputa-
cions i del manteniment de les províncies. Les pro
vínoles, han estat vistes, sovint, a Catalunya com un 
instrument centralista de I'Administració Central, en la 
mesura que son eis ámbits territoriais de l'adminis
tració de l'Estat; de fet, el centralisme es reflecteix 
mes en les decisions i en la forma de prendre-les que 
no pas en una organització o delimitació territorial. 

6 La Ponencia de 1932 es dolia que «com que no s'havia 
assenyalat de part del Govern cap orientació d'ordre 
político-admínistratiu, ja que no existia un programa 
per a l'estructuració demarcacional de Catalunya i la 
seva servitud, ni l'Estatut no havia estat aprovat enca
ra peí Parlament espanyol, la Ponencia es trobá amb 
una llibertat d'acció completa, que li hauria plagut mes 
de veure condicionada si així hagués pogut saber per 
a quins continguts havien de servir eis continents a 
establir, i quines reiacions haurien de mantenir les 
demarcacions entre elles i com s'havia de lligar amb la 
Generalitat».4 

De fet, eis ponents, van oferir uns «continents» que 
posteriorment haurien de ser ompierts de «contingut». 

7 Avui, la situació és moit diferent de la de 1932. Es 
parteix de l'Estatut de Catalunya de 1979, que deter
mina les competéncies i funcions de ¡'Administrado 
Pública de la Generalitat i que és, justament, el punt 
d'arrencada. L'apartat 8 de l'article 9 de l'Estatut de 
Catalunya reconeix la competencia de la Generalitat 
sobre el «régim local, sense perjudici del que disposa 
el número 18 de l'apartat primer de l'article 149 de la 
Constitució». L'apartat 18 de l'article 149, es refereix 
a la competencia exclusiva de l'Estat sobre les bases 
del régim jurídic de les Administracions publiques. 

8 L'article 5 de l'Estatut dona la possibilitat de crear «de
marcacions supracomarcals», a la vegada que assenya-
la que «la Generalitat de Catalunya estructurará la 
seva organització territorial en municipis i comarques»; 
també «podran crear-se agrupacions basades en fets 
urbanístics i metropolitans» (apartat 2, article 5). I tot 
aixo, «sens perjudici de I'organització de la provincia 
com a entitat local i com a divisió territorial peí cum-
piiment de les activitats de l'Estat» (apartat 3 del ma-
teix article). 

9 La Generalitat pot organitzar (funcionaiment i territo-
rialment) eis seus servéis de la forma que consideri 
mes idónia, perqué segons l'apartat 3 de l'article 36 
«la seu del Consell estará a la ciutat de Barcelona, i 
eis seus organismes, servéis i dependéncies, podran 

4. GENERALITAT DE CATALUNYA, 1937, op. cit., pág. 51. 
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establir-se en diferents llocs de Catalunya d'acord 
amb criteris de descentralització i coordinado de fun
cions». Els principis esmentats, son també, els que la 
Constitució contempla: «['Administrado pública ser-
veix amb objectivitat els interessos generáis i actúa 
d'acord amb els principis d'eficácia, jerarquía, descen
tral izado, desconcentració i coordinado, amb submis-
sió plena a la Uei i al Dret» (article 103.1). Els dos 
preceptes anteriors possibiliten addicionalment que, 
tant l'Administració Central com la Generalitat, pu-
guin descentralitzar ¡ desconcentrar competéncies pró-
pies ais ens locáis. 

10 Encara que en litigi, en aquest moment, la «Liei de 
Transferencia urgent i plena de les Diputacions a la 
Generalitat» (desembre de 1980), estableix en la seva 
exposició de motius que «el manteniment de les fun-
cions actuáis de les Diputacions Provincials és un obs-
tacle a la nova ordenado territorial catalana que el Par-
lament haurá d'establir tot basant-se en l'enfortiment 
de la vida municipal, la institucionalizado administra
tiva de les comarques i I'establiment d'entitats supra-
comarcals que s'adaptin millor que les províncies a les 
necessitats de la societat catalana actual». Si aqües
tes transferéncies es fan efectives, la provincia que
dará a Catalunya, només com l'ámbit territorial de 
l'administració periférica de l'Estat. 

11 L'argumentació anterior porta a la conclusió que una 
nova divisió territorial de Catalunya vol dir, avui, la 
delimitado de les unitats territorials que serveixin per 
a l'organització político-administrativa de l'Administra
ció Local catalana i de l'administració periférica o terri
torial de la Generalitat, partint de les unitats munici-
pals actuáis. Aquest és el contingut mínim de l'encár-
rec rebut. 

12 Aquest encárrec parteix, dones, d'un coneixement ciar 
de les funcions que ha de satisfer la Divisió Territo
rial, és a dir, la de definir uns «continents» (en parau-
les de la Ponencia de 1932) per a l'administració local 
i per a l'administració periférica de la Generalitat. I 

TAULA 4.1. Llistat de competéncies possibles de l'Admi 

— Administració del patrimoni propi 
— Guardería rural 
— Guardia urbana 
— Planejament urbanístic 
— Gestió urbanística. Activitats industriáis classifica 

des 
— Inspecció i disciplina urbanística 
— Evacuado i depuració d'aigües residuals 
— Aigua potable: captado i distribució 
— Enilumenat públie 
— Neteja de carrers 
— Recollida i tractament de residus sólids 
— Servéis contra incendis i de salvament 
— Cementiris i servéis fúnebres 
— Desinfecció i desinsectació. Inspecció d'aliments 
— Assisténcia médica i farmaciola 
— Informació i Reclamacions 
— Empadronament i reclutament 
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parteix també de les possibles competéncies o servéis 
públics que ha de donar cadascuna ¿'aqüestes adminis-
tracions, perqué així está determinat a la Constitució 
i a l'Estatut de Catalunya. Aqüestes competéncies, 
segons els textos legáis vigents, es presenten de for
ma detallada i agrupada en les dues taules de la pá
gina següent. 

13 D'acord amb l'experiéncia internacional5 de reorgani
zado de radministració local, en aquest treball s'ha 
adoptat el supósit básic 6 que l'organització territorial 
que es proposi per a l'administració local no és inde-
pendent deis requeriments de les competéncies publi
ques que s'han d'exercir, si cal satisfer els principis 
estatutaris i constitucionals d'eficácia i coordinado. 
És a dir, que problemes actuáis, realitat territorial i 
funcions publiques, s'influeixen mútuament. Dit en al-
tres paraules, si bé l'Estatut permet tres esglaons d'ad
ministració local (municipi, comarca i demarcacions 
supracomarcals), la distribució de competéncies a ca
da esglaó, ha de garantir la máxima eficacia possible 
de l'organització resultant; i també és possible que 
l'estudi conjunt de l'organització territorial i les fun
cions publiques porti a dubtar de la necessitat de tres 
esglaons d'administració local. També és cert que es 
podria partir d'una distribució de competéncies per a 
cadascun deis esglaons possibles d'administració i fer 
la divisió territorial independentment de la distribució 
anterior7; en aquest cas, s'estaria seguint un camí 
diferent del que es proposa en aquest treball. 

5. Vegeu capítol 3. -Experiéncies estrangeres». 
6. Vegeu amb mes detall el métode de treball, les hipótesis de partida 
I els principis generáis al capítol 5. 
7. Aquest seria el suggeriment de Vllaseca i Marcet, J. M.: «La Divisió 
Territoial de Catalunya i l'administració pública autonómica» (II) Diarl 
AVUI. 3/3/1981, quan diu «si, com sembla, convó separar la llel de régim 
local de Catalunya, de la llel de divisió territorial, cree que aquella 
hauria d'elaborar-se primer. D'aquesta manera els legisladors i els téc-
nics que l'assessorin tindran, d'antuvi la definido deis continguts I s'evl-
tará el buit que van denunciar repetidament els membres de la ponencia 
d'estudi de l'any 1932-. 

i ó Local 

— Servéis socials de guardería, vells, minusválids i 
assistencials 

— Servéis esportius 
— Servéis culturáis 
— Secretaria i Intervenció 
— Centres de Salut 
— Hospitals 
— Mercats 
— Escorxadors 
— Transport públie 
— Repetidor de T.V. 
— Xarxa viária 
— Foment de l'activitat económica 
— Ensenyament pre-escolar 
— Ensenyament General Básic 
— Batxillerat i Formado Professionai 
— Habitatge 



TAULA 4.2. Sectorització de competéncies publiques 

A. COMPETÉNCIES INFRAESTRÜCTURALS 
1. Urbanisme 

— Planejament director i general. 
— Planejament parcial i Projecte d'Urbanització. 
— Gestió urbanística: Ilicéncies, reparceHació, ad-

quisició del sol i inspecció. 
— Gestió económica: pressupostos especiáis i ex-

traordinaris. 

2. Aigua 
— Captació d'aigua. 
— Xarxes en alta, 
— Xarxes en baixa — Distribució d'aigua. 

3. Sanejament 
— Xarxa en alta i Depuració. 
— Xarxa en baixa. 

4. Infraestructures del transport 
— Carreteres i Autopistes interurbanes. 
— Xarxa viária básica i autopistes urbanes. 
— Urbanització secundaria. 
— Ports. 
— Aeroports. 
— Ferrocarrils. 

B. COMPETÉNCIES EN SERVÉIS PERSONALS 
1. Ensenyament Primari (Pre-escolar i Ensenyament 

General Basic) 
— Inspecció, promoció i reciclatge de mestres. 
— Contractació de personal docent i no docent. 
— Construcció i finangament de centres. 
— Manteniment de centres. 

2. Ensenyament de Batxillerat, Formació Professional 
i Ensenyament d'Adults 
— Inspecció, promoció i reciclatge de mestres. 
— Contractació de personal docent i no docent. 
— Construcció i finangament de centres. 
— Manteniment de centres. 

3. Ensenyament Universitarl 

4. Salut i Sanitat 
— Assisténcia primaria (centres de salut, metges 

de capgalera, centres de socors, etc.). 
— Asistencia hospitalaria. f 
— Informació sanitaria. 
— Vigilancia i control ambiental. 

C. COMPETÉNCIES INFRAESTRUCTURALS-PERSONALS 

1. Servéis d'Abastiment: Escorxador 5. Servéis de Neteja i Escombrarles 
2. Servéis d'Abastiment: Mercats a I'engros — Cen- — Recollida d'escombraries. 

tres comerciáis — Eliminació d'escombrarles. 
3. Servéis d'Abastiment: Mercats urbans — Neteja urbana. 
4. Servéis d'Extinció d'Incendis i Salvament 

D. COMPETÉNCIES SOBRE LA CONVIVENCIA I ORGANITZACIO 
1. Servéis de Seguretat Ciutadana 5. Finances i recaptació d'impostos 
2. Servéis de Guardia Urbana i Rural. 6. Servéis ¡nformatius 
3. Potestat reglamentaria — Exercici d'accions — Or- 7. Censos de Població i Quintes 

ganització Municipal 8. Assessories especiáis: jurídiques i económiques. 
4. Administració del Patrimoni Municipal i béns comu-

nals. 

E. COMPETÉNCIES SOBRE L'ACTIVITAT ECONÓMICA 
1. Sobre activitats primáries: agricultura, pesca, ra 

maderia, etc. 
2. Sobre Industria i Comerg (permisos, fires, etc.) 
3. Sobre turisme (promoció, regulació, etc.) 
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5. Transport públic 
— Transport públic interurbá: passatgers i merca-

deries. 
— Transport públic urbá: metro. 
— Tráfic i Circulacíó. 
— Estacions de transport interurbá i internacional. 

6. Habitatge 
— Finangament de la hisenda pública: construcció 

directa i ajuts. 
— Manteniment de la vivenda pública. 
— Llicéncies d'obres — Ordenances — Cédules 

d'habitabilitat. 

7. Infraestructures de servei (gas, electricitat í telé-
fon) 

8. Pares urbans ¡ forestáis 

5. Servéis Soclals (Inspecció, construcció de centres, 
manteniment de centres i contractació de personal) 
— Servéis d'infáncia. 
— Servéis de la Tercera Edat. 
— Educació Especial. 
— Servéis assistencials generáis. 

6. Servéis mortuoris 
— Servei d'enterramorts. 
— Cementiris. 

7. Cultura 
— Promoció. 
— Installacions (construcció de centres i manteni

ment de centres). 
— Patrimoni historie artístic, museus i arxius. 

8. Esports i Jovent 
— Promoció. 
— Instal-lacions (construcció de centres i manteni

ment de centres). 

4. Sobre treball (delegacions, oficines d'ocupació, etc.) 
5. Promoció de sol públic 
6. Promoció d'empreses publiques 



14 «Esglaons o nivells d'administrado», «distribució de 
competéncies» i «delimitado territorial», constitueixen, 
de fet, els productes fonamentals o linies directrius 
d'una Llei de Régim Local, que és precisament la inter
pretado de Vencárrec rebut El contíngut possible 
d'unes bases de régim local s'ha de complementar 
amb els aspectes de «formes d'elecció», «órgans poli-
tics», «sistema fiscal», «fundó pública» (funcionaris) 
i «relacions entre Generalitat i administrado local», 

tots ells de menys contíngut territorial que els tres 
primers aspectes esmentats i que no els afecten subs-
tancialment. «Crear una xarxa d'órgans de prestado 
deis servéis públics que siguí la mes convenient per 
ais ciutadans que hauran de gaudir-ne. És a dirf alio 
que estem obligats a fer, mitjangant les Neis corres-
ponents del nostre Parlament, és la divisió administra
tiva de Catalunya».8 

f 

8. VILASECA I MARCET, J. M.: «La Divisió Territorial de Catalunya i 
I'administrado pública autonómica» (I) Diari AVUI, 1/3/1981. 
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5. EL MÉTODE DE TREBALL. PRINCiPlS 

1 Com a principi general, una proposta de reforma o 
reorganització del govern local a Catalunya ha de par
tir deis principis constitucional, deis problemes que 
es volen resoldre i deis objectius específics que, en re-
lació ais problemes existents, es volen aconseguir. 

2 La Constitució garanteix I'autonomia municipal per 
I'exercici de les funcions atribuídes a les Corpora-
cions locáis (articles 140 i 142). A l'Estatut de Catalu
nya s'inscriuen principis semblants. Els textos consti
tucionals, pero, teñen sempre Tambigüitat de no defi
nir en detall quins son els servéis locáis i quina és la 
distribució entre competéncies centráis i competén-
cies locáis, malgrat que la distribució entre Adminis
trado Central i Generaiitat sigui mes detallada. L'Esta
tut permet, pero, detallar les competéncies que essent 
centráis, son susceptibles de «descentralizado», 
«traspás» o «delegado» des de la Generaiitat ais go-
verns locáis. Igualment, l'Estatut reconeix (art. 5) la 
possibilitat d'administracions municipals, comarcáis i 
«demarcacions supracomarcals». 

3 La importancia del govern local és donada peí seu ca
rácter de vehicle de participado política, per ser la 
representado política mes propera al ciutadá, pero, 
també, perqué en ésser un prove'ídor de servéis pú-
biics disposa d'un aparell de personal técnico-adminis-
tratiu i d'un sistema fiscal. Per aixó, cada funció pú
blica té uns aspectes de govern i uns aspectes de 
gestió. 

4 El métode d'análisi que portará a la proposta, parteix 
d'uns objectius político-administratius atribuíts al go
vern local, a partir de la situado actual. Els estudis 
que s'han fet pretenen determinar els condicionaras i 
els criteris que ha de satisfer qualsevol proposta. 
Finalment, les propostes alternatives s'han d'avaluar 
en funció deis objectius, deis condicionants i deis cri
teris. 

5 L'objectiu general és el d'enfortir el govern i I'admi-
nistració local a Catalunya perqué puguin millorar les 
condicions de vida locáis, perqué siguin vehicle po-
tent de participado política respecte ais propis ciuta-
dans i respecte a les altres instáncies de poder públic, 
¡ndoses altres autoritats locáis. L'objectiu general del 
govern local no ha de ser contradictor amb el princi
pi d'enfortir la Generaiitat, que garanteix l'autogovern 
de Catalunya. Perqué el govern local sigui viable de-
mocráticament s'ha d'ajustar a les comunitats de vida 
i possibilitar la participació deis ciutadans en la ges
tió, acostant-ios-hi. 

6 La millora de les condicions de vida local demana que 
els governs disposin deis recursos económics, finan-
cers i técnico-administratius «suficients» per a acom-
plir amb els millors estándards possibles els servéis 
locáis. Al mateix temps, pero, és necessari que per 

POLÍTICS, TERRITORIALS I ADMINISTRATIUS 

aquests servéis el govern local tingui la máxima «auto
nomía». 

7 L'autonomia té tres aspectes clars. En primer Noc, vol 
dir que ha de teñir els mínims tutelatges possibles, 
per part de les instáncies superiors de poder polític. 
En segon lloc, vol dir que ha de teñir competéncies ¡ 
el poder suficient per a gestionar els servéis públics 
que teñen influencia directa amb les condicions de 
vida; algunes d'aquestes competéncies son avui cen
tráis. En tercer lloc, ha de disposar de recursos econó
mics suficients que, quan no es puguin obtenir local-
ment, han de ser facilitats centralment, per tal de com
pensar diferencies interterritorials de la base fiscal 
local. 

8 La necessitat d'eficácia, problemes de mesura a part, 
en la gestió deis servéis públics * es justifica perqué 
els recursos económics i personáis son iimitats, i es 
tracta d'obtenir el máxim producte o rendiment possi-
ble, amb la utilització mes petita possible deis re
cursos escassos. L'eficácia té, al mateix temps, dos re-
queriments addicionals, a part de l'estrictament econó-
míc o de cost. El primer requeriment demana que un 
gestor públic pugui incidir en les causes que gene
ren un cert fenomen o problemática, sigui de caire 
funcional o territorial; per tant, el territori ¡mposa ám-
bits de gestió, quan en el territori es donen fenómens 
interrelacionats. El segon requeriment, encara que lli-
gat al cost, és que els servéis públics no estiguin in-
frautilitzats, la qual cosa vol dir que la dimensió d'un 
centre de servei ha d'estar ajustada a les necessitats 
per qué ha de servir; quan la tecnología d'un determi-
nat servei és tal que un centre no apareix sino a partir 
de cert llindar, cal que aquest es pugui complir. Aixó 
porta a les relacions entre accessibilitats i unitaf de 
servei, Migada amb el cost. 

9 El raonament anterior porta a la sistematizado deis 
principis generáis, condicionants o criteris que ha d'a-
complir qualsevol proposta de Llei de Régim Local i 
d'organització territorial: 

1. Principis polítjcs. —que respongui a la demanda 
d'autonomía del govern local 

— que acosti la gestió al ciutadá 
per a fomentar la participació 
pública 

— que enforteixi la Generaiitat 
pero evitant el centralisme 

— que afavoreixi les comunitats 
d'ínteressos i de la solidaritat 
ciutadana 

1. Els principis d'organització d'una competencia pública que han ex-
pressat FERRAN, D. & MENGADA, E.: «Propuesta de reorganización del 
Urbanismo» (mfmeo), son: representativitat política, eficacia, coherencia 
entre nivells de decisió, simplicitat de! sistema I claredat en les deci-
slons. 
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2. Principis territo-
rials. 

que totes les funcions que es 
puguin exercir en un esglaó 
no es facin en el superior 
que coincideixin territorial-
men els órgans periférics de 
la Generalitat amb els de 1'ad
ministrado Central 
que l'administració periférica 
o territorial de la Generalitat 
es pugui exercir, sempre que 
sigui possible, de forma indi
recta, descentralitzada, pels 
ens locáis 

que sigui ámbit significatiu de 
vida local 
que s'ajusti a les escales hu
manes d'interrelació i que no 
trenqui sistemes i subsiste-
mes urbans 
que inclogui problemátiques 
territorials o urbanes sence-
res 
que afavoreixi els centres de 
gestió de servei, afavorint les 
centralitats territorials en els 
medis dispersos 

simplicitat del sistema i de la 
presa de decisions adminis-
tratives i polítiques 
que tingui unitats senceres de 
servei 
que faciliti la complementarie-
tat deis servéis 
que es pugui realitzar amb el 
mínim cost 
que resolgui problemes ac
tuáis de l'administració local 
que tingui capacitat de rebre 
«delegacions» de la Generali
tat 

10 Aquests objectius, els condicionants i els principis 
justifiquen l'enfocament metodológic i el métode d'a-
nálisi. 

3. Principis d'eficácia, 
de rendiment i 
d'administració 

Els supósits del treball son els següents2: 

a) De cara al futur caldrá que la Generalitat es doti 
d'una organització territorial propia que la faci ca-
pag d'administrar eficagment les competéncies de 
les quals esdevingui dipositária; atribució, d'altra 
banda, contemplada per l'Estatut. És opinió genera
lizada, malgrat que no sempre s'hagi argumentat 
aquesta opinió, que l'organització provincial no és 
la mes adient per a Catalunya. L'Estatut, concreta-
ment, fa aHusió a una organització territorial ba
sada en comarques, regions i vegueries. 

b) Algunes competéncies municipals (especialment, 
planejament urbanístic, eliminació d'escombraries, 

grans equipaments, transport públic, sanejament 
i aigua) podrien ser gestionades millor si s'inscri-
vien en ámbits territorials mes amplis que els ac
tuáis termes municipals. Aquest argument ha estat 
fonamental a l'hora de justificar la necessitat d'or-
ganismes supramunicipals o comarcáis. 

c) Alguns municipis son excessivament amplis per a 
permetre un exercici eficag de les gestions locáis i 
constitueixen, a mes a mes, un marc inadequat per 
a la participado necessária deis ciutadans en els 
afers municipals. Com a contrapartida, la gran ma-
joria deis municipis de Catalunya son excessiva
ment limitáis —en poblado, base fiscal i aparell 
administratiu— per tal de possibilitar Texercici de 
les funcions locáis que els son atribuídes. 

d) Algunes realitats territorials de la Catalunya d'avui 
(els continus metropolitans de Barcelona i Tarrago
na, o les árees rurals disperses, per citar dos exem-
ples) reclamen, des del punt de vista de la gestió 
pública, uns organismes que puguin gestionar «con-
juntament», tant aquelles competéncies que avui 
teñen els ajuntaments, com aquelles altres que, 
traspassades per ('Administrado Central a la Gene
ralitat, els puguin arribar-a ser transferides. 

e) Existeix, per part deis Ajuntaments, una demanda 
de mes autonomia local; és a dir, de mes funcions 
publiques amb capacitat de decisió local, tais com 
poden ésser les escoles, els servéis socials i la 
sanitat, etc. Algunes d'aquestes competéncies se
rán traspassades, a la curta o a la Marga, a la Ge
neralitat, la qual les podrá exercir almenys de tres 
formes: 
— directament, per mitjá d'una administració pe

riférica, amb delegats de la Generalitat en de
termináis ámbits territorials (províncies, comar
ques, regions, etc.) 
de forma delgada, pels ajuntaments 
traspassant una part de la gestió ais ajunta
ments, que, d'aquesta manera, podrien decidir 
amb autonomia. 

f) Finalment, la Divisió Territorial del 1932, per bé que 
sigui una evident realitat social sentida, pot ésser 
que ja no s'ajusti a la divisió territorial que resul
taría de l'aplicació a Catalunya deis mateixos cri-
teris de delimitado que foren usats aleshores. 
Aquest fet no és sino una conseqüéncia deis canvis 
operats en el marc de Catalunya des d'aquella di
visió territorial engá. Cal pensar, també, que la Di
visió Territorial de 1932 mes aviat estava pensada 
per a l'administració periférica de la Generalitat 
d'aleshores que no per a ['Administrado Local. 

1? Sobre la base deis supósits esmentats, es van establir, 
al comengament del treball, les hipótesis següents: 

a) Cal gestionar Catalunya per mitjá d'una Administra
do Local amb dos esglaons 3 les competéncies deis 
quals equivaldrien al conjunt de les actuáis compe
téncies municipals mes aquelles que, traspassades 
per ('Administrado Central a la Generalitat, els fos-
sin transferides. S'estudiaran també les opcions de 

2. Aquests son els supósits que el mes de marc de 1980, es van incloure 
en la presentado de l'enquesta municipal del treball «Bases teóriques i 
practiques de la Divisió Territorial de Catalunya» (mimeo). Fundació 
Jaume Bofill. 

3. És especialment important notar que la proposta final és diferent de 
la hipótesi inicial. L'Estatut d'Autonomia permet (encara que no obliga) 
fres esgiaons d'administració. 
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tres esglaons i la d'un sol esglaó per sota la Gene
ral itat. 

b) Cal establir unes certes coincidéncies entre els 
ámbits territorials corresponents al segon esglaó 
de I'Administrado Local i els corresponents ais 
órgans periférics de la Generalitat i, si fos possi-
ble ais órgans periférics de la mateixa Administra
do Central. 

c) Cal que la divisió territorial de qué es doti la Ge
neralitat garanteixi, per una banda, l'eficácia de les 
funcions publiques, i asseguri, per una altra, la má
xima participado possible del ciutadá en la ges-
tió local. 

13 L'análisi parteix de Inexistencia de diferents tipus d'ad-
ministracions i de divisions territorials: 

a) UAdministrado Centra!, que exerceix les seves 
competéncies des d'una administrado periférica 
d'ámbit provincial, les jerarquies máximes del qual 
son els governadors civils i els delegats provin
c i a l . 

b) ¿es Diputacions, amb competéncies en el camp de 
sanitat, bombers, servéis socials, esports, carrete-
res, etc., que també té un ambit d'actuació provin
cial, amb organismes de direcció elegits des deis 
ajuntaments (eleccions de segon grau). 

c) Els Ajuntaments que exerceixen les seves funcions 
publiques dins els termes municipals definits per 
un territori i una poblado resident. 

d) La Generalitat, que semblantment a TAdministració 
central i a les Diputacions, exerceix, des de l'am-
bit provincial, les poques competéncies que lí han 
estat traspassades. Aquest model d'administració 
li ha vingut imposat per l'organització mateixa deis 
aparells administratius traspassats. 

14 Els treballs d'investigació es van agrupar en tres grans 

eixos que constitueixen Tenfocament metodologic del 
treball: 
A. Aprofundiment en el coneixement de la realitat ter

ritorial. Entre d'altres s'analitzaren els condiciona-
ments provinents del relleu, de la xarxa de comu-
nicacions, de les connectivitats territorials, del 
creixement urbá, de les árees rurals, de les homo-
geneTtats territorials, etc. 

B. Análisi deis requeriments funcionáis i territorials 
de les competéncies publiques, orientat a: 
a) Determinar quin tipus de territori és el mes ade-

quat per exercir cadascuna de les competéncies 
de l'Administració. Els territoris es defineixen 
en termes deficiencia, cost i possibilitats de 
gestió. 

b) Estudiar quines competéncies teñen uns reque-
riments territorials mes semblants, per tal de 
fer-Ios coincidir dins els mateixos territoris. 

C. Estudi de la situació actual de r Administrado Local 
a Catalunya: la base fiscal, I'apareli administratiu, 
les necessitats i les opinions. 

15 Els treballs d'investigació s'orienten a obtenir els as-
pectes qualitatius i quantitatius deis principis territo
rials, administratius i d'eficacia presentats mes amunt, 
que juntament amb eís principis polítics, servirán per 
avaluar alternatives i decidir la proposta final. 

16 El métode d'análisi no és nou. Com s'ha vist mes 
amunt (cap. 2), segueix el mateix tipus d'análisi que ha 
servit per a justificar propostes de reorganització a 
diferents pa'ísos europeus (Franga — Informe Gui-
chard; Regne Uni t— Herbert Report i Raddciiffe-Maud 
Report; Dinamarca, Bélgica, etc.). La claredat de l'aná-
lisi i del raonament que porta a la proposta facilitará, 
sens dubte, la discussió política i pública de la pro
posta sobre l'organització territorial i administrativa de 
Catalunya. 
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III. els condicionants 

f 





6. L'ADMINISTRACIO 

6.1. LES HIPÓTESIS DE PARTIDA I EL METO DE 
D'ANÁLISI. L'ENQUESTA A AJUNTAMENTS 

1 L'administració pública ha d'assegurar un conjunt de 
servéis socials tan complexos com vitáis. Una part 
d'aquests servéis son competencia de l'administració 
local. Les competéncies sobre les quals existeix au
tonomía en la decisió així com les deis recursos finan-
cers técnics i humans d'un determinat esglaó de Tapa-
reí! de l'Estat son els principáis eleménts per a mesu
rar la possibílitat real d'incidir i transformar la realitat 
socfáL Per aixó, junt al paper de l'Administració local 
com a provei'dor de servéis, s'hi troba el mes impor-
tant d'ésser un mitjá de representado i de participa
do política deis ciutadans. 

2 La localització i la grandaria deis municipis son dues 
variables explicatives d'una part deis problemes que 
avui té plantejada Tadministració local, junt amb la 
proliferació en nombre i complexitat deis servéis pú-
blics: sanejament, transport, proveíments i mercats, 
actuació urbanística, etc. El funcionament d'aquesta 
administrado també está condicionada per altres va
riables, com son la legislado vigent (autonomía i tute-
latge) i els recursos de base local o central. 

3 L'autonomia municipal assegurada en la lletra per la 
Constitució de 1978 (Art. 140-142), es mesura per l'ade-
quació entre fins i mitjans, entre necessitats i recur
sos. Per a gestionar les competéncies que legalment 
teñen assignades els municipis cal un aparell adminís
t ra te , una maquinaria técnica burocrática adequada. 

4 La constatado de l'existéncia d'una demanda, social-
ment expressada, de millora de I'organització i del fun
cionament de l'administració local catalana, junt amb 
un coneixement previ, potser intuitiu, de la realitat so
cial deis ajuntaments catalans, va portar a la formalit-
zació i posterior constatado de les següents hipótesis 
de treball: 

1. La capacitat técnico-administrativa deis Ajunta
ments i la prestado deis servéis locáis i la qualitat 
de vida, es veuen condicionades per la manca de 
poblado resident que permeti superar llindars de 
servéis. La complexitat técnica deis servéis públics 
(escombrarles, xarxes de claveguereé, urbanisme, 
etc.) ha fet que l'actuació pública s'hagi tecnificat 
extraordináriament, la.qual cosa ha repercutit en 
la necessária especialització burocrática i en el cost 
de prestado deis servéis. 

2. Les disparitats intermunicipafs i la insuficiencia fis
cal, motivada essencialment per la localització de 
la industria i deis servéis, son les principáis cau-

LOCAL CATALANA: SITUACIO I PROBLEMES 

ses de les diferencies en els pressupostos ordina-
ris municipals. 

3. La geografía catalana i la dispersió municipal han 
conformat un territori amb un nombre molt elevat 
de municipis petits en pobiació i en recursos per a 
conformar funcions «urbanes». Aquesta mateixa pe-
titesa els fa difícil ser bons interlocutors amb mu
nicipis mes grans o amb el poder central. La Gene-
ralitat té dificultáis per a conéixer les necessitats 
municipals individualitzades o per a distribuir re
cursos que, per altra banda, son discriminats en 
el sel repartiment, 

4. El fenomen urbe ha superat els actuáis límits admi-
nistratius municipals. La industria, la segona resi
dencia, el nivell de renda i les transgressions ur-
banístiques que comporten, obliguen a pensar en 
termes de ciutats reals, que requereixen peí seu 
tractament i plantejament d'us, ámbits de gestió 
mes grans que els actuáis municipis. 

5. La millora deis servéis públics locáis, segons op¡-
nions recollides, necessita avui d'una gestió man
comunada. 

6. Ajuntaments massa grans, en qué hom sospita que 
es pot millorar l'eficácia administrativa, amb dificul
táis de conéixer tota la problemática territorial, i 
on, en qualsevol cas, hi ha demanda de descentra-
lització. 

7. L'administració local de segon esglaó (Diputacions) 
ha tingut, en els últims 50 anys, poques compe
téncies i uns ámbits territorials d'actuació massa 
grans. 

8. Una demanda política, per part deis ajuntaments 
de major autonomía en la gestió i en la competen
cia local d'algunes funcions avui de ['Administrado 
Central, junt a la necessitat d'establir uns cañáis 
participatius millors. 

5 La contrastació i posterior verificado d'aquestes hipo-
tesis, d'aquestes demandes i inquietuds socials, junt 
amb l'estudi de les iníciatives recents de mancomunit-
zació i de Conseils comarcáis, han permés la carac
terizado de ¡'administrado local catalana i la forma-
lització d'una proposta de vertebració de l'administra
ció local, que ha d'anar acompanyada d'una obligada 
reformalització de la Llei de Régim Local. 

6 Aixó vol dir pronunciar-se pels esglaons que s'han de 
crear, per les competéncies propies de cadascun d'ells 
i pels seus ámbits territorails d'actuació. 

7 L'análisi d'aquestes hipótesis ha necessitat, junt a la 
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lectura de la bibliografía existent sobre el tema, un 
important treball de camp, treball que s'ha concretat 
especialment en una enquesta (que es reprodueix a 
l'anex 2 enviada a 40 ajuntaments seleccionats per 
diferents criteris, els mes importants deis quals son 
la poblado, la localització (pertinenga a la C.M.B., mu-
nicipis d'Alta Muntanya, ec.) i la problemática especí
fica (caps de provincia, especialització turística, muni-
cipis fusionats, etc). 

La relació de municipis enquestats és: Prades, les 
Masies de Roda, St. Feliu de Pallerols, Sarral, St. Vi-
ceng de Torelló, St. Pere de Torelló, les Masies de Vol-
tregá, Viella, St. Hipólit de Voltregá, Vandellós, Roda 
de Ter, la Bisbal d'Empordá, Roses, Torelló, Banyoles, 
Palafrugeli, Ripoflet, Igualada, Figueres, Mollet, la Valí 
d'En Bas, Manlleu (x), Vimbodí (x), Vic (x), Tarragona 
(x), Manresa (x), Pont de Molins (x), Balaguer (x), la 
Seu d'Urgell (x), Montblanc (x), Lleida (x), Girona (x), 
Tarragona (x), Tárrega (x), Tortosa (x), Salou (x), Rupit-
Pruit.1 

8 L'enquesta realitzada tenia per objecte principal el co-
neixement directe deis problemes de ['administrado 
local, sobretot en els seus aspectes de base fiscal, re-
queriments técnics, personal i necessitats generáis. 
L'enquesta s'ha estructurat segons els següents punts: 

1. Dades generáis. 
2. Dades sobre funcions administratives, on es dema

na la situado deis cossos nacionals, deis servéis 
técnics i d'altres dades administratives. 

3. Dades sobre servéis. 
4. Base fiscal i pressupostos, on es demanen els pro

blemes generáis de la Hisenda Local i problemes 
fiscals amb els municipis veTns. 

5. Urbanisme i obres publiques: eliminado d'aigües, 
abocador d'escombraries, qüestions urbanístiques i 
d'obres publiques que es podrien gestionar amb 
municipis veíns. 

6. Qüestions comarcáis i intermunicipals, on es de
mana quins son els servéis que funcionarien millor, 
sota el seu parer, d'ésser tractats i gestionats de 
manera mancomunada, i amb quins municipis. 

9 S'ha de regraciar tots aquells ajuntaments que, mal-
grat el carácter exhaustiu i llarg de l'enquesta han tin-
gut l'amabilitat i ('interés de contestar-la. 

10 La recollida i la presentacíó de l'enquesta s'ha procu-
rat, sempre que ha estat possible, fer-Ia personalment. 
Aquest treball, unit a la fatigosa i Marga feina de trac-
tament i resum ha suposat molts mesos de feina que 
han donat el fruit esperat, aixó és, conéixer mes pro-
fundament la realitat técnico-administrativa i, en ge
neral, la realitat social deis ajuntaments de Catalunya. 

1. En creu les enquestes totalment o parcial no contestadas. En alguns 
casos les enquestes foren totalment o parcial no contestades. Aleshores, 
se suplí la manca de resposta amb visites i entrevistes amb diverses 
persones de les árees respectives. 

60 

6.2. EL MARC DE REFERENCIA: LES OPINIONS 
D'ESPECIALISTES I POLÍTICS 

1 Des de l'aparició de l'Estatut i la consegüent constitu-
ció de Catalunya com a comunitat autónoma, la Divi-
sió Territorial de Catalunya s'ha convertit en el tema 
preferent d'aquells grups i persones que, des de dife
rents camps, treballen en qüestions de política terri
torial. És ben lógic, dones, que hi hagi diverses pro
postes sobre els organismes locáis que hom creu que 
haurien d'assumir les diverses tasques propies de ¡'Ad
ministrado Local, sobre llur composició orgánica i llurs 
competéncies respectives. 

2 Aqüestes propostes, amb mes o menys intensitat, 
s'inspiren en les necessitats de la societat catalana ac
tual i, com diu Josep M. Vilaseca, «d'acord amb les 
realitats demográfiques, esperit democrátic i social, 
i exigéncies técniques deis servéis públics d'un terri-
tori amb afany de desenvoiupament económic i social 

3 La Constitució garanteix l'autonomia municipal per 
l'exercici de les funcions que la Llei atribueix a les 
Corporacions locáis (Art. 140-142). Tothom, pero, és 
conscient que l'autonomia es mesura per l'adequació 
que hi ha entre fins i mitjans, entre necessitats i recur
sos. «La futura administrado local de Catalunya está 
molt condicionada per l'evolució de les necessitats 
coHectives operada en els darrers anys amb carácter 
general, a tot arreu i mes particularment a Catalunya, 
que en molts casos, fa inviable la reproducció de mo-
dels que eren válids fins i tot en temps avangats de la 
República».3 

4 L'augment deis servéis d'interrelació humana que avui 
son exigits per l'Administració local, segons la major 
part d'opinions expressades, han portat al creixement 
en nombre i en complexitat técnica de l'administració 
pública, que s'ha tecnificat extraordináriament, cosa 
que ha repercutit en l'especialització burocrática i en 
el cost general deis servéis. 

5 Malgrat tot, aquests aspectes d'especialització buro
crática i d'augment deis costos, es creu que «no han 
de produir un desplagament de les competéncies vers 
els organismes de ¡'Administrado Central, sino ben a 
l'inrevés; el desig d'un reforgament deis organismes 
locáis per tal de poder assumir-los, en tots aquells ca
sos en qué els respectius servéis interessin directa-
ment al ciutadá, el qual els troba mes satisfactoris 
com major és la immediatesa de l'organisme oficial 
que els facilita».4 

6 Hi ha una clara demanda d'autonomia municipal, tradi-
ció política secular: «hom desitja eficacia en la gestió, 
una racionalització deis recursos i un diáleg dar i rápid 

2. VILASECA, J. M." I ARGULLOL, E.: La reforma de ¡'Administrado 
Local de Catalunya, a «Revista Jurídica de Catalunya» n.° 4, pág. 187. 
3. VILASECA I ARGULLOL, op. cit . , pág. 139. 
4. VILASECA I ARGULLOL, op. ci t . pag. 189. 



perqué el ciutadá tem l'opressió que deriva del crei-
xement deis servéis públics si aquests provenen d'ofi-
cines molt llunyanes i desconegudes, sense possibili-
tat d'un diáleg personal, i creu mes en I'eficacia deis 
servéis que son pensats i decidits sobre el terreny 
concret on sorgeixen les necessitats».5 

7 Pero, si bé, per una banda, hi ha clara unanimitat en 
el desig de reforgar Tadministració local, també s'és 
conscient que la majoria deis municipis catalans ac
tuáis son incapagos d'oferir la solució d'aquestes ne
cessitats; es tracta dones «de revindicar un Poder Lo
cal, no simplement una administració local amb mes 
competéncies i recursos, mes democrática i participa-
tiva. El Poder Local vol dir abans que tot estructures re-
presentatives que tinguin competéncies especifiques i 
recursos suficients i pugui dictar normes i elaborar pro
grames que regulin la seva actuació. Per aixo cal que 
les entitats territorials que es cre'ín, per la seva ex-
tensió, població i recursos, facin possible l'existéncia 
de competéncies propies i de mitjans humans i econó-
mics per realitzar-les. Evidentment el municipi no és 
suficient».6 

8 Acceptat el fet que «és l'exigüitat del major nombre 
de municipis la que explica per ella mateixa la inope-
ráncia quasi total de l'entitat per a prestar els servéis 
mínims a la població, per manca de servéis personáis 
i mes encara de mitjans economics mínimament ne-
cessaris», la discussió se centra en com solucionar el 
problema de «la funcionalitat del municipi com a en-
titat administrativa pública a la qual les liéis encarre-
guen un ampli nombre de competéncies i que topa 
amb el fet de la petitesa de la major part deis muni
cipis catalans».7 

9 Les divergéncies existents en les díverses propostes, 
apareixen a l'hora de definir i concretar com ha de ser 
aquesta necessária reforma administrativa. Així, Vila-
seca i Argullol, malgrat que creuen que «no és peí 
camí de millorar les estructures i recónomia deis mu
nicipis petits per on ha de venir la solució, ja que 
per bé que aixó fos possible, sense caure en un mal-
baratament insostenible, no canviaria l'esséncia de 
la realitat, que fa del tot utópic que un organisme tan 
petit pugui ser apte per a atendré els servéis i les ne
cessitats exigides avui dia pels nostres pobles», no 
proposen, encara que les aconsellen, agrupacions mu-
nicipals deis ajuntaments petits, sino la seva conser
vado. Proposen pels municipis petits un paper «de 
centre natural de representativitat, mes aviat que no 
pas de servéis. Aquests hauran de desplagar-se cap a 
l'organisme comarcal, el qual assumirá, en general, la 
responsabilitat de la direcció i de la gestió de les 
obres i servéis de carácter local». Tenint en compte la 
tendencia actual, a enfortir la personalitat municipal, 
opinió compartida pels autors citats, és difícil conce-
bre com, amb aquesta proposta, no es redueix I'auto
nomía, la capacitat, i conseqüentment, la personalitat 
municipal. 

5. VILASECA I ARGULLOL, op. ci t . pág. 189. 
6. BORJA, J. I ALEMANY, J . , «L'organització territorial de Catalunya, 
avui», Butitetí del CEUMT, n.° 25-26, 1980, pag. 78. 
7. VILASECA I ARGULLOL, op. cit . , pág. 190. 

10 En la reunió de diversos alcaldes del sector central de 
Catalunya, feta a Vic, sota la presidencia del Conselier 
de Governació de la Generalitat, Sr. Vidal i Gayola, es 
va remarcar la necessitat d'agrupar els municipis pe
tits per tal «que disposin deis servéis necessaris, i per 
aixó es fa indispensable conéixer amb exactitud quins 
servéis dependran de les noves organitzacions territo
rials, amb la qual cosa es podrá saber quina zona com-
prendrá cada divisió» afirmant que aixo seria «una 
bona mostra del sentiment polític vers els municipis 
petits que se senten discriminats».8 

11 Les formulacions de Borja i Alemany, i la proposta del 
PSUC, podrien fácilment interpretar-se com el reco-
neixement de la necessitat de fer municipis grans, 
com a ámbits del fenomen urbá, que «per la seva 
persistencia, fins avui, fa de la comarca una alterna
tiva a la fragmentado i desigualtats municipals. La co
marca pot ser una «nova-ciutat», fortament descentra
lizada, en la qual els municipis están dotats d'ámplia 
autonomía i amb tantes competéncies com puguin as-
sumir»,9 competéncies que, segons la proposta, només 
teñen població suficient per assumir-les totes (son les 
considerades locáis) trenta-nou municipis catalans, 
deis quals, la majoria es troben a l'entorn de Barcelo
na. Un altre centenar de municipis només poden assu-
mir les mes elementáis (per exemple el secretan) i la 
resta, és a dir, prop de vuit-cents municipis, difícilment 
poden assumir-ne alguna. 

12 Des d'un punt de vista de ciencia jurídico-administra-
tiva, l'atomització de les entitats municipals de Ca
talunya es posa en evidencia des de fa temps, ja que, 
segons Tomás Ramón Fernández, ofereixen «la reali
dad de su pavorosa impotencia económica y su total 
ineficiencia prestacional que es consecuencia de aque
lla impotencia».10 Per altra banda, des del punt de vista 
de la teoría económica de la descentralització, emana
da deis treballs de Tiebout, les jurisdiccions, el seu 
nombre i la seva grandária s'haurien de determinar «en 
funció de consideracions d'eficácia en la prestació deis 
béns públics, per la qual cosa han de tenir-se en comp
te els beneficis creats per a cada bé o servei local».11 

Un enfocament alternatiu quant a la reestructuració 
de les jurisdiccions existents, és proporcioñat peí prin-
cipi d'equivaléncia fiscal d'Olson.12 

13 Ana Yabar13 adopta, peí desenvolupament del seu 
treball, els plantejaments clássics de la literatura del 
federalisme fiscal de R. Musgrave «reduint les com
peténcies locáis a l'ámbit de l'assignació deis recur-

8. Reunió de Val I bona el 20 de desembre de l'any 1980 de 400 municipis 
petits per exposar els problemes de la insuficiencia fiscal i la parcial i-
tat en el repartiment del F.N.C.M. 
9. BORJA i ALEMANY, op. ci t . 
10. MARTIN RETORTILLO, S.f i altres: Descentralización administrativa y 
organización política, T. I I I . Madrid 1973, pág. 530. Altres referéncies bt-
bliográfiques Martín Retortilio: Problemas de los municipios rurales «Pro
blemas de la vida Local», Madrid 1961, pag. 271; Martín Mateo: La Co-
marcalización de los pequeños municipios. Madrid 1961. 
11. TIEBOUT. Ch. M.: «An Economic teory of Fiscal Descentralization a 
Public Finances; Needs sources and utllizatlon», Princeton 1961, traducciú 
Hisenda Pública Espanyola, n.° 35,- 1975. 
12. OLSON, M.: The principie of fiscal equivalence: the división of res-
ponsabilities amouf difference levéis of Government. American Economic 
Review. Paper and Proceeding, May 1969, número 59. 
13. YABAR, A., «La actividad financiera de los municipios de Navarra», 
Diputación Forai de Navarra, 1979. 
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sos i eliminant d'eli les funcions d'estabilitat i de dis-
tribució de la renda, la prestado mes adequada de les 
quals s'efectua des de nivells administratius supe-
riors».14 Així, segons Yabar «si els béns i servéis es 
proveeixen per unitats administratives locáis, la gran-
dária de les quals coincideix amb l'ámbit en el qual 
s'estenen els beneficis que generen, es prestaran de 
manera mes eficag, ja que és mes possible un ajust 
mes estret entre les preferéncies deis ciutadans i els 
béns i servéis públics préstats i, paraHelament, entre 
els beneficis i costos que ells originen». A mes, segons 
la proposta tradicional, si la provisió de determináis 
béns i servéis és prestada en una jurisdicció petita, 
aquesta será massa reduída perqué els beneficis que 
se'n derivin siguin internalitzats plenament. Així ma-
teix, com mes petit sigui el grup, menys probable és 
que els efectes externs beneficiosos siguin interna
litzats.15 

14 La preocupado, dones, per a millorar la capacitat téc
nico-administrativa deis ajuntaments és ben palesa. 
Gerardo García Leroga a Consejo navarro y los peque
ños municipios (Ed. Aranzadi, Pamplona 1972) i, mes 
concretament, Ignacio Sanz González en el seu próleg, 
es fa receptor de «el vell problema de la reorganització 
de les estructures a la Vida Local espanyola, que avui 
es presenta amb carácters apressants, davant la insu
ficiencia de mitjans i el continu éxode del camp a la 
ciutat». Li preocupa «la precaria situado de tants pe-
tits municipis «micromunicipis», que desitjaríem veure 
convertits en entitats de major rang, amb majors pos
sibilitats comunitáries que garanteixin una florent ac
tuado deis seus órgans». 

15 L'error de I'existencia de tantes minúscules entitats, 
neix de i'article 310 de la Constitució del 1812, que 
va pretendre crear tants municipis com pobles, i de 
la llei de 1845 que va facultar el govern per a formar 
nous ajuntaments en tots els districtes de mes de 100 
veíns, preveient fins i tot la possibilitat de crear-ne de 
menor poblado.16 

16 En la revista CEUMT (n.° 5 juny 1978), Albert Serratosa 
explica com els nivells administratius son fundó d'uns 
determinats objectius. Aquests son: 

1. Assegurar la participado ciutadana per la resolució 
deis problemes que els afecten; 

2. Ajustar els nivells administratius a les necessitats 
coHectives d?ordre divers; 

3. Procurar la complementarietat de recursos dins de 
cada regió administrativa; 

4. Procurar I'eficacia deis servéis (teoría deis llin-
dars); i 

5. Trencar els feudalismes i els caciquismes. 

17 El mateix autor, posa de manifest «la relació circular 
entre continents i continguts», dos components no se-

14. MUSGRAVE, R. A.: The Theory of Public Flnances. A study of Public 
Economy. New York, 1959. Versió castellana. Teoría de la Hacienda Públi
ca, Madrid 1967. 
15. OATES, W.: Fiscal Federal i sm. New York 1972. Tradúcelo: Federalis
mo Fiscal, Madrid 1977 pág. 72. 
16. Com diu (en versió original) Sanz, «la voluntarietat en la supressió 
d'Ajuntaments no s'ha produít per aquesta petita apreciació de «preferir 
ser cap de sardina que cua de Ilug». 
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parats i que son molt interdependents. «A nosaltres 
ens havien assignat el tema de continguts i competén-
cies deis diversos nivells administratius, pero tot se-
guit ens várem adonar que era molt difícil parlar de 
continguts i competéncies si abans no intentávem de
finir d'alguna manera aquests nivells administratius 
que, per altra banda, estaven condicionats per les divi-
sions objectives-científiques del territori, una selecció 
de les quals només tenia sentit en fundó d'uns ob
jectius tan sois definibles a través de continguts i 
competéncies. Hem vist molt clarament que entre els 
continguts-competéncies d'una banda i els nivells ad
ministratius —divisions territorials— d'una altra, exis-
teixen unes relacions molt fortes i no es pot de cap 
manera separar una qüestió de I'altra. En aquest sen
ti t , hauríem de dir que hi ha una certa crítica a fer a 
la divisió territoial de I'any 1937, crítica molt fácil de 
fer quaranta anys després».17 

18 En l'apartat que recull els principis generáis que hau-
rien d'estar presents a qualsevol proposta de Divisió 
Territorial, Serratosa apunta els següents: a) minimit-
zar el nombre de nivells administratius, b) ajustar els 
nivells administratius (que responen ais seus objec
tius, com ja s'ha vist), amb les regions naturals-cultu-
rals derivades de fets físics i d'un procés historie, 
c) donar prioritat ais grups directes enfront deis grups 
indirectes. 

19. Per últim, cal remarcar, com fa Serratosa, que un prin-
cipi que ha d'estar present és la impossibilitat d'una 
claredat absoluta. «Sempre será imprescindible una 
certa coHaboració entre els diferents nivells adminis
tratius. La coordinado no s'aconsegueix publicant de-
crets. Hi ha molt a resoldre mítjangant una mentalitat 
oberta, una actitud coordinadora, una disposició a tre-
ballar comunitáriament. No es tracta d'establir per llei 
tots els sistemes de coordinado, sino de teñir cons-
ciéncia de la necessitat permanent de coHaborar per 
molt bé que es defineixin les divisions territorials i els 
nivells administratius».18 Aixó és una porta oberta a 
fer que la no institucionalització deis esglaons perme-
ti les mancomunitzacions i federacions que es creguin 
oportunes. 

20 Tomás Pou en «Problemes i possibilitats de ('adminis
trado local en una Catalunya autónoma»,19 esmenta, 
tant els problemes deis grans com deis petits munici
pis catalans. Així, els grans municipis, parlant d'una 
manera esquemática, «exigeixen cada vegada mes 
competéncies per a resoldre les qüestions que els 
afecten, mes mitjans per a portar-les a terme, mes aju-
da —especialment económica— de I'Estat per a poder 
atendré els servéis que les seves poblacions els exi
geixen, i una auténtica coordinado deis nombrosos or-
ganismes públics que actúen en el territori. No neces-
siten, pero, llevat de casos excepcionals, que cap altra 
entitat vingui a suplir la seva falta de capacitat téc
nica», per altra banda «els petits municipis no están 
en condicions de responsabilitzar-se de la major part 

17. SERRATOSA, A.: «Per una General¡tat descentralitzada», Butlletí del 
CEUMT, n.° 5, 1978. pag. 50. 
18. SERRATOSA, A., op. cit., págs. 50-51. 
19. CABRÉ, A.. FONODELLA I altres: Catalunya cap a I'any 2000. Publl-
caclons de la Fundado J. Bofill. Ed. Blume. Barcelona 1979. 
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deis servéis públics amb un mínim de garanties i d'efi-
cácia, no sois per manca de mitjans económics (ja que 
si fos així la solució seria relativament fácil), sino 
principalment perqué la seva precaria organització no 
els permet de superar el liindar mínim per disposar 
d'un adequat nivell técnic. ¿Qué poden fer el 86 per 
cent deis municipis catalans que no arriben ais 5000 
habitants, o el 58 per cent que no arriben ais 1000 
habitants?»20 

21 Així, T. Pou conclou que «tots aquests municipis avui 
no teñen, no poden teñir materialment, els nivells téc-
nics d'assessorament que exigeix el compliment deis 
servéis que legalment teñen encomanats (secretari, ar-
quitecte, enginyer, interventor, técnics en servéis so-
cials, etc.), ni sistemes de mecanització de moltes tas
ques administratives que ho exigeixen (recaptació de 
tributs, padrons municipals i fiscals), ni elemente 
técnics per al control d'activitats diverses (medi am-
bient, poHució etc.). Tota aquesta problemática restan 
provocant dia a dia diversos Departaments de Tactual 
Generalitat que, en intentar coordinar servéis i exer-
citar —amb major eficacia que fins ara— competén-
cies traspassades per l'Estat, es troben amb gravíssi-
mes deficiéncies de capacitat en la immensa majoria 
deis municipis catalans. 

Aquest és un deis problemes actuáis de l'adminis-
tració local catalana, i també de I'espanyola, íntima-
ment lligat —com després s'examina— amb el de les 
funcions que cal encomanar a altres entitats de l'ad-
ministració local d'ámbit superior ais municipis».21 En 
les recomanacions que fa, diu que no cal oblidar «que 
tota unitat organitzativa té uns iímits mínims que fan 
que per sota d'ells no sigui operativa i uns Iímits má-
xims per sobre deis quals es creen problemes que 
entorpeixen el funcionament, i que l'ideal fóra no crear 
massa unitats entre la Generalitat i els municipis (o la 
seva agrupació en comarques) atesa la complexitat de 
persones, edificis, mitjans económics i d'aitres instru-
ments que exigeix la creació i sosteniment de les 
unitats administratives».22 

22 Referent ais problemes deis «petits municipis catalans 
(el 86 per cent amb menys de 5000 habitants i el 72 
per cent amb menys de 2000) no cal abandonar solu-
cions de fusió, agrupació o federació mes o menys 
forgoses. Altres paísos I'han feta i no existeixen mo-
tius racionáis per abandonar-la; les dificultats no s'han 
de negligir, pero tampoc supervalorar. Certament que 
tota comunitat humana i tot municipi —per petit que 
sigui— té uns servéis comuns a satisfer, i aquests 
seria absurd de treure'ls-hi. Pero és també absurd 
que avui un municipi de menys de 2000 habitants (72 
per cent a Catalunya) estigui obligat a complir els ma-
teixos servéis que una gran ciutat, donat que és fer-lo 
responsable d'unes funcions que és materialment im-
possibie que compleixi, amb greu perjudici de la seva 
població i deis interessos generáis del país. El tema 
és simplement de reconéixer i fer palés aquest fet, 
i atribuir a una unitat territorial superior el compliment 

20. CABRÉ, A., i altres, obra citada, pág. 239-240. 
21. CABRÉ, A., i altres: Obra citada, pág. 240. 
22. CABRÉ, A., i altres: Obra citada, pág. 243. 

deis servéis que els petits no poden realitzar. Em 
costa molt d'admetre que el nostre país no pugui com-
prendre, assumir i solucionar aquesta realitat». 

6.3. LA CAPACITAT TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 
DELS AJUNTAMENTS. SERVÉIS PÚBLICS 
I QUALITAT DE VIDA 

1 Els articles 140-142 de la Constitució garanteixen ¡'au
tonomía deis municipis, que han de gaudir de persona-
litat jurídica plena. La llei atribueix funcions a les Cor-
poracions Locáis per l'exercici de les quals les Hisen-
des Locáis han de disposar de mitjans suficients. 

2 L'autonomia municipal es mesura per l'adequació en
tre necessitats i recursos, tant económics com hu-
mans. S'ha pogut constatar que per satisfer les com-
peténcies assegurades legalment i, fins i tot, per co-
brir les que realment exerciten, els recursos econó
mics de les Corporacions Locáis son, per regla gene
ral, ínsuficients. Per tal de gestionar unes competén-
cies i uns servéis fa falta un aparell administratiu, una 
maquinaría técnico-burocrática adequada. En molts mu
nicipis petits, per les restriccions imposades peí cost, 
aquesta és insuficient i, sovint, no s'utilitza a plena 
capacitat, i resulta cara i poc eficag. 

3 Un exemple del que s'acaba d'afirmar son els carrees 
directius. La figura del secretari, per exemple, no apa-
reix a plena dedicació fins a llindars de població supe
rior ais 2000 residents (les Masies de Voltregá, St. 
Pere de Torelló, Pont de Molins, etc. ,per exemple). 
Per trobar secretaris de carrera nomenats a plena de
dicació s'ha d'arribar ais 10 000-15 000 habitants; pero, 
fins i tot a aquest liindar apareixen excepcions on el 
secretari és habiiitat (Mollet i Tárrega, per exemple). 
Només a partir de 25 000 habitants es pot assegurar 
el nomenament oficial del carree i la plena dedicació 
(Girona, Tarragona, etc.) 

(El mapa adjunt, en qué figuren les agrupacions mu
nicipals amb un mínim de 20 000 habitants, que, prác
ticamente asseguren el funcionament eficag deis apa-
rells administratius amb dedicació completa a la fun
dó pública serveix per a entendre la realitat territorial 
de Catalunya). 

4 Els ámbits d'aparició de la figura de l'lnterventor no 
segueixen la mateixa pauta que en el cas del Secre
tari. S'ha d'arribar a llindars de població de 4000-5000 
habitants per tal que n'existeixi plaga coberta. A partir 
d'aquesta xifra o fins ais 30 000 habitants, solament 
apareix l'lnterventor a dedicació plena, encara que no 
sigui forgosament funcionari nomenat. Només a partir 
deis 100 000 habitants es troba l'lnterventor nomenat 
i a plena dedicació. 

5 És difícil precisar l'aparició deis Servéis Técnics (ar-
quitecte, aparellador, enginyer, etc.) en funció de la 
grandária del municipi. L'arquitecte funcionari i a plena 
dedicació, per exemple, apareix a partir deis 15 000 
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habitants. Abans d'aquesta xifra, amb l'excepció de 
certs municipis turístics (Roses i Palafrugell, per 
exemple), l'arquitecte sol ésser contractat i amb dedi-
cació parcial, de 2 a 10 hores setmanals. És el cas de 
Banyoies, Vandellós o Torelló. L'arquitecte no és sem-
pre funcionari i a plena dedicació fins a grandáries de 
població superiors ais 30 000 habitants. 

L'enginyer apareix en tots els municipis que s'han 
estudiat, encara que fins a 5000 residents no hi dedica 
mes d'una hora setmanal. L'enginyer a dedicació nor
mal no s'aconsegueix fins a 100 000 habitants. Abans, 
no es disposa deis seus servéis si no és contractat a 
hores, com a Mollet, que el contracten per un máxim 
de 16. 

6 La figura de l'aparellador apareix en gairebé tots els 
municipis estudiats, encara que existeixen diferencies 
en les hores contractades. Les poblacions inferiors ais 
5000 habitants solen contratar-lo per 1-4 hores setma
nals i les superiors ais 10 000 habitants el contracten 
per 2-3 hores setmanals. Fins ais 100 000 residents no 
apareix l'aparellador funcionari i a plena dedicació. Hi 
ha, empero, algunes excepcions, com Roses, on l'apa
rellador és funcionari i a plena dedicació. 

7 Els ámbits o llindars de població necessaris per a l'apa-
rició deis servéis exteriors (guardia municipal, briga-
des d'obres, depuració d'aigües, etc.) fluctúen segons 
de quin servei es tracti i deis problemes específics de 
cada ámbit. La no homogeneítat del territori cátala con
figura una fesonomia diferent per a cada sector que 
requereix un tractament diferencial. També la protec-
ció ciutadana i la gamma de servéis que presta la Guar
dia Urbana están sotmesos a aquests condicionants. 
A Barcelona, igualment, cada barri necessita una do
tado d'homes i una estructura organitzativa diferen
ciada. 

8 Malgrat aquests condicionants, que fan difícil qualse-
vol intent sintetitzador que permeti d'esbrinar les es
tructures funcionáis mínimes que configuren l'organit-
zació global de la Guardia Urbana, es creu que la dota
do mínima de guárdies i classes encapgalada per un 
sergent, en poblacions superior ais 8000 habitants, per 
tal que la competencia pugui ser prestada amb críteris 
d'eficácia, és d'unes 15-17 persones. S'ha de teñir en 
compte que la llei fa prescriptiva l'aparició de eos ais 
5000 residents. 

9 Les enquestes realitzades i la informació adicional re-
collida diuen que el llindar d'aparició d'aquestes dota
cions es pot fixar ais 20 000-30 000 residents. L'estruc-
tura funcional de 15-17 guárdies no es pot mantenir en 
poblacions de grandáries inferiors. (És l'exemple de la 
Bisbal, Banyoies, etc.). 

10 La problemática turística rebaixa aquesta xifra de po
blació necessária avui per a teñir la dotado funcional 
ais 10 000-15 000 habitants. Avui, Palafrugell i St. Feliu 
de Guíxols, per exemple, disposen de 18 guárdies en-
capgalats per un sergent. Segons opinions recollides, 
es veu viable una gestió mancomunada d'aquest ser
vei, com a la Bisbal, a Banyoies, etc. 

11 El gráfic 3 iHustra les dotacions per 1000 habitants (I 
en paréntesi la dotado absoluta) per diverses grandá-
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Mapa 6.1 •— Agrupacions municípals amb un mínim de 20.000 a 25.000 habitants 
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TAULA 

Llindars de 
població 

Característiques Llindars de 
població 

Característiques 

Fins a 3000 
persones 

3000-5000 
persones 

5000-25 000 
persones 

Ingressos per habitant, inferior a 
les 5000 ptes. 
Dotació de funcionaris: 1 a 5 perso
nes (2-6 funcionaris per 1000 hab.) 
Secretari contractat sense plena de
dicado (12-20 hores setmanals) 
Arquitecte contractat a dedicado 
parcial (2-4 hores setmanals) 
Enginyer contractat a hores (1-2 ho
res setmanals) 
Aparellador contractat a hores (1-4 
hores setmanals) 
Els costos d'administració i govern 
representen entre 30-55 per cent del 
Pressupost OrdinarL 

Ingressos per habitant, entre 5000-
6000 ptes. 
Dotació de funcionaris: 5-9 persones 
(2-4 persones per 1000 habitants) 
Secretari contractat a hores (12-30 
hores setmanals). Es pot trobar se
cretari a plena dedicació. Sense In
terventor 
Arquitecte a hores (2-4 setmanals) 
Enginyer contractat a hores (1-2 ho
res setmanals) 
Aparellador contractat a hores (1-4 
hores setmanals) 
Els costos d'administració i govern 
representen entre el 30-55 per cent 
del Pressupost Ordinari 

Ingressos per habitant, entre 6000-
10 000 ptes. 
Cos de funcionaris: 10-100 (2-5 fun-
cionaris/1000 habitants) 
Secretari nomenat i de carrera amb 
dedicació normal 
Interventor a plena dedicació 
Arquitecte contractat de 8-40 hores 
setmanals (depén de la problemáti
ca específica de cada municipi) 
Enginyer contractat a dedicació par
cial (8-16 hores setmanals) 
Aparellador funcionari o contractat; 
dedicació entre 20-40 hores setma
nals 
Els costos d'administració i govern 
son el 15-30 per cent del Pressupost 
Ordinari 

25 000-100 000 
persones 

100 000 
persones 

Ingressos per habitant, entre 10 000-
12 000 ptes. 
Dotació orgánica i contractada de 
100-400 persones (3-4 funcionaris/ 
1000 habitants) 
Secretari nomenat i de carrera amb 
dedicació normal o exclusiva 
Interventor i arquitecte de carrera 
amb dedicació normal o exclusiva 
Enginyer a dedicació normal. Con
tractat i en algún municipi com a 
funcionari 
1-3 aparelladors funcionaris a dedi
cació normal 
Les despesses d'administració I go
vern representen el 20-25 per cent 
del Pressupost Ordinari 

Ingressos per habitant, 10 000-12 000 
ptes. 
Cos de funcionaris: 3-4 per 1000 ha
bitants 
Cossos nacionals i servéis técnics 
amb les mateixes característiques 
que I'ámbit inferior 
Enginyer funcionari i a dedicació 
normal 
Les despeses d'administració i go
vern representen el 15-25 per cent 
del Pressupost Ordinari 

* Barcelona sobrepassa les 15 000 ptes./hab. amb un coeflclent de 7 fun 
clonaris/1000 habitants. 

ries de población. La Bisbai, Tárrega, de gairebé 10 000 
habitants, disposen d'una dotació que osciHa entre 
6-10 guárdies, insuficients, segons les mateixes fonts, 
per a poder prestar la competencia amb un estándard 
similar ais medis europeus. 

12 ParaHelament, l'opinió mes generalitzada entre les per
sones consultades, és que la dotació mínima de guar

dia necessária, per tal que un ámbit urbá com Saba-
dell, disposi d'una estructura orgánica (organització en-
capgalada per un sotsinspector), que li permeti d'ac-
tuar amb autonomía dins la seva área d'influencia, és 
d'uns 140-200 guárdies i classes. Aixó contradiu l'es-
tándard funcional de 15-17 guárdies a partir deis 100000 
residents. 
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Grafic6.1.- Personal (funcionariscontractats) per 100habitants 
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Gráfic 6,2.- Despeses en administració i govern. Proporció sobre pressupost ordínari 
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Gráfic 6.3.- Dotacions municipals. Guardia Urbana 
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Gráfic 6.4.- Despesa en benestar comunitari. Proporció sobre P.O. 
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• 

Gráfic 6,5.- Despeses en educado. Proporció sobre P.O. 
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En els grafics 6.4. i 6.5., es representa el cost (sobre 
pressupost ordinari i en íngressos per habitant) de di-
ferents servéis administratius. En el gráfic 2 s'ha posat 
en relació la despesa en administrado i govern (des
pesa especificada en la taula 6.2.) i la grandária de la 
poblado. Hom observa com aqüestes despeses van 
disminuint el éeu pes relatiu a mesura que augmenta 
la grandária de poblado, i es poden delimitar fins a 
tres grups de grandária. Per poblacions amb menys de 
5000 habitants, aqüestes despeses representen entre 
el 30-55 per cent del Pressupost Ordinari. De 5000 a 
20 000-50 000 habitants es redueixen a un 20-35 per 
cent. Només a partir deis 30 000 habitants aquesta pro
porció baixa fins a representar només entre el 15-25 
per cent del Pressupost Ordinari. Les proporcions mes 
baixes de despeses d'administració i govern es pro-
dueixen, dones, entre els 30 000 i els 250 000 habitants. 

6.4. INSUFICIENCIA FISCAL I DISPARITATS 
INTERMUNCIPALS 

El sector públie local es troba, mes que el central, 
amb una necessitat creixent de recursos económics. 
Els ingressos ordinaris per resident deis municipis 
estudiáis, permeten definir, a grans trets, tres grups 
de municipis, segons la grandária de població: pobla-
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cions inferiors ais 2500-3000, que obtenen unes 5000 
ptes. per resident, xifra que pot baixar, fins i tot, a les 
3000 ptes. (cas de Rupit-Pruit). Ambits municipals com
presos entre els 5000 i el 25000 resídents, que no pre
senten massa diferencies en ingressos per residents, 
oscillen entre les 6000 i les 10 000 ptes. per resident. 
En el tercer ámbit significatiu, que está per sobre de 
les 25 000 persones, els ajuntaments ingressen unes 
10 000-11 000 ptes. per habitant (cas de Girona, Lleida, 
Tarragona, Sabadell, l'Hospitalet). 

2 Les excepcíons a les xifres anteriors es produeixen 
per problemátiques especifiques, principalment activi-
tat económica i turisme. Aquests son els casos de 
Vandellós, Palafrugell, Castelldefels, St. Feliu de Guí-
xols i Roses (gráfic 6.6). Barcelona és l'únic ajunta-
ment que supera les 15 000 ptes. per resident i pre
senta diferencies importants amb els municipis del 
seu entorn. És a dir, les diferents problemátiques que 
es presenten en els diversos municipis alteren la se-
qüéncia deis ingressos segons el nombre d'habitants. 

3 Les opinions recollides entre diversos ajuntaments as-
senyalen, en la seva majoria, que els ingressos deis 
quals disposen son inferiors ais que requereixen les 
necessitats que teñen plantejades. Malgrat aquesta 
tendencia, també s'han trobat municipis que es mos-
tren satisfets pels ingressos obtinguts. El principal coll 
d'ampolla son els recursos per inversió. Els ajunta
ments petits es queixen del repartiment de la partici
pado en impostos estatals, que marca uns coeficients 
que beneficien les ciutats amb major nombre d'habi
tants. 
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Gráfíc6.6.- Ingressos ordinaris per resident 
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4 Barcelona, igual que Sabadell o Tarragona, .recapten 
entre el 20 i el 40 per cent mes que els petits munici-
pis de menys de 2500 hab. a causa, principalment, de 
subvencions estafáis mes importants que poden arri
bar a 1000-2000 ptes, mes per resident, de les cárre-
gues sobre la propietat per valors catastrals superiors 
i de l'aportació de l'activitat económica. Cal recordar 
la inexistencia en la major part deis municipis cata-
lans, de Timpost de radicado, que representa 400-800 
ptes. mes per resident i any. 

5 S'ha estudiat l'aportació de cada grup de contribuents 
(industria, propietat i residencia) i deis diferents or-
ganismes públics al Pressupost Ordinari. L'exercici fet 
intenta veure si hi ha diferencies significatives en com
parar la contribució relativa al Pressupost Ordinari 
pels diferents ajuntaments i la causa d'aquestes pos-
sibles diferencies. L'agregació que ha portat a dividir 
el Pressupost Ordinari segons grups de contribuents 
es detalla en l'annex ISUEIs gráfics 6.7., 6.8. i 6.9. de
tallen aqüestes contribucions segons grandária de po
blado. 

6 Dins la composició relativa del Pressupost Ordinari 
per grups de contribuents, l'activitat económica és, 
normalment, la que aporta major volum d'ingressos 
per habitant a gairebé tots els municipis estudiats. No
rrias en el municipi de Rupit-Pruit l'activitat económica 
passa a un segon terme, a favor de la residencia. Amb 

. tot i que aquest grup és el mes important, no hi ha 
la mateixa homogeneítat referida al seu pes relatiu 

dins del Pressupost Ordinari: des de representar 850 
ptes./hab., com en la Valí d'En Bas, a 3000 ptes./hab., 
a Palafrugell, a 7000 ptes./hab. ingressades a Vande-
llós. L'activitat económica és, també, la principal font 
de disparitats fiscals intermunicipals. 

7 Aqüestes diferencies es poden constatar en els casos 
de St. Hipólit de Voltregá o Torelló-St. Viceng que, amb 
fluxos de residéncia-treball intensos, presenten dife
rencies considerables d'ingressos (unes 2000 ptes. per 
resident i any) sobre l'activitat económica, peí fet que 
una part de l'activitat económica está concentrada en 
un sol terme municipal. L'aspecte de la base fiscal 
municipal és un deis que abona un tractament d'área 
urbana única. És el cas molt freqüent a Catalunya, on 
el fet metropolita i les comunicacions han desarticu-
lat la tradicional xarxa urbana creant zones urbanes 
personalitzades que requereixen un tractament dife-
rent a Tactual. Aquest és el cas de molts indrets de 
Catalunya, com Banyoles, amb Cornelia de Terri i Por-
queres; Palafrugell amb Mont-ras i Llofriu, etc. La lo-
calització deis nous centres comerciáis pot accentuar 
aquest fenomen. 

8 Les aportacions per residencia (independent de la pro
pietat immobiliária i l'activitat económica) no guarda 
massa relació amb la grandária de la poblado. Els in
gressos provinents de les modificacions sobre la pro
pietat immobiliária son alts, sobretot en municipis tu-
rístics, on les llicéncies urbanístiques i les transmis-
sions son especialment importants. 

70 



Gráfic 6.7.- Cárrega fiscal (¡ngressos ordinaris) per grups d'ingressos. Any 1980 
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Gráfic 6.8.- Cárrega fiscal (ingressos ordinaris) per grups d'ingressos. Any 1980 

CARREGA FISCAL ONGRESS06 ORDJNARtS) PER GRUPS D'INGRESSOS . ANY 1980 

MUMOR 
HABfTANTS 

COMRflRAOOHS tNJZmJUmOPAlS SEGONS EL NOMBRE D'HABITAMTS <D* 5 
ROSES TÁRREGA T O R E L L O BANYOLES 

8.800 10500 10 500 12380 

# • • a 100.000 hob.) 

MANLLEU 
16000 

• " ! : < RESIOENTS 

ACTlVíTATS 
ECONÓMIQUES 

SOBRE LA PR0P1ETAT 
IIMMOBUÁRtA 

SOBRE MOOFCACIONS 

PROPtETAT MMOBLMRtA 

I5O0 

25O0 

£ 

19 

1300 

« 0 

TOTAL INGRESSOS/ H II 215 

TOt t l IW6RFSS0S ## t 98 700 

1971 

2581 

8 6 5 

714 

1690 

1595 

754 

ZL 

1764 

1190 

403 

8638 7 523 6 785 

90700 79 000 84 000 

2SI6 

1192 

425 

6 560 

CARREGA FISCAL (INGRESSOS ORDINARIS) PER GRUPS D'INGRESSOS ANY 1980 
COMPARA INTERMUNIOPALS SEGONS EL NOMBRE O'HABITANTS 

MUNClPt 
HAOTANTS 

STFEUUDE6UIX0LS 
15 500 

FALAFRUGELL 
15 600 

l 
SOBRE RES1DENTS 

i roo 
i 3 467 

2 4 9 0 

SOBRE ACTtV'TATS 
ECONÓMiOUFS 

I 890 
SOBRE LA PROPETAT 
WV08H.IÁRIA 

SOBRE MODIFICACIONS 

PROPtETAT IMMOBILIARIA 

I «90 

TOTAL CONT MUN/H 7 650 

• • EST/H 2 450 

TOTAL INGRESSOS/ K 10 838 

TOTAL lNGRESSOS((XX» 168 000 

3 700 

IftSO 

IWO 

10 027 

I 720 

12 4 5 5 

194 300 

RIPOLLET 
26 000 

993 

6 2 8 

442 

3 650 

2 396 

7 4 4 6 

193 600 

GIRO NA 
87 100 

7610 

2 0 6 2 

1402 

3340 

1720 

1190 

10499 

914 500 

LLEIDA 
108 000 

5 266 

3 400 

9 9 5 3 

I 075 0 0 0 

2100 

2 6 6 6 

200 
rL 

100 
3 _ 

72 



Gráfic 6.9.- Carrega fiscal (ingressos ordinaris) per grups d'ingressos. Any 1980 

CARREGA FISCAL (INGRESSOS ORDINARIS) PER GRUPS D'INGRESSOS . ANY 1980 

MUNICIR 
HABTANTS 

COMPflRACtONS INTERMUNICtPALS SEGONS EL NOMBRE D'HABITANTS (Mes de IQO.OOQ hob.) 
SABADELL HOSPITALET BARCELONA 
294 000 290 000 2 M. 
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• : < - E RESIDENTS 1250 
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2700 

SOBRE ACTIVITATS 
ECONÓMIOUF? 

2 302 
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SOBRE LA PROPIETAT 
IMMOBILIÁRIA 
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SOBRE MOOtFICACIONS 

PROPIETAT IMMOBILIÁRIA 
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SU&/ENCI0NS EST/H 3 380 3 798 3 8 9 4 

TOTAL INGRESSOS/H 9 948 8 724 18 897 

TOTAL IN6RPSSOSÍ00O) 2 925 000 744 000 38 000 000 

9 Els ingressos al pressupost ordinari provinents de la 
contríbució de la propietat immobiliária no presenten 
diferencies importants per municipis, si s'exceptuen 
els turístics, on aquesta contribució pot arribar a ésser 
el doble del que li correspondria per grandária de po
blado. Aquest grup arriba a significar entre el 15-30 
per cent del Pressupost Ordinari, encara que depén de 
les valoracions catastrals. 

10 El repartiment de les participacions en impostos esta-
tais es fa proporcionaiment al nombre d'habitants, i 
aixó desfavoreix els municipis petits. No és fins a po-
blacions superiors ais 2500 habitants en qué els in
gressos per habitant superen la cota de les 5000 ptes. 
per resident. Son ingressos que es mantenen amb pe-
tites variacions (1000-1500 ptes/hab.) fins a una gran
dária de poblacions de prop de 30 000 persones. Les 
aportacions estatals arriben a representar entre el 20 
i el 40 per cent del pressupost ordinari. 

11 Els problemes de justicia comparativa per les.diferen
cies de base fiscal, la insuficiencia deis mecanismes 
d'igualació d'ingressos des de I'administració central i 
la necessitat de recursos per inversió son els princi
páis problemes observats a les Hisendes Locáis. Els 
municipis petits es troben amb una carrega del cost 
de personal que deixa pocs recursos a la resta de la 
despesa corrent. 

12 Les inversions a molts municipis, teñen un carácter 
residual, dins del pressupost ordinari. La despesa cor
rent, en personal, manteniment i subvencions, deixa 
uns marges molt minsos, per inversió real i financera. 

13 

Un exemple ciar és l'adquisició de sol: si els ajunta-
ments haguessin invertit en la compra de sol el 5 per 
cent establert legalment en els Pressupostos especiáis 
d'urbanisme, molts d'ells avui, podrien intervenir des 
d'una situació privilegiada, en la formació deis preus. 
La manca de terrenys de propietat municipal és una 
de les limitacions mes reiterades per part deis ajunta-
ments estudiáis. 

Les característiques principáis de la inversió munici
pal son: el comportament no uniforme per municipi i 
anys, la poca actuado en sol i el paper finangador su-
plementari de les Diputacions Provincials en els muni
cipis petits. La inversió total municipal pot oscillar 
entre 500 ptes./hab. i les 5000 ptes./resident, en ei 
cas de la ciutat de Barcelona. Les xifres corrents están 
al voltant de les 1500 ptes./ habitant (1980-1981). Les 
demandes expressades superen el doble d'aquesta 
xifra. 

6.5. EL FENOMEN URBÁ, LA GESTIÓ DELS SERVÉIS 
PÚBLICS I ELS LÍMITS ADMINISTRATIUS 

1 El fenomen urbá ha superat els límits administratius 
deis termes municipals. Aquest desbordament, tant 
quantitatiu com qualitatiu, de les tradicionals ciutats 
industriáis i de les noves ciutats eixides del procés 
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d'industrialització deis últims 30 anys, ha fet de la ciu-
tat moderna una forma diferent d'assentament urbá, 
forma que es caracteritza per la presencia d'árees ur-
banitzades que ja no son ni ciutat ni camp, sino un 
complex d'espais urbans i d'espais encara Iliures. 

2 Els principáis factors explicatius d'aquest fenomen son 
les necessitats de sol industrial, que ha de buscar-se 
en els polígons industriáis deis sectors externs, la 
necessitat de sol edificable per a habitatge, la mobili-
tat, afavorida pels capricis en els mitjans de comunica
do i locomoció, la generalització de la segona resi
dencia. i els alts nivells de renda aconseguits. 

3 Les preguntes fetes ais ajuntaments, especialment di-
rigides a determinar els ámbits urbans reals i els ám-
bits significatius per a la gestió deis servéis manco
munáis, eren les següents: 

— Municipís que formen «la comarca» o «comarques» 
significatives, per detectar la «sensibilitat» de per-
tinenga a comunitats supramunicipals. 

— Servei amb gestió avui mancomunada i iniciatives 
de mancomunització. 

— Ambits supramunicipals mes idonis que els actuáis 
municipis per a la gestió de diferents servéis pú-
blics. 

4 Així, dones, l'análisi de les relacions residéncia-treball, 
que teñen ámbits máxims d'uns 20-30 km.t i les opi-
nions deis municipis sobre quins son els seus ámbits 
de vida diaria, permeten definir erees urbanes. 

5 De l'estudi, per exemple, de la comarca d'Osona, hom 
pot constatar que Vic continua absorbint ocupació i má 
d'obra de molts municipis, pero, paraHelament, a la 
comarca es delimiten sistemes urbans o mercats de 
treball, deis quals els mes significatius, son, a part de 
l'entorn de Vic, els formats per: 

— Centelles, Balenyá, Seva i Tona. 
— St. Hipólit-Ies Masies de Voltregá-Sta. Cecilia de 

Voltregá. 
— Prats de Lluganés-Llugá. Olost-Perafita-Sant Martí 

d'Albars. 
— Torelló, St. Viceng, St. Pere de Torelló, Orís. 
— Manlleu, l'Esquirol, Rupit-Pruit. 

6 L'existéncia de relacions de dependencia deis nuclis 
mes dispersos cap ais centres urbans (ja siguí Torelló, 
Banyoles, Palafrugell, etc.), on es presenten formes 
d'economia duals que compaginen el treball al camp, 
a la industria i ais servéis, obliguen a un tractament 
mancomunat de determináis servéis en ámbits terri
t o r i a l mes grans que el que exigiría la grandária de 
les poblacions. 

7 D'exemples d'ámbits urbans supramunicipals formats 
els darrers anys en son els municipis de Banyoles, 
Palafrugell i Prades que delimiten ámbits formats pels 
actuáis nuclis urbans i rurals de Cornelia, Serinyá Por-
queres, Esponellá, Crespiá i Vilademuls per Banyoles; 
peí sector costaner, des de Mont-ras a Palamós per la 
segona; i per Capafonts, la Febró i Validara, per la ter
cera. 

8 En la mesura en qué les delimitacions supramunici-
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país depenen de la fundó a la qual han de servir, el 
segon i tercer grup de preguntes, permeten d'identifi-
car diferents ámbits supramunicipals per diferents 
grups de servéis públics. El gráfic 6.10. posa de reí leu 
les opinions sobre quines de les competéncies o ser-
veis locáis s'haurien de tractar mancomunadament per 
tal de millorar el seu funcionament, rebaixar el seu 
cost i, fins i tot, fer possible la mateixa continuado 
del servei. 

9 Els diferents servéis que s'especifiquen en el quadre, 
responen a la classificació sintetitzada en el gráfic 4.1. f 

on s'han separat per grups les competéncies infra-
estructurals, les competéncies en servéis personáis, 
les competéncies infraestructurals-personals, les com
peténcies sobre la convivencia i l'organització i, per 
últim, les competéncies sobre l'activitat económica. 

10 En el gráfic, hom constata l'existéncia de diferents ám
bits supramunicipals significatius a l'entorn immediat 
de cada municipi. Així, en l'exemple d'Osona abans 
citat, en primer lloc s'hi constata l'entorn de Torelló, 
Manlleu i Vic, i, en segon lloc, tot el conjunt d'Osona. 
Banyoles expressa la necessitat de gestionar les com
peténcies mes infraestructurals amb Crespiá, Serinyá, 
Camós, Porqueres, Cornelia i Vilademuls i, per les 
altres competéncies, un entorn que, a mes deis muni
cipis citats, englobes Besalú, Mieres, Maiá de Montcal 
i Beuda. 

11 Palafrugell indica un ámbit format per ell i els munici
pis mes contigus, Mont-ras, Vall-llobrega i Llofriu, per 
segons quines competéncies (guardia rural i urbana, 
servéis informátics i assessories, etc.) i un altre que 
aniria des de Torroella fins a Palamós; és a dir, tot el 
sector costaner del Baix Empordá, per servéis mes ge
neráis, com abocador, sanejament, captació d'aigües, 
etcétera. 

12 Segons els Ajuntaments, els servéis que es millora-
rien amb la gestió supramunicipal son els descombra
rles, escorxador, Pía d'Urbanisme, hospitals, ambulán-
cies, depuració i sanejament, servéis informátics i en-
senyament secundari i professional. 

13 La conclusió principal, dones, és que el límjt munici
pal és poc significatiuf tant peí que fa a les relacions 
humanes i productives (residéncia-treball, compres i 
relacions de base diaria, etc.) com per a la gestió deis 
servéis públics. 

6.6. MUNICIPIS GRANS I EXPERIÉNCIES DE 
DESCENTRALITZACIÓ. LES TENDÉNCIES 
CENTRÍFUGES 

1 En els municipis de major grandária (per sobre els 
30 000-40 000 habitants) es fa palesa la voluntat de 
fomentar i donar sortida a les demandes socialment 
expressades de major participació ciutadana en els 
afers municipals, amb organismes territorials. 



Gráfic 6.10.- Demandes de gestió intermunicipal 

DEMANDES GESTIO' INTERMUNICIPAL 

MUNICIPI 

FUNCIO O SERVEI 

REDACCld PLA D'URBANISME 
SERVÉIS D'ARQUITECTURA 
SERVÉIS D'URBANISME 
SERVÉIS D'INGIN YERIA 
ADQUISICICJ DE TERRENYS 
MAQUINARIA D'OBRES PUBLIQUES 
BRIGAOES D'OBRES, 
INSPECCICi URBANÍSTICA 
CONTRACTAClO D'OBRES PUBLIQUES 
CAPTACltí D'AlGÜES 
DISTRIBUCIO' D'AIGUA 
DEPURACIO' I SANEJAMENT 
TAXIS 
CONSTRUCCIÓ DE VIVENDES MUNICIPALS 

ENSENYAMENT PR1MARI 
ENSENYAMENT SECUNDARI 
ENSENYAMENT PROFESSIONAL 

AM8ULÁNCIES 
HOSPITALS 
INSPECClC SANITARIA 
UR6ÉNCIES MEDIQUES 
ORCINES D'EMPLEO 
LLAR D'AVIS 
ESCOLES ESPECIALS 
SERVÉIS FUNERARIS 
CEMENTIRI 

RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 
ELIMINACtO* D'ESCOMBRARIES 
BOMBERS 
ESCORXADOR 
MERCATS 

GUARDIA URBANA 
GUARDIA RURAL 
ORDANACIO' DEL TRÁFIC 
ASSESSORIA JURÍDICA 
INTERVENTOR 
SERVÉIS INFORMÁTICS 

AGRUPACIONS MUNICIRALS 

DESITJAOES. 

PRADES :Capofont5,F«bro , Vilonova , Validara -
MASIES DE RODA : Manlleu , Roda, Vic. 
ST. FELIU OE P. : Les Piones, Amer,Lo Cellera,Angle3 .Bescano, 

CTer-Bruaent")* 
SARRAL : Montblonc, Valls.Plo de Sla.Moria,("Conco ds Barbera"). 
ST.VICENC TORELLd: Torelld St. Pere, ("VaH del Ges"). 
ST.PERE TOREU-O*'- Torelltí,St.Vicenc,<Manlleu). 
MASIES DE V.: St. Hípólit, Torello', Sf. Pere, Oris. 
VIELLA : Alt Aran, Vielta-Mjg Aran, Vi I amos , Arres ,Lw Bordes, 

Bossost, Les, Bou sen, Cañe jan. 
ST. HIPÓLIT :Mosies deVoltregá,Torelld.St.Pere, St.Vicenc, Oris. 
VANDELLÓS: Montroig, Tivissa. 

1 

RODA DE TER . Tavémoles.Mosies de Rodo,Folgueroles)Sou St. Julia, 
("Gu¡ llenes") 

LA BISBAL ffE. Peratoilada/onieta^St.Climefit^Sr.Sadum^CruVlles.Corca, 
Mor* lis , Vulpellac. 

ROSES -' Palau , Pau ,Vílajuíga 
TORELLO : St.Pere, St. VicenQ, Orls. 
BANYOLES': Porqueros jSerinyb, Camas .Cornelia, Fontcoberta ,Crespiá 

Palol de R.,(M¡eres, St.Miquel de Compmajor). 
PALAFRUGELL: Val! Llobrega , Mont-Ras .Begur, Regencos *Torrent ,País., 

(Calonge , Palomos). 
RIPOLLET: Barbera, Monteada , (Cerdanyola )• 
IGUALADA: Oderta,Vilonova,Sta.Margarida de Montbui,La Fbbla, Capefades -
FIGUERES: StaLlogafa .Gabanes, Vilofant, Vltóbertron .Vilaseca, Borrassá 

Avinyonet , Pont de Molins. 
MOLLET:Martorelles,ParetslSlo.Perp¿tual Polau,Llícá de Val̂ Fttinya.Mcrtmefe. 

2 El cas mes ciar, en aquest aspecte, és el del munlcipi 
de Barcelona. Barcelona-ciutat está actualment divi
dida en 12 districtes que, des de 1960 (Lfei Especial 
de Barcelona), están dotats d'una Junta amb preten-
sions descentral itzadores. El nou reglament de Des
centralizado i Participado ciutadana, és de 23 de 
junydei979. 

3 Barcelona no és Túnica població catalana on hi ha de
mandes de descentralització i de participació ciutada
na. Una prova d'aixó son els «acords sobre la partici
pació deis veíns i d'associacions en la vida municipal» 
i el «reglament sobre participació ciutadana», aprovats 
pels plens de 18 de juliol i 29 de juny de 1979 deis 
ajuntaments de Sabadell i Sta. Coloma, respectivament. 
Les tendéncies centrifugues de Salt o Sarria, respecte 
a Girona, o deis municipis del Delta de I'Ebre (la Cava 
¡ Jesús María), son I'altra cara d'una mateixa moneda, i 
s'expliquen tant perqué les fusions municipals van ser 
obligatóríes com perqué la centralització no resol la 
representado política i la decisió efectiva de caire ter
ritorial. 

cífica, requereixen, en opinió deis propis ajuntaments 
i de les associacions ciutadanes, mesures amplíes de 
descentralització administrativa i de participació ciu
tadana. 

4 Els casos de Sabadell i Sta. Coloma (185 000 i 100 000 
habitants, respectivament) son exemples dars de mu
nicipis que, per la seva grandária i problemática espe-

5 Els darrers anys, les dutats han crescut de forma es-
cl'atánt, en nombre d'habitants i en extensió territorial. 
Els barris periférics, de recent construcció, normal-
ment subequipats i mal urbanitzats, veuen en l'ajun-
tament un organisme admínistratiu allunyat de la seva 
problemática i de les seves inquíetuds. Reclamen, en 
conseqüéncia, un acostament de Tadministració, per 
tal de poder informar i ser informats, participant en 
les decisions que els afecten mes directament. Hi ha 
un moviment associatiu ciutadá (associacions de veíns, 
entitats cuiturals i recreatives, etc.) que reclama me-
canismes de participació real coHectiva que doni I loe 
a la possibilitat de seguiment i d'intervenció en la ges
tió deis afers municipals. 

6 ParaHelament a la creació de Consells Territorials, 
s'han produít iniciatives de consells sectorials (cultu
ra, esports, ensenyament, etc.) que pretenen, igual-
ment, fer mes efectiva la participació de veíns i enti
tats (Barcelona, Sta. Coloma de Gramanet, Sabadell, 
etc.). 
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7 És difícil de valorar, avui, les experiéncies de descen
tralizado peí termini curt de temps en qué han estat 
aplicades. Es constata pero, que la falta d'autonomia 
en les decisions per part deis organismes de partici
pado porta a la pérdua de vitalitat; i en l'altre extrem 
pot portar també a la demanda de constituir un Ajun-
tamet autónom (segregado). 

6.7. ADMINISTRACIÓ LOCAL DE SEGON ESGLAÓ: 
L'EXEMPLE DE LES DIPUTACIONS 

1 Estudiar l'administració local de segon esglaó, els seus 
problemes i la situado actual, és analitzar básicament, 
les funcions i servéis de les Diputacions provinciaís, 
que son els únics organismes autónoms d'administra-
ció local de segon esglaó si s'exceptua la Corporació 
Metropolitana de Barcelona. Considerant el carácter 
genéric de la legislado vigent, l'análisi present se cen
tra en el cas de la Diputado de Barcelona, essent fá-
cilment generalitzable a les altres tres Diputacions ca
talanes. El pressupost ordinari de la Diputado de Bar
celona va ser, l'any 1980, de 2700 ptes. per habitant 
(13 600 milions de pessetes). 

2 Les Diputacions teñen competencia exclusiva en les 
següents matéries: assisténcia psiquiátrica, pares na-
turals, cartografía provincial, servei d'obres publiques 
en carreteres provinciaís, servéis d'extinció d'incendis 
(ara ja traspassats a la Generalitat), cooperado en 
Plans provinciaís d'obres i servéis i recaptació d'impos-
tos provinciaís. Els servéis que no son de competen
cia exclusiva de les Diputacions i que coexisteixen 
amb d'altres servéis estatals son: ensenyament espe-
cialitzat o professional i subvencions a l'ensenyament 
del cátala, patrimoni artístic, promoció del turisme 
i de l'esport, i, en el cas de Barcelona, l'lnstitut Neu-
robiológic. 

3 Els servéis i competéncies de la Diputado que coexis
teixen amb d'altres de carácter i de gestió municipal 
son: Museus, promoció de l'esport, Casa de Mater-
nitat, Llars Mundet, assisténcia benéfica i servéis de 
construccions civils. 

4 S'han estudiat els costos indivíduaiitzats per funcions 
i servéis, prestant especial atenció a les despeses ge
neráis (administrado i govern), analitzant com la trans
ferencia deis servéis mes «locáis» afectaría els pres-
supostos municipals i quins serien els estalvis de re
cursos que suposaria la desaparíció de les Diputa
cions.23 

5 Les diferents competéncies de les Diputacions reque-
reixen ámbits d'actuació diferents. Les decisions que 
han de prendre aquests organismes locáis de segon 
esglaó, están massa allunyades de la realitat on teñen 

23. SI fos efectiva la «Llei de Transferencia Urgent I Plena de les Dipu
tacions a la Generalitat» (BOPC de 12 de desembre de 1980). 
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lioc els problemes; és el municipi qui té possibilitats 
de conéixer la realitat social que I'envolta i els pro
blemes que té plantejats. I també, és el municipi qui 
pot donar mes eficagment les respostes adequades, so-
bretot si son municipis amb poblado i recursos sufi-
cients. Per altra banda, les Diputacions teñen assig-
nades unes competéncies que, peí seu carácter supra-
provinciaf a mes de supraíocal, els caldria d'un tracta-
ment únic, puix que necessiten d'unificar estándards de 
servei i gestió. 

6 Pels criteris indicats, els servéis que es podrien tras-
passar ais ajuntaments, una vegada desaparegudes les 
Diputacions, serien: camins veínals, recaptació d'im-
postos, patrimoni artístic, promoció de l'esport, biblio-
teques, museus i, mes genéricament, tots els servéis 
socials. La resta de servéis (carreteres, pares naturals, 
psiquiatría, etc.) podrien passar a la Generalitat, con-
siderant la necessitat d'unificar els estándards de ser
vei, i un obligat tractament pels efectes que son su-
pralocals. 

7 La despesa de manteniment de les Diputacions supo-
sa (vegeu annexos) un cost de 18 persones dedicades 
a la gestió administrativa, i unes 28 ptes. addicionals 
per cada 100 persones i pessetes, respectivament, de 
servei extern. En el supósit que els traspassos no sig-
nifiquessin la superació de ílindars de gestió i de go
vern deis ajuntaments i de la Generalitat, l'estalvi 
que es produiria amb la supressió i posterior distribu-
ció de les competéncies de les Diputacions, seria, com 
a mínim l'equivaient al cost de l'administració gene
ral i de govern que, a la provincia de Barcelona, supo-
sa uns 3 000 milions de ptes. que, excloent el paga-
ment d'amortitzacions i interessos, és d'uns 1 500 mi
lions de pessetes. 

8 Segons criteris d'eficácia i de coneixement deis pro
blemes s'obtindria una millor gestió de les competén
cies peí fet d'adequar aqüestes amb els ámbits ter-
ritorials mes avinents per a la seva gestió. 

8 Hi ha autors que creuen que la necessitat d'una visió 
global i unitaria de la gestió de íes competéncies a 
l'área metropolitana de Barcelona, ha de dur a la ca-
naiització deis cabals de la Diputació assignats ais 
municipis de l'área metropolitana, a través de la Cor
poració gestora d'aquests, per a potenciar ai máxim 
els efectes de la planificado metropolitana. «El vacia
miento de competencias de la Diputación provincial 
de Madrid, después de la creación de la COPLACO en 
1963, pone bien de manifiesto que sólo una tradición 
mal entendida puede perpetuar un organismo caduco, 
obsoleto y de difícil engarce con las nuevas estructu
ras, al menos por lo que respecta a su incidencia en 
los bienes, obras y servicios no estrictamente bené-
fico-existenciales radicados en los municipios que com
ponen el Área».24 

24. LLISSET, L: «Primer borrador del informe sobre una reestructuración 
del municipio de Barcelona y de su Área Metropolitana» (1977). MI meo. 
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Funcionaris i Pressupost de la Diputació Provincial de Barcelona. 1980 

1. Act. culturáis, esport i turisme 
2. Assisténcia sanitaria i social 
3. Urbanisme i otyres publiques 
4.1 Extinció d'incendis 
4.2 Cooperado í 
4.3 Recaptació d'impostos estatals 
5. (i 4.4 a 4.7) Administrado i govern 

(i Classes Passives) 

6. 
7. 

Persones 

Variado d'actius i passius financers 
Interessos 

1.069 
1.656 

541 
381 

10 
452 

726 

Total 4 830 

Errors 

Total 

+78 

4 908 

Despesa de 
funcionament 

(i Subv.) 

1 929,9 
4 709,1 
1 004,1 

738,6 
17,3 

552,1 

Despesa ^^^•^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^^r ^m^ WFW 

d'inversió 

100,2 

65,0 
48,0 

906,5 
^ ^ 

1 784,6 

10 735,7 

+ 199,6 

10 935,3 

66,3 

544,3 
1 016,0 

2 726,3 

+22,5 

2 748,8 

Ptes./hab. 
func.+inv 

400 
1 025 

232 
171 
197 
120 

402 

13 684,1 M.Ptes. 2 980 
Ptes./hab 

Funcions externes 

Administrado i govern 
(Interessos i Variacions 
d'Actius i Passius Fin.) 

4 104 

726 

8 951,1 1 626,6 

1 784,6 1 222,2 

Ptes./hab. 

10 577,7 M.Ptes 

3 006,8 M.Ptes 

* En l'anex es presenta la informació desglosada del cost i dotaciovs 
de cada servei de la Diputació Provincial de Barcelona. 

6.8. INICIATIVES RECENTS DE MANCOMUNITZACIÓ 
I CONSELLS COMARCALS. FUSIONS DE 
MUNICIPIS 

1 La possibilitat deis municipis de federar-se ha estat 
oberta en la legislado espanyola des de 1870, tot i que 
ja figurava en el projecte de Llei Municipal de Posada 
Herrera de 1860, que fou on es va introduir la innova
do.25 «Després de 1870, la via oberta vers la manco-
munització ja no s'ha tancat en la legislado essent la 
via actual la de les Mancomunitats voluntarles. Mal-
grat l'existéncia d'aquesta figura jurídica, la manco-
munització no ha estat ?nai un procediment ágil i fle
xible, sino solemne, que ha necessitat sempre del be-
neplácit de les altes jerarquies estatals». El marc le-
gislatiu actual, que regula la creado i altres aspectes 
de les Mancomunitats, és el Decret de 6/10/77, text 
articulat parcial de la derogada Llei de Bases de l'Es-
tatut de Régim Local de 1975. Recentment, s'han fet 
transferéncies de les competéncies sobre constitució 
de Mancomunitats a les comunitats autónomes. Amb 

2 

3 

l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, s'obre, a Cata
lunya, la possibilitat de legislar sobre aquesta materia. 

Les mancomunitats son associacions voluntarles de 
municipis per a la realització d'algunes finalitats de 
la seva competencia. Les diferencies principáis amb 
els municipis son que les Mancomunitats teñen compe
téncies (¡mitades i que no teñen un carácter territo
rial. Les competéncies de les Mancomunitats sorgeixen 
de la voluntat deis municipis integrants, que cedeixen 
part de les seves a la instancia col-lectiva. Son entitats 
publiques, institucionals, d'organització corporativa i 
la seva representativitat és de segons grau. Disposen 
de plena capacitat jurídica per al compliment deis seus 
fins. 

la repetida 
historia de 

La mancomunització podría ser la solució de l'escasse-
tat de recursos i de possibilitats d'acció municipals, 
presentant-se com «I'eterna alternativa I 
frustrado».26 A Catalunya, I'análisi de la 
les mancomunitats, deixa veure clarament que només 
en casos molt concrets i amb fortes causes economi-
ques, han tingut lloc iníciatives mancomunáis reexides. 
Les fusions de municipis (vegeu mapa adjunt) son 

25. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, A.: «Dialéctica campo-ciudad» Ciudad y terri
torio, n.° 3 (1980). págs. 17-22. 

26. OBIOL, Margarita: «Sobre las mancomunidades de municipios 
CEUMT, pág. 20. 
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una alternativa a la solució deis problemes de ges-
tió local, tot i que presenten la dificultat política de 
la seva acceptació. 

4 Malgrat tot, hi ha hagut intents, i bastant reexits, de 
mancomunització no total de municipis per gestionar 
servéis concrets. Així, per exemple, la Mancomunitat 
de l'Estany, formada pels municipis veíns de Banyoles, 
Porqueres, Camós, etc.; o l'agrupació municipal per 
gestionar determináis servéis de Prades, Capafonts, 
la Febró i Validara; el Mig Aran, Pruit-Rupit, la valí 
d'En Bas, etc., que son tots ells exemples práctics de 
la necessitat sentida pels municipis de tractar conjun-
tament una determinada serie de servéis que han des-
bordat els límits administratius municipals vigents, i 
que, en canvi, exigeixen peí seu tractament una neces-
sária coHaboració intermunicipal. 

5 Generalment, els factors desencadenants de les for
mules associatives municipals han estat básicament 
dos: en primer lloc, els imperatius del desenvolupa-
ment i, en segon lloc, la racionalització de Tadminis-
tració. Les motivacions deis ámbits urbans i rurals, 
pero, son diferents. Els petits municipis, sobretot els 
rurals, tendeixen a mancomunar-se, i així ho han ex-
pressat en les enquestes, peí subministrament de ser-
veis que exigeix la vida moderna i que per la seva di-
mensió limitada no poden assumir. Els municipis im-
mersos en árees urbanes, en canvi, s'agrupen per tal 
de poder enfrontar-se amb un nou sistema de relacions 
territorials i una problemática específica metropolitana 
que fa impossible una solució atomitzada. 

6 Tal com s'ha dit, malgrat algunes experiéncies reexi-
des de mancomunització ja citades, hom constata, a 
partir de l'análisi de l'enquesta i de les experiéncies 
estudiades, que, per regla general, els intents de man
comunització no han passat de l'estadi d'intents. Si no 
han tirat endavant ha estat per rao principalment, del 
problema polític que representa el fet de crear un or-
ganisme supramunicipal que depén a cada moment, de 
la voluntat deis municipis integrants i peí problema 
económic de la manca de recursos. Fins i tot, en casos 
d'iniciatives mes consolidades es presenten alguns 
problemes de funcionament, com és molt ciar a la Valí 
d'Aran. Una prova de la dificultat de la creació d'es-
glaons per sobre els ajuntaments és que les propos
tes electorals de 1979 per crear «Consells Comarcáis» 
(Osona, Valles Occidental, Baix Llobregat, etc.), no han 
passat de propostes, amb l'excepció d'algunes árees 
pirinenques. 

6.9. CONCLUSIONS, L'ADMINISTRACIÓ LOCAL 
CATALANA: TERRITORI I PROBLEMES LOCALS 

1 L'análisi que s'ha fet pretenia constatar la necessitat 
que senten els municipis catalans de modificar Tactual 
legislado de régim local, així com de quantificar els 
problemes principáis que resulten de la divisió muni
cipal vigent. Només una part deis problemes teñen el 
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seu origen en qüestions d'ordre territorial. Els resul
táis s'han obtingut en base a l'enquesta a Ajuntaments, 
a les entrevistes i visites mantingudes per l'equip de 
treball i a la informado existent. 

2 Moltes opinions que s'han presentat mes amunt avalen 
la necessitat de modificar la legislado local i Tactual 
divisió municipal. Aqüestes opinions apunten proble
mes d'ordre territorial (municipis massa petits o uni-
tats locáis massa grans que allunyen les decisions deis 
ciutadans), problemes d'ordre polític (poques compe-
téncies i poc poder polític local, por al centralisme 
d'altres instáncies polítiques, etc.) i problemes d'ordre 
funcional-organització (falta d'aparells técnico-adminis-
tratius adients, tecnificació de la gestió deis servéis 
públics, necessitat de gestió supramunicipal o inter
municipal). Tots aquests problemes afecten les dues 
dimensions básiques del govern local: com a instru-
ment de participació i representado política mes a 
prop del ciutadá i com a instrument proveídor de ser-
veis públics ais ciutadans. 

3 Amb tot aixo, no es vol dir que ('Administrado Local 
només té problemes. El govern local, ha servit des 
de les eleccions democrátiques, per a consolidar la 
consciéncia cívica i per a millorar la qualitat de vida. 
S'está insistint aquí en el fet que una organització mu
nicipal del segle passat i una legislado feta en un 
altre context polític i social, necessita canvis i millo-
res, la qual cosa ha estat socialment expressada des 
de moits punts de vista. I com ja s'ha vist, és una 
discusió que s'ha produít, i encara dura, a molts paísos 
europeus, per raons semblants a les de Catalunya i 
Espanya. 

4 Perqué els Ajuntaments puguin teñir l'aparell adminis-
tratiu mínim amb dedicado professional a la funció pú
blica, cal teñir una base demográfica al voltant deis 
5000 residents; fins a poblacions entre 10 000 i 25 000 
habitants no s'arriba a teñir l'aparell técnico-adminis-
tratiu complet necessari a les funcions i atribucions 
del govern local. Els municipis de poblado inferior ais 
3000 i 5000 residents teñen uns costos, només d'admi-
nistració i govern, entre el 30 i el 55 per cent deis 
seus pressupostos ordinaris, la qual cosa deixa les 
despeses per servéis externs i per inversió, relegades 
a un paper residual. Es tracta, en aquests casos, d'un 
aparell car i poc eficag, perqué, malgrat la insuficiencia 
de Taparell técnico-administratiu deis municipis petits 
(contractes per hores, pluriocupació deis carrees di-
rectius municipals, nomenaments habilitáis, etc.), dis
posen, com a mitjana (o, d'una mitjana), d'uns 5-9 fun
cionáis per 1000 habitants, gairebé el doble, de la 
mitjana de 2-4 funcionaris per 1000 habitants, deis mu
nicipis de grandária superior ais 10 000 habitants. 

5 Les agrupacions municipals, només per a garantir un 
aparell técnico-administratiu adequat (secretari, inter
ventor, arquitecte-aparellador) amb dedicació profes
sional a Tadministració local, portarien a uns estalvis 
considerables de la despesa corrent deis municipis 
petits, que es podría avaluar en un 15-20 per cent deis 
seus pressupostos ordinaris i de Tordre de 1000 ptes. 
per habitant. Els municipis inferiors a 5000 habitants 
representen el 87 per cent de tots els municipis cata
lans i el 14 per cent de les persones residents a Ca-



talunya (al voltant de 800 000 persones). A mes a mes, 
les agrupacions municipals permeterien recollir ma-
jors participacions en els recursos centráis, que es 
distribueixen segons I'interval d'habitants; aquest in-
crement es pot avaluar en mes de 900 ptes. per habi-
tant, s i , com a mínim, les unitats municipals fossin de 
10 000 habitants i al voltant deis 4000 milions de ptes. 
addicionals per any si l'ámbit de la Corporació Metro
politana de Barcelona es tractés com una sola unitat 
local, per a aquests efectes. 

6 Les dimensions demográfiques, administratives i eco-
nómiques (al voltant de 5000 ptes. per habitant d'in-
gressos ordinaris) deis municipis petits, que normal-
ment son també regressius en creixement, dificulta 
l'adequada prestació deis servéis mínims que, legal-
ment, han de donar (educació, sanejament, aigua, ur-
banisme, esports, etc.) i posa en entredit la seva ca-
pacitat política davant d'altres instáncies publiques 
(Generalitat, Administrado Central, etc.). Les inicia-
tives deis organismes públics centráis per solucionar 
els desequilibirs territorials (plans d'obres ¡ servéis, ' 
inversions en equipaments, etc.) necessiten d'unes 
unitats de mes grandária per a fer efectiva la política 
pública en aquest camp. 

7 S'ha trobat que els ingressos ordinaris, les plantilles 
de funcionaris i les despeses d'administració presen
ten certes homogeneítats segons la grandária de po
blado resident, que permeten caracteritzar l'adminis-
tració local catalana. Els ajuntaments compresos entre 
5000 i 25000 habitants, disposen d'uns ingressos mit-
jans de 7500 ptes. per habitant (entre 6000 i 10 000 
ptes.); el nombre de funcionaris oscilla entre les 
5-100 persones, que representen de 2 a 5 funcionaris 
per 1000 habitants, i els servéis técnics, arquitecte, 
enginyer, aparellador, etc. son encara contractats a ho-
res. Els costos d'administració i govern solen moure's 
entre el 15 i el 30 per cent del pressupost ordinari. 

8 Els ajuntaments entre els 25 000 i els 100 000 habi
tants, amb una xifra d'ingressos que pot oscillar entre 
les 10 000-12 000 ptes. per habitant i amb una dotado 
orgánica de 3-4 funcionaris per 1000 residents, teñen 
els carrees de Secretan, Interventor i els servéis téc
nics a dedicació normal. Les despeses d'administració 
i govern osciHen entre el 15-25 per cent del P.O. Els 
ajuntaments superiors ais 100 000 habitants, no pre
senten ingressos addicionals (10 000-12 000 ptes. per 
habitant) si s'exceptua Barcelona (15 000 per habitant); 
la dotació de funcionaris i personal contractat sol és-
ser de 3-4 per 1000 habitants (7 a Barcelona), i els cos
tos d'administració i govern, representen el 15-25 per 
cent del pressupost ordinari. Les xifres anteriors va
ríen segons problemátiques especifiques (municipis 
turístics o municipis de segona residencia). 

9 En l'altre extrem de l'escala territorial deis municipis, 
s'hi troben les problemátiques metropolitanes; a la 
zona metropolitana de Barcelona, amb un entorn de 
gairebé trenta-cinc quilómetres al voltant de la ciutat 
central, s'hi ha d'afegir avui, Tarea de Tarrag'bna-Reus, 
on el creixement urbá és continu en un radi superior 
ais vint quilómetres. Aquest fet, que és la materialit-
zació mes palesa del cavi d'escala del fenomen urbá, 
demana també un canvi d'escala de la gestió pública, 

especialment per les competéncies infraestructurals 
(aigua, sanejament, transport púbiic, urbanisme, etc.). 
L'organització privada d'alguns servéis públics (aigua, 
centres comerciáis, transport, etc.) ha superat ja a 
Barcelona, l'escala territoial de l'organisme púbiic me
tropolita. 

10 Dins les zones metropolitanes i en les ciutats grans de 
Catalunya que son les ciutats reals, avui, s'hi donen 
diferents fenómens que cal ressaltar. En primer lioc, 
les demandes de descentralització des deis barris i 
en el cas extrem, les tendéncies centrifugues de les 
segregacions municipals. Aquests fets, que son con-
traposats a l'escala territorial que demanda la gestió 
d'alguns servéis públics, s'expliquen en gran part, per
qué manquen uns cañáis polítics clars de representa
do territorial. 

11 En segon Moc, es donen, a les zones metropolitanes, 
disparitats de base fiscal i de necessitats, que accen-
tuen les dificultats de recursos d'alguns municipis. Els 
municipis que teñen poca activitat económica localit-
zada (barris-dormitori) o els que no teñen l'activitat 
económica mes rendible fiscalment (comerg i ser-
veis), teñen ingressos locáis reduíts. Aquest és el 
cas de Barcelona, que té uns ingressos per habitant 
gairebé dobles que els deis municipis del seu entorn, 
perqué, apart de donar mes servéis, també té una base 
económica i fiscal, que serveix a la totalitat de l'aglo-
meració, mes forta. 

12 De fet, el fenomen urbá ha superat els límits munici
pals gairebé arreu de Catalunya. Aquest fenomen s'ha 
constatat en l'enquesta feta ais ajuntaments. Al vol
tant de les ciutats grans i de totes les que superen els 
20 000-30 000 habitants, s'hi donen amplis moviments 
diaris de residéncia-treball, creixements residenciáis 
i industriáis i relacions de compres ai detall que s'ex
pliquen en funció de tot I'entorn territorial i no per un 
sol nucli de poblado o municipi. Aquest fet porta a 
problemes, la ciutat gran en resulta perjudicada; son 
els casos de les transgressions urbanístiques, de la 
disminució deis ingressos fiscals perqué la industria 
es localitza fora del terme municipal o deis servéis 
públics que utilitzen els residents de tota l'área i no-
més son pagats pels ingressos d'un sol municipi. Les 
disparitats d'ingressos municipals que teñen munici
pis vei'ns, arreu de Catalunya, s'expliquen tant per la 
localització de la industria com per la de la segona re
sidencia. 

13 S'ha trobat, a molts indrets de Catalunya, que la cons-
ciéncia comarcal no coincideix amb les comarques del 
32-36, en gran part perqué les ciutats mes grans de 
Catalunya i, especialment, Barcelona, han augmentat la 
seva importancia administrativa, de servéis i d'acti-
vitats recreatives a causa, principalment, de l'augment 
de la renda i a la mobilitat en vehicle privat. Es cons
tata, en canvi, l'existéncia d'uns ámbits territorials de 
rodalia on es produeixen molts viatges diaris per mo-
tiu de treball o d'escola; a molts llocs de Catalunya, 
els mateixos residents els anomenen «comarques»: 
Les Guilleries, Valí del Ges, TAIta Ribagorga, Lluganés} 
etcétera. 

14 Les relacions humanes i els creixements urbans en en-
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torns de rodalia, que equivalen, de fet, ais ámbits ur-
bans reals, si aquests es defineixen en funció de les 
relacions de base diaria, teñen una conseqüéncia cab
dal per a la gestió pública. La majoria deis ajuntaments 
consultats han indicat que es produiria una millora en 
la gestió de molts servéis públics si aquests es ges-
tionessin en ámbits de rodalia agrupant un cert nom
bre de municipis actuáis, corresponents a aquelles ro-
dalies; per a molt pocs servéis s'ha citat com a ámbit 
significatiu el de les comarques históriques. Aquesta 
conclusió no és estranya, perqué les problemátiques 
de servéis públics (sanejament, urbanisme, ensenya-
ment, sanitat, etc.) es plantegen en un entorn urbá (en
cara que supramunicipal) que és l'ámbit mes significa
tiu peí govern i la gestió locáis. Addicionalment, molts 
municipis petits han expressat la seva por al centra-
lisme de les capitals de les comarques históriques. 

15 Les necessitats anteriorment descrites contrasten amb 
el poc éxit que han tingut a Catalunya les Mancomu-
nitats de municipis, tant les ja creades com les inicia-
des que no s'han consolidat. Les agrupacions de mu
nicipis per a la gestió deis servéis públics teñen, en 
primer lloc, el problema polític de la pérdua de poder 
municipal i les rivalitats municipals i, en segon lloc, 
els problemes de finangament que s'afegeixen a la 
precarietat de les Hisendes municipals. Aqüestes 
raons s'han de fer extensives al poc ressó, consoli-
dació i efectivitat que han tingut els anomenats Con-
sells Comarcáis o reunions comarcáis d'ajuntaments, 
que estaven en els programes electorals de partits 
polítics en les eleccions locáis de 1979 i que van do
nar lloc a algunes iniciatives al llarg de 1979 i 1980, 
especialment. Els problemes esmentats (polítics, eco-

nómics i de gestió) posen de relleu les dificultáis d'en-
degar els segons esglaons de govern local o d'adminis-
tració comarcal. 

16 Les Diputacions aporten l'exemple del funcionament, 
resultat, problemes i cost d'un segon esglaó d'admi-
nistració local. Per criteris d'unificació d'estándards de 
servei hi ha competéncies de les Diputacions que es 
justificarien millor en la Generalitat, mentre que d'al-
tres, per criteris d'apropament a l'usuari i pels seus 
efectes locáis, serien mes eficagment gestionats en 
els ámbits municipals. Tot aixó independentment deis 
processos de traspás ja iniciats. Només el cost d'ad-
ministració (sense comptar el cost de servéis ex-
terns) d'un segon esglaó local está entre les 400 i les 
1000 ptes. per habitant. 

17 El problema polític mes destacable de radministració 
local és el de la seva autonomía enfront a d'altres ins-
táncies de poder públic, per a incidir efectivament en 
la millora de la qualitat de vida deis ciutadans. D'un 
cantó, es troba la insuficiencia deis recursos locáis, es
pecialment per a la inversió, i de l'altre, la falta de 
competéncies en matéries de vivenda, d'ensenyament, 
sanitat i servéis socials. Son els municipis de dimen-
sions mes grans els que han expressat reiteradament 
aquest problema, com a resultat de creixements re
cents i de déficits acumulats. En una situació econó
mica com la present será difícil resoldre el problema 
económic de les hisendes locáis que de fet han millo-
rat molt des de 1980. En canvi, la necessitat de mes 
competéncies publiques és avalada per l'experiéncia i 
la legislado de molts pai'sos europeus. 
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7. ELS REOUERIMENTS TERRITORIALS, FUNCIONALS I ECONÓMICS DE 
LES COMPETÉNCIES PUBLIQUES 

1 

2 

3 

4 

5 

7.1. LA RELACIÓ ENTRE «CONTINENTS» 
I «CONTINGUTS» 

El primer objectiu del govern local és el de ser l'/ns-
trument de participado política i de representado deis 
ciutadans. Un govern local, pero, és, amb igual impor
tancia, un proveidor de servéis públics. Com a orga-
nisme polític, ha d'assegurar i promoure la participació 
deis ciutadans. Com a proveidor de servéis, ha d'asse
gurar, per les funcions publiques que li pertoquen dins 
l'Estat, la máxima eficacia possible. Els dos objectius 
del govern local no son independents. 

El nombre i el tipus de competéncies o facultáis d'un 
organisme públic, en relació ais altres esglaons de 
l'Estat, així com els seus recursos económics, determi
nen el seu poder polític í el grau d'autonomia d'aquest 
organisme. Les formes de participació ciutadana (elec-
cions, informació, control, etc.) expressen el grau de 
democratització. La possibilitat d'incidir en la societat 
o de modificar-la, per part d'un organisme públic, de
pén, tant del poder polític i del grau d'autonomia, com 
de les decisions i de la forma de prendre-Ies. La im
portancia política del govern local és conseqüéncia del 
seu paper d'esglaó de l'Estat mes immediat a les per
sones. 

Qualsevol reorganització o reforma del govern i de l'ad-
ministració local ha de garantir les funcions anteriors. 
Ja s'ha tractat, mes amunt, deis aspectes político-parti-
cipatius del govern local; ara es tracta d'assenyaíar els 
condicionants específics que resulten del paper del go
vern local, com a proveidor de servéis. L'expressió 
«continents» (territori) i «contingut» (funcions) es fa 
servir per a plantejar la qüestió amb la mateixa termi
nología emprada per la Ponencia de 1932.1 

La provisió de servéis públics té una vessant d'admi-
nistració i una vessant de govern. Amb aquesta dife
rencia s'está accentuant el fet que la gestió deis ser-
veis públics té importants repercussions polítiques, a 
part de les económiques i de les de qualitat de vida, 
que varíen segons el tipus de funcions i les decisions 
preses. 

Des del punt de vista de les repercusions polítiques i 
económiques, les competéncies publiques es poden 
reunir en tres grans grups. En primer lloc, les facultáis 
que afecten el funcionament de l'activitat económica 
i el contingut de la propietat privada. Son els casos de 
la regulació del sistema financer o de les condicions 
laboráis, les decisions sobre el sistema fiscal o la re
gulació del contingut de la propietat privada del sol, 

6 

7 

8 

mitjancant els Plans d'Urbanisme. En segon lloc, es tro-
ben les competéncies que afecten principalment, la 
qualitat i condicions de vida (educació, sanitat, habi-
tacle social, seguretat social, etc.). Finalment, encara 
que en molts casos les separacions son difícils d'esta-
blir, es poden agrupar les competéncies que afecten 
els mitjans de comunicació, el contingut de l'ensenya-
ment, l'ordre públic o radministració de justicia, per
qué aqüestes facultáis publiques afecten la seguretat 
jurídica de les persones i les formes de comportament 
i convivencia. 

L'Administració Local, dins de la qual els ajuntaments 
son els ens principáis i primer esglaó, ¡ les Diputa-
cions el segon esglaó, decideix amb autonomía, de 
tot el conjunt de competéncies publiques de tot l'Es
tat, una part de les funcions publiques que afecten 
principalment les condicions de vida. L'única compe
tencia local que afecta de forma substancial l'acti
vitat económica i el contingut del dret de propietat 
és el planejament de l'ús del sol i la gestió urbanís
tica, encara que les aprovacions definitives estiguin 
en organismes públics centráis (Administració Cen
tral i Generalitat). La competencia de la Guardia Ur
bana, per exemple, és compresa en el tercer grup de 
funcions que afecten el comportament i les formes de 
convivencia, encara que amb limitacions i amb concur
rencia amb les competéncies centráis sobre seguretat 
ciutadana. 

Des del punt de vista polític, objecte de la classificació 
presentada de les competéncies publiques, radminis
tració i el govern locáis segons la legislado actual 
de l'Estat, en constitueixen una part petita, amb un 
tutelatge mes gran i amb una proporció de recursos 
públics inferior a la d'altres legislacions locáis euro-
pees. Des del punt de vista deis servéis públics amb 
repercussions locáis, les administracions centráis deci-
deixen sobre la major part de l'ensenyament (contrac-
tació del professorat, beques, subvencions, etc.), so
bre la gestió i el financament de l'habitacle públic. Els 
aspectes esmentats es refereixen, especialment, a I'au
tonomía del govern i de l'administracíó local. La pre
ponderancia de les administracions centráis sobre les 
locáis no es produeix, en altres casos, per raons legáis 
sino per la major disponibilitat de recursos. 

L'eficácia en la prestació deis servéis depén, pero, de 
variables funcionáis, económiques i territorials. Aquest 
és l'objecte principal d'estudi contingut en aquest ca
pítol. 

9 El mateix concepte d'eficácia, o el que es fa servir com 
a sinónim, el d'eficiéncia, no té un significat unívoc, 
ni tan sois una única unitat de mesura. Eficacia2 té 

1. Generalitat de Catalunya (1937), ob. cit., págs. 50-52. 
2. Vegeu especialment la discussió sobre aquest concepte en la reorga
nització del govern locáis anglés (capítol 2). 
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relació amb eis resultats del servei públic que es ma-
terialitza amb la qualitat de vida que obtenen els re-
sidents, i es mesura amb indicadors del tipus pro-
ducte-costt rendiment-cost o amb comparacions entre 
els rendiments o el producte de diferents unitats de 
servei. La mesura del rendiment o de l'eficácia és mes 
fácil, en termes monetaris pels béns i servéis que te
ñen mercat privat i per tant, preu, que pels servéis 
públics, on la majoria de les vegades, I'oferta es de
termina de manera normativa o reglamentada. 

10 Des del punt de vista del funcionament i de la gestió 
administrativa estricta, els servéis públics es poden 
classificar de forma diferent a la que s'ha indicat mes 
amunt. Segons el criteri del producte o de la realitat 
sobre la qual actúa cada servei públic, aquests es po-
drien dividir en servéis infraestructurals, servéis per
sonáis, servéis mixtos infraestructurals-personals, ser-
veis o competéncies sobre la convivencia o l'organit-
zació administrativa, i les competéncies de regulado 
de l'activitat económica. En la divisió anterior s'está 
accentuant la importancia del territori o de la proble
mática territorial (primer i tercer grup), de les perso
nes com a usuaris immediats (segon grup) i de l'orga-
nització administrativa i de l'activitat económica (quart 
i cinqué grup), aspectes que en cada cas constitueixen 
els corresponents requeriments de les funcions publi
ques. 

11 L'eficácia de la gestió pública, és a dir, la capacitat de 
millorar les condicions de vida, objecte últim de la ges
tió pública, depén de la posibilitat d'intervenció en ca
da cas sobre les causes deis fenómens o deis proble-
mes. Com a requeriment territorial específic, es tracta, 
en cada cas, de determinar aquell ambit territorial dins 
del qual es produeix la causa principal deis fenómens. 
Així dones, per exemple, la millor gestió del transport 
públic s'obté per aquell ámbit territorial dins del qual 
es produeixen la majoria de les relacions residéncia-
treball independentment de les dimensions demográfi-
ques o territorials. Aquesta és la principal relació en
tre «continents» i «continguts», és a dir, entre delimi-
tacions territorials i els ámbits mes significatius per 
a la gestió de les funcions publiques. Els ámbits terri
torials de les diferents funcions publiques no sempre 
coincideixen, encara que es poden trobar certes simili-
tuds per cadascun deis grups de competéncies indi
cáis mes amunt. 

12 Per a la gestió de les competéncies infraestructurals, 
el condicionant principal és l'ámbit territorial de la pro
blemática urbana. El plantejament urbá, la gestió urba
nística, el transport públic, la xarxa viária básica o les 
infraestructures de servéis, teñen una millor gestió 
quan aquesta es produeix en l'ámbit territoiral on es 
produeixen les principáis causes i efectes deis fenó
mens regulats per les competéncies infraestructurals, 
independentment deis límits municipals actuáis. 

13 Per a la gestió deis servéis personáis, el principal con
dicionant és el nombre de persones servides per cada 
centre de servei i també pels requeriments de les uni
tats de gestió técnico-administratives que engloben un 
conjunt de centres de servei. Pero, la millora de la qua
litat de vida, també s'obté, en aquest conjunt de ser-
veis, per la distancia entre l'usuari i el centre de ser-
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vei; és a dir, per l'accessibilitat. Tant l'accessibilitat 
com el nombre de persones servides, com a mínim, 
per cada unitat de servei, produiran una configurado 
de centres i d'unitats de gestió diferents, segons el 
territori. Un medi rural o un medi amb poblament dis-
pers, fará que el territori dins del qual s'obté la pobla
d o suficient per un centre de servei sigui gran en ex-
tensió; pero el requeriment de l'accessibilitat portará 
a reduir aquest ámbit territorial i, per tant, la població 
servida. Cada combinado entre població servida i ac-
cessibilitat, segons el territori, produirá un cost de 
gestió diferent. Trobar els ámbits territorials mes ade-
quats per a les competéncies de servéis personáis és 
buscar la combinació cost-població-accessibilitat que 
socialment, i en cada moment, es consideri acceptable. 

14 L'estudi deis servéis mixtos, personals-infraestructu-
rals, ha de considerar, tant el territori i la distribució 
d'activitats económiques i socials (bombers, recollida 
i eliminació d'escombraries, etc.), com els ámbits de 
mercats donats per la població resident i les accessi-
bilitats usuari-servei. Per a la gestió de les competén
cies sobre la convivencia, és difícil de determinar els 
indicadors o variables explicatius del rendiment que, 
en molts casos, es pot explicar per l'ámbit de servei 
que resulta d'una unitat mínima o completa de gestió. 

15 El suport deis estudis del rendiment o de l'eficácia 
deis servéis públics s'ha fet, tradicionalment, referit a 
les «economies d'escala» o a la qüestió de la grandá-
ria óptima de la ciutat», ambdós, des del punt de vista 
deis servéis públics, com es pot veure en els treballs 
d'Alonso 1968, Hirsch 1973 i Richardson 1973.3 La va-
lidesa i raplicabilitat de les conclusions es posa en 
dubte pels mateixos autors citats, malgrat que oferei-
xin un utillatge i un raonament teóric que permeti apli-
cacions practiques. Si bé la idea de l'óptim difícilment 
es pot postular, sí que, en canvi, es poden plantejar 
qüestions tais com si una organització d'un servei és 
mes cara, barata o eficac que una altra, o si una admi
nistrado local produeix un servei mes barat o amb 
menys dotacions técnico-administratives que una altra. 
L'enfocament al qual es fa referencia, ha estat aplicat, 
amb bons resultats, a l'estudi de la industria (Pratten 
& Dean, 1970)4 pero és extremadament difícil aplicar-Io 
a les activitats de servéis, tant publiques com privades 
(Cuesta Torres 1979, pág. 268).5 En tots el casos, es 
parteix de la preocupació d'obtenir algunes conclu
sions d'aplicació general respecte a l'organització deis 
servéis públics. Les dificultáis d'obtenir conclusions, 
per un sol servei, es veuen multiplicades en tractar, 
alhora, diferents servéis. Malgrat les dificultats per 
obtenir resultats definitius, és possible, en canvi, tro-
bar certes uniformitats, per grups de funcions publi
ques, respecte a les relacions entre «servéis» i «terri
tori». 

3. ALONSO, W.: -Industrial Location and Regional Policy ¡n Economic 
Development», Working Paper n.° 74 (1968). Institute of Urban and Re
gional Development, University of California, Berkeley. 
HIRSCH, W.: «Urbans Economies», Prince Hall, New ork (1973). 
RICHARDSON, H. W.: «Economies of Urban Size», Saxon House, Franbo-
rough (1973). 
4. PRATTEN, C & DEAN, R. M.: «The Economies of large-scale production 
in British Industry. An introductory study», Occasionaí Papers, Department 
of Applied Economies, University of Cambridge (1970). 
5. CUESTA TORRES, F.: «Economías de escala y dimensiones eficientes 
en instituciones financieras: las Cajas de Ahorros», Cuadernos de Econo
mía, vol. 7, n.° 19, págs. 267-300. (1979). 

\ 



16 El concepte d'individualitats i llindars deis servéis pú-
blics condiciona també I'enfocament teóric del pre-
sent estudi. «La coneguda teoría deis llindars postula 
que cada activítat té uns límits per sota deis quals es 
fa inviable i uns altres per sobre deis quals es fa difí-
cilment manejable. Aquests llindars apareixen perqué 
les corbes de demanda o d'oferta no son continúes. Hi 
ha certs salts, i detectar-Ios ajuda extraordináriament a 
delimitar els nivells administratius adequats per a asse-
gurar la máxima eficacia. No oblidem tampoc que la 
complexitat accelerada en els darrers anys —menys de 
cent— d'una economía ja postindustrial, fa mes difícil 
que aquests criteris d'eficácia quedin clars, perqué les 
interrelacions son molt complicades i la causalitat és 
circular» (Serratosa 1978, pág. 59).6 En el present cas 
no s'han pogut construir les corbes de demanda i de 
costos unitaris encara que els resultáis obtinguts par-
teixin d'aquell esquema teóric. 

17 La sistematitzacíó de Íes relacions entre continents i 
continguts s'ha fet, en el present estudi, estudiant, per 
a les funcions mes importants, els aspectes següents: 

— Ilíndar d'aparició d'una unitat de servei, en termes 
de població resident o de grandária territorial 

— accessibilitat máxima entre els usuaris i les uni-
tats de servei o centre 

— variable de mesura per a estudiar els aspectes mes 
quantitatius de cada competencia 

— problemática territorial o ámbit territorial que jus-
tifiqui un servei o una unitat de gestió 

— ámbits mes adequats de gestió, tant en termes de 
cost o de rendiment, definits per població resident 
o per problemática urbana. 

18 L'estudi deis aspectes anteriores queda complementat 
en les diferents competéncies publiques, pels aspec
tes de financament, de participació deis diferents or-
ganismes públics en la decisió, de la legislado corres-
ponent i de la situació actuáis a Catalunya. Els resul
táis s'han obtingut a partir d'enquesta i discussió amb 
una o mes persones coneixedores de cada competen
cia, juntament amb I'análisi de fonts d'informació pu-
blicades. La justificació de les conclusions és diversa, 
perqué depén de i'existéncia o no existencia d'estudis 
específics disponibles, cas deis Bombers, de les Es
combrarles o de la Sanitat. 

i» 

19 L'agrupació de les competéncies publiques mes impor
tants es presenta a la taula següent on figura, també, 
en cada cas, la importancia de la «gestió-administra-
ció» o deis actes de «govern», la relleváncia deis as
pectes de «planificado» o «finangament», la distribu-
ció actual de competéncies entre les administracions 
publiques i l'indicador especialment estudiant. 

20 La preponderancia de les decisions de govern sobre 
la gestió del servei és un indicador de la importancia 
política de cada competencia públiGa. Es pot veure com 
en les competéncies de l'Administració Local teñen, 
normalment, una preponderancia els aspectes de ges
tió, amb l'excepció de l'urbanisme, que podría ser qua-

6. SERRATOSA, A.: «Per una Generalitat descentralitzada. Continguts i 
competéncies de les delimitacions territoials» Butiletí del CEUMT, n.° 5, 
pág. 48-53. (1978). 

licada com la competencia local que té mes repercus-
sió política. Algunes funcions (contractació de perso
nal docent, finangament de l'habitacle, servéis socials, 
etc.) que, a Espanya, avui son centráis, en altres pa'í-
sos pertanyen a l'administració local, en la mesura que 
es tracta de servéis d'influéncia local. Aqüestes fun
cions constitueixen el marge de servéis «descentralit-
zables», «delegables» o «traspassables» al govern lo
cal. 

21 Les conclusions de l'estudi de competéncies publiques 
ofereixen, principalmente dins d'un camp de variació, 
Vescala territorial o poblacional de cadascuna, la im
portancia política i el ¡lindar mínim d'aparició. Es pot 
avancar que les conclusions permeten d'agrupar molts 
servéis públics que teñen requeriments semblants: els 
servéis de caire local presenten unes relacions amb el 
territori i amb els ámbits poblacionals de servéis que 
no és possible de plantejar en el cas de les competén
cies centráis, perqué, si fos així, es plantejarien les 
qüestions de l'Estat autonómic sota aqüestes conside-
racions i, lógicarflent, no és aquest el cas. 

22 L'estudi que segueix té en compte, també, l'esforc 
complementan al precedent. L'argumentació no sempre 
és la de I'organització o l'ámbit poblacional i funcional 
mes adequat, sino, també, que atesa una delimitado 
territorial, cal preguntarse si certes competéncies s'hi 
poden exercir dins d'uns marges de cost o de rendi-
ment-eficacia, acceptables. 

23 L'análisi particular de les competéncies o funcions pu
bliques mes importants incorpora, igualment, la distri-
bució actual de competéncies entre organismes pú
blics, que ajudará a entendre les possibilitats que l'ad
ministració local tingui mes competéncies i recursos 
i, per tant, mes autonomía. 

24 La informació que segueix s'ha obtingut de treballs pu
blicáis i d'entrevistes a un nombre limitat de perso
nes qualificades técnicament en cada funció.7 El guió 
de les entrevistes es presenta en un anex. 

7.2. ELS REQUERIMENTS ESPECÍFICS 
DE LES FUNCIONS PUBLIQUES 

7.2.1. URBANISME I GESTIÓ D'OBRES PUBLIQUES 
LOCALS 

1 L'activitat urbanística deis organismes públics es refe-
reix (article 2 de Llei del Sol i Ordenació Urbana de 
1975)* a la redacció i aprovació deis «Plans d'Urbanis-
me» (planejament), a la determinació del «régim urba-
nístic del sol», a l'execució de la urbanització («gestió 
urbanística i económica») i al foment i intervenció en 
les facultáis relatives a i'ús del sol i de l'edificació. 

7. La redacció deis epígrafs corresponents a les competéncies d'infra-
estructures de transports, aigua i sanejament, i escorxadors i mercats, va 
ser facilitada per l'aportació de materials d'lsabel Rueda, geógraf. 
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TAULA 7.1 

(D (2) (3) 
G/A P/F C/L 

INDICADOR ESTUDIAT 

A. COMPETÉNCIES INFRAESTRUCTURALS 

1. Urbanisme. 
— Planejament director i general. 
— Planejament parcial i'Projecte d'Urbanització. 
— Gestió urbanística: llicéncies, reparceHació, 

adquisició del sol i inspecció. 
— Gestió económica: pressupostos especiáis i 

extraordinaris. 
2. Aigua. 

— Captació d'aigua. 
— Xarxes en alta. 
— Xarxes en baixa — Distribució d'aigua. 

3. Sanejament. 
— Xarxa en alta i Depuració. 
— Xarxa en baixa. 

4. Infraestructures del transport. 
— Carreteres i Autopistes interurbanes. 
— Xarxa viária básica i autopistes urbanes. 
— Urbanització secundaria. 
— Ports. 
— Aeroports. 
— Ferrocarrils. 

5. Transport públic. 
— Transport públic interurbá: passatgers i mer-

caderies. 
— Transport públic urbá: metro. 
— Tráfic i Circulació. 
— Estacions de transport interurbá i internacio

nal. 
6. Habitatge. 

— Finangament de l'habitatge: construcció di
recta i ajuts. 

— Manteniment de l'habitatge públic. 
— Llicéncies d'obres — Ordenances — Cédu-

les d'habitabilitat. 
7. Infraestructures de servei (gas, electricitat i te-

léfon). 
8. Pares i jardins. 

— Pares Naturals. 
— Pares Forestáis. 
— Pares Urbans. 

G 
A/G 

G 

P 
P 
P 

C/L 
L /C f ) 

L 

G 

G 

A 
A 

A/G 
A 
A 

P 

P e n 

CC) 
L/C 

Existencia de Sistema Urbá. 
Problemática supramunicipal. 
Arquitecte a plena dedicació. 

G/A 
A 
A 

G 
A 

G 
G 
A 
G 
G 
A 

A 

A 
A 
A 

P/F 
P/F 
P 

P/F 
P 

P/F 
P/F 
P 

P/F 
P/F 
P/F 

P/F 

P 

C/L 
L 
L 

L 
L 

C 
L 
L 

en 
en 
en 

c 

L/C 
L 

C/Pr 

— Conques i subconques hidro 
gráfiques. 

— Cost de depuració segons po 
blació. 

RELACIÓ DE COMPETÉNCIES 
PUBLIQUES. DISTRIBUCIÓ AC
TUAL. INDICADOR ESTUDIAT. 

— Ambits de relacions residen 
cia-treball. 

p e n 
L 
L 

Aparell técnic de gestió. 

B. COMPETÉNCIES EN SERVÉIS PERSONALS 

1 

2 

3 
4 

Ensenyament Primari (Pre-escolar i Ensenyament 
General Básic). 
— Inspecció, promoció i reciclatge de mestres. 
— Contractació de personal docent i no docent. 
— Construcció i finangament de centres. 
— Manteniment de centres. 
Ensenyament de Batxillerat, Formació Profes-
sional i Ensenyament d'Adults. 
— Inspecció, promoció i reciclatge de mestras. 
— Contractació de personal docent i no docent. 
— Construcció i finangament de centres. 
— Manteniment de centres. 
Ensenyament Universitari. 
Salut i Sanitat. 

Assisténcia primaria (centres de salut, metge 
de capgalera, centres de socors, etc.). 
Assisténcia Hospitalaria. 
Informació sanitaria. 
Vigilancia i control ambiental. 

C/A 
G/A 

G 
A 

G 
G 
G 
A 
G 

A/G 
G 
G 

P 
P/F 
P/F 

P 
P/F 
P/F 

F 

e n 
e n 

C/LC) 
L 

e n 
e n 
e n 
e n 
c 

A/G P/F c /Ln 

P/F e n 
— c/Ln 
— L/cn 

Llindars d'aparició de centres. 
Organització de la Inspecció. 

Llindars d'aparició de centres. 

Llindars d'aparició de centres. 

Unitats de gestió. 
Mapa Sanitari. 
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(D (2) (3) 
G/A P/F C/L 

INDICADOR ESTUDIAT 

5. Servéis Socials (Inspecció, construcció de cen
tres, manteniment de centres i contractació de 
personal). 
— Servéis d'infáncia. 
— Servéis de la Tercera Edat. 
— Educació Especial. 
— Servéis assistencials generáis. 

6. Servéis mortuoris. 
— Servei d'enterramorts. 
— Cementiris. 

7. Cultura 
Promoció. 
InstaHacions (construcció de centres i man
teniment de centres). 

— Patrimoni historie artístic, museus i arxius. 
8. Esports i Jovent. 

Promoció. 
InstaHacions (construcció de centres i man
teniment de centres). 

G 
G 
G 

A/G 

A 
A 

G 
A 

G/A 

G 
G 

P/F 
P/F 
P/F 

F 

P/F 

F 

C/L(*) 
C / L D 
C/L(*) 
C/LC) 

L 
L 

L/C 
L/cn 

F C/L(*) 

L/C 
L/C 

Llindars d'aparició de centres 
Unitats de gestió. 

Llindars d'aparició d'empresa. 

C. COMPETÉNCIES INFRAESTRUCTURALS- PERSONALS 

1. Servéis d'Abastiment: Escorxador. 
2. Servéis d'Abastiment: Mercats a l'engrds 

Centres comerciáis. 
3. Servéis d'Abastiment: Mercats urbans. 
4. Servéis d'Extinció d'lncendis i Salvament. 
5. Servéis de Neteja i Escombraries. 

— Recollida d'escombraries. 
— Eliminació d'escombraries. 
— Neteja urbana. 

A/G 
A 

A 
A 

A 
A 
A 

F 
P/F 

F 
— — 

F/P 

L 
C/L 

L 
L/cn 

L 
L 
L 

— Llindar mínim de població. 

— Distribució del risc i dotacions 
mínimes. 

— Variacions de cost per alterna-
tives territorials i d'organitza-
ció. 

D. COMPETÉNCIES SOBRE LA CONVIVENCIA I ORGANITZACIÓ 

1. Servéis de Seguretat Ciutadana. 

2. Servéis de Guardia Urbana i Rural. 
2. Potestat reglamentaria. — Exercici d'accions. — 

Organització Municipal. 
4. Administració del Patrimoni Municipal i bens 

comunals. 
5. Finances i recaptació d'impostos. 
6. Servéis informatius. 
7. Censos de Població i Quintes. 
8. Assessories especiáis: jurídiques i económi-

ques. 

E. COMPETÉNCIES SOBRE L'ACTIVITAT ECONÓMICA 

1. Sobre activitats primáries: agricultura, pesca, 
ramaderia, etc. 
Sobre Industria i Comerc (permisos, fires, etc.). 
Sobre turisme (promoció, regulado, etc.). 
Sobre treball (delegacions, oficines d'ocupació, 
etc.). 

5. Promoció de sol públic. 
6. Promoció d'empreses publiques. 

2. 
3. 
4. 

G/A -

A/G -
G 

- en 
- L(C) 

L 

— Dotació mínima per director o 
direcció. 

A/G 

G 

G 
G 

G/A 

G/A 
G/A 

L 

A 
A 
A 
A 

L 
— — 

- L/C 
- L 

P/F 

C 

c 
c 

en 

en 
c 

Llindars mínims per tipus d'or-
denador. 

Llindar de població per oficina. 

1- Preponderancia de les decissions d'Administració (A) o de Govern 
(G). 
2. Importancia de la planificació previa (P) de finangament central (F) 
respecte a ia questíó posterior. 

3- Distribució actual de competéncies: ? Estat o Generalitat) 
i Local (L). 
* Possibil itat de «delegado», «descentral izado» o «traspás» a ] 'Admi
n is t rad ó Central. 
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Aqüestes funcions regulen totes les iniciatives sobre 
el sol i el subsól, determinen el contingent de la pro-
pietat privada del sol, faciliten la implantació deis usos 
públics (infrastructures, equipaments, etc.) i determi
nen les característiques físico:ambientals del creixe-
ment de les ciutats. Per extensió, els anomenats Pres-
supostos Especiáis d'Urbanisme deis Ajuntaments 
contenen les inversions anuals en materia d'urbanisme 
i obres publiques. Tant per les funcions técnico-admi-
nistratives com per les decisions, difícilment es pot 
dissociar l'urbanisme de les obres publiques, encara 
que, sectorialment, aqüestes necessiten tractament 
separat. Per tot aixó, les decisions urbanístiques te
ñen una importancia política cabdal. 

2 La funció urbanística del planejament (art. 3.1. Ll. S. i 
arts. 1-7 del R. P.) compren la redacció i formació del 
Pía Nacional, deis Plans Directors Territorials de Coor
dinado, deis Plans Generáis Municipals i de les Nor
mes Complementáries i Subsidiáries de planejament 
i d'altres figures de planejament que desenvolupen les 
anteriors, la divisió deis terrenys en diferents tipus 
(urbá, urbanitzable i no urbanitzable), la determinado 
del tragat de les vies de tráfic i d'altres usos públics i 
l'establiment de les condicions d'edificació. La com
petencia urbanística respecte ai régim del sol (art. 3.2. 
LI.S.) compren la distribució de cárregues i beneficis 
de la urbanització entre els propietaris, l'adquisició de 
terrenys peí patrimoni públic i, en general, la interven-
ció en el mercat del sol, encara que la intensitat d'a-
questa intervenció no és regulada per la legislado. 
L'execució de la urbanització compren la direccíó, con-
cessió, realització o fiscalització de les obres d urba
nització, i l'expropiació i adquisició deis terrenys ne-
cessaris per a la urbanització. La competencia urbanís
tica del sector públic respecte al foment i la interven
ció en l'ús del sol dona les facultats de cedir terrenys, 
intervenir en la reparcellació, obligar la construcció en 
certs terminis, prohibir usos que no s'ajustin ais plans, 
etc. L'urbanisme és, dones, una facultat pública que pot 
intervenir tota l'activitat de construcció de la ciutat, a 
partir del suport físic del sol i condiciona la localitza-
ció d'usos i activitats, encara que l'activitat de foment 
depengui de la voluntat política i deis recursos dispo
nibles. 

3 De fet, els dos grans camps d'actuació pública en l'ur
banisme son el «planejament» (redactar plans d'urba
nisme, aprovar-los inicialment, provisionalment i defini-
tivament) i la «gestió». El primer camp pren la forma de 
l'elaboració i aprovació d'uns documents que teñen una 
determinada vigencia i el segon camp constitueix l'ac-
tuació mes quotidiana de l'administració pública en 
aquest sector. La gestió urbanística té com a activitats 
importants les concessions de llicéncies de construc
ció i d'actuació sobre ePsól, l'adquisició i expropiado 

8. La legislado de l'urbanisme está continguda en els textos següents: 
— Llei de Sol i Ordenado Urbana (Ll. S.). Llei 19/75 de 19 de maig. Text 

refós, R. D. 1346/76 de 9 d'abri l. 
— Reglament de Planejament Urbanístic (R.P.) R.D. 2159/79 de 23 de 

juny. 
— Reglament de Disciplina Urbanística (R.D.U). R.D. 2178/78 de 23 de 

juny. 
— Reglament de Gestió Urbanística (R.G.) R.D. 3288/78 de 25 d'agost. 
— R.D. 1385/78 de 23 de juny, peí qual es traspassen competéncies de 

l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en materia 
d'Urbanisme. 
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del sol, la promoció del sol per a usos públics i privats 
i les facultats d'inspecció, suspensió o control de l'ac
tivitat constructiva. Ambdós camps d'activitat teñen un 
fort contingut polític. Pero també és on el técnic de 
Tadministració té un camp mes definit, en la mesura 
que el Plans d'Urbanisme contenen, de fet, les regles 
del joc de la construcció de la ciutat. Si, per exemple, 
una corporació pública dona una llicéncia d'obres, en 
base a un informe técnic positiu, pero contradient el 
Pía, el técnic hi té una responsabilitat penal; pero si 
una corporació dona una llicéncia contradient un Pía i 
existeix informe técnic denegatori, la responsabilitat 
peral passa a la corporació. La facultat d'informar per 
un técnic o, fins i tot, per un organisme públic (per 
exemple un organisme local descentralitzat), adquireix 
importancia, encara que no sigui vinculant per la de-
cisió final. 

4 Els Ajuntaments son l'esglaó básic de l'urbanisme i, 
després deis traspassos iniciats el 1978, amb compe
téncies coincidents amb les de la Generalitat, comple-
tades posteriorment amb el patrimoni de l'lnstitut Na
cional d'Urbanització. «La práctica totalitat de les com
peténcies de l'Administració de l'Estat relatives a la 
gestió de funcions, activitats-i servéis fixats per la Llei 
del Sol van ser transferides a la Generalitat...» «Men-
tre no estigui aprovat el Pía Director Territorial de 
Coordinació de Catalunya, l'Administració de l'Estat es 
reserva els informes previs a l'aprovació deis plane-
jaments a les capitals de provincia i municipis de mes 
de 50 000 habitants, la possibilitat de suspendre Plans 
i l'autorització per a la formació de programes d'Ac-
tuació per raons estratégiques o supraregionals».9 «La 
Comissió d'Urbanisme de Catalunya és I'organisme su
perior de carácter consultiu en materia de planejament 
i urbanisme, en l'ámbit territorial de la Generalitat de 
Catalunya...».10 Les facultats de les Comissions Pro-

vincials d'Urbanisme (dependents de la Generalitat 
amb una nova composició després del R.D. 7/79 i R.D. 
519/79, ambdós de 20 febrer) son de carácter informa-
t iu, gestor, resolutori i de fiiscalització i «es dirigirán 
a orientar, fomentar i inspeccionar el planejament i 
la realització de les obres de desenvolupament urbá» 
(article 213.2 de la Llei del Sol). La presidencia de les 
Comissions Provincials correspon a un conseller de la 
Generalitat, amb un sots-president designat per la Ge
neralitat i, com a vocals, hi ha representants deis Ajun
taments i de les Delegacions Ministerials i membres 
de collegis professionals. De fet, les Comissions d'Ur
banisme aproven definitivament el planejament i els 
projectes ¿'urbanització deis Ajuntaments, completant 
la seva tasca amb la ¡nspecció i l'assessorament muni
cipal. Son de molta importancia els corresponents Ser-
veis Territorials de les Comissions perqué son els or-
ganismes técnics de la Conselleria d'Ordenació Terri
torial que realitzen els informes técnics previs a les 
resolucions de les Comissions, dialoguen amb els ajun
taments i fan tasques d'inspecció urbanística. En l'ám
bit de l'Entitat Municipal Metropolitana (Barcelona i 
26 municipis) les competéncies urbanístiques les exer-
ceix la Corporació Metropolitana de Barcelona, que, si 

9. "Programa d'Activitats de 1979* Direcció General d'Urbanisme. Conse
lleria d'Ordenació Territorial, pág. 17 i ss. 
10. Ob. cit., pág. 36. La primera reunió se celebra el 14 de febrer de 
1980. 



bé equivalen a les de les Comissions Provincials, ésf 

a mes a mes, un organisme autónom local de segon 
esglaó. 

5 «El otorgamiento de licencias sigue diferido a la Admi
nistración Municipal que de esta manera continua sien
do la pieza clave de la realización de las previsiones 
de planeamiento...» diu l'Exposició de Motius de la 
Llei del Sol de 1975. EIs Ajuntaments teñen la inicia
tiva del planejament i el poder polític i administratiu de 
la gestió urbanística. És potser, en l'article 19 del Re-
glament de Gestió, en assenyalar les competéncies 
que un Ajuntament pot traspassar a una Gerencia d'Ur
banisme, on queden mes ben detallades aqüestes com
peténcies. Es poden dividir en funcions instrumentáis 
de carácter técnic (elaborar projectes de Plans, execu-
tar plans i programes, redactar i executar projectes 
d'expropiació forgosa, etc.), en funcions que impliquen 
exercici d'autoritat (assenyalament d'alineacions i ra-
sants, concessió de llicéncies urbanístiques, expedi-
ció de cédules urbanístiques i realització de la inspec
ció urbanística), i en la gestió del Patrimoni Munici
pal del Sdl. L'actuació urbanística és, de fet, l'activitat 
política mes important deis Ajuntaments. 

6 La situado present de l'urbanisme a Catalunya queda 
molt ben resumida en la Memoria d'Activitats de 1979 
de la Direcció General d'Urbanisme de la Conselleria 
d'Ordenació Territorial. Els parágrafs que segueixen ci
ten textualment l'esmentat document. «Només 56 mu-
nicipis han acomplert el trámit de revisió o adaptació 
del planejament general d'acord amb alió que disposa 
la Transitoria 1 de la Llei del Sol; no és previsible que 
puguin fer-ho en el període de quatre anys que acaba 
el 2 de maig de 1979, la resta de municipis» (MA.DGU. 
79, pág. 20). Aquests 56 municipis son els 27 de la 
Corporació Metropolitana, incloent-hi Barcelona, els 6 
municipis del Partit Judicial de Sabadell, el Pía Co
marcal de Lleida, Vic, etc. Hi ha, pero, ciutats impor-
tants de Catalunya que continúen amb el Pía General 
antic, així com la majoria deis municipis mitjans i pe-
tits. Pocs Plans Parcials son definitivament aprovats, i 
una gran majoria, en especial urbanitzacions de segona 
residencia i plans parcials industriáis u només ho han 
estat provisionalment pels Ajuntaments. Només hi ha 
en trámit un parell de Plans Territorials de protecció 
ecológica (Montseny, Garrotxa). 

7 «El planejament general és: 

— Limitat en extensió territorial, cobreix menys de la 
tercera part de Catalunya i és desequilibrat en la 
distribució, ja que es concreta en determinades 
árees que no sempre coincideixen amb les de mes 
gran activitat i conflictivitat urbanística. 

— No adaptat, encara, a la nova Llei del Sol. 
— En general, d'escassa qualitat técnica ja que és re-

dactat sobre bases cartográfiques amb técniques 
de pianificació primitives i amb un cúmul d'impre-

11. Hom pot comparar les dades següents: a Catalunya hi ha unes 10 000 
Hes. de sol industrial procedent de Plans Parcials i Generáis i, en canvi, 
només a la provincia de Barcelona hi ha unes 30 000 Hes. de sol per a 
segona residencia, en totes les situacions urbanístiques que «suposen un 
potencial de 500 000 habitatges». Vegeu HERCE M., (1976) «El Consumo 
del Espacio en las urbanizaciones de segunda residencia a Catalunya» a 
Ciudad y Territorio, n.° 4/71, pág. 45-56. 

cisions normatives i técniques que denoten una 
considerable obsolescencia conceptual, i son causa 
d'un creixement urbá descontrolat i d'una conflicti-
va inseguretat jurídica. 

— A mes, en molts casos el planejament no coordina 
les diferents actuacions territorials que responen a 
operacions sectorials de vegades contraposades. 
Tampoc no respon ais nous problemes urbanístics 
entre els quals cal incloure l'ocupació continua del 
sol per sobre deis estrictes límits municipais, els 
grans desenvolupaments industriáis, les urbanitza
cions de segona residencia i les actuacions a les 
árees de muntanya. 

— No participat per la població, i per tant no assumit 
pels ciutadans amb tot el que aixó comporta en re-
lació a la conflictivitat de moltes actuacions. Bona 
part del plantejament vigent no sembla teñir altre 
objecte que el de garantir una qualificació urbanís
tica aportadora de plus-válues per unes determina
des árees, a vegades molt extenses i d'iHógica ur-
banització sense teñir en compte linteres general 
de la població, ni els factors técnics, económics, so-
cials i ambientáis que haurien de guiar el desenvo-
lupament urbá» (op. cit,, págs. 20-21). 

8 La gestió urbanística queda ben caracterizada en el 
document de la Direcció General d'Urbanisme: «amb 
la salvetat de les actuacions de la CMB, la gestió mu
nicipal del planejament ha estat escassa... La gestió 
privada s'ha desenvolupat en el marc esmentat de de-
ficiéncies del planejament, sense un guiatge e,ficag, 
que ni ('Administrado Local ni les Delegacions de I'Ad-
ministració Central podien oferir, ateses les circuns
tancies del marc legal, económic i polític en qué havien 
d'actuar» (pág. 21); també «en el que ha estat en els 
darrers anys la práctica comuna en les actuacions ur
banístiques: manca de mitjans—humans i instrumen
táis— per possibilitar la gestió eficac; la incapacitat 
de gestió deis municipis; una manca d'educació cívica 
que ha facilitat la venda i ocupació de nombroses urba
nitzacions ¡llegáis; les actuacions d'entitats d'ámbit 
estatal planificant i gestionant implantacions que alte-
raven tota previsió municipal; etc.» (op. cit. pág. 9). 

9 Parlant deis problemes de la situació de la Inspecció 
i de la Disciplina Urbanística diu que, «amb un plane
jament limitat, desequilibrat, de poca qualitat, i en el 
context d'una gestió pública puntual i escassa, és im-
possible que pugui mantenir-se una certa disciplina ur
banística, en una época d'intens creixement urbá, me
nys encara en les condicions d'una manca de control 
democrátic del Sector Public» (pág. 21). «Només en 
les zones del territori en qué el planejament i la ges
tió s'han avangat amb propostes valides a la urbanit-
zació i a la construcció, ha estat possible, i encara no 
sempre, el manteniment de la disciplina urbanística. 
En la resta deis casos la improvització i el descontrol 
han estat la norma. Tot aixó en presencia d'un execu-
tiu que no tenia aitra sortida que encobrir la ineficacia 
amb la tolerancia (pág. 22). 

10 El coll d'ampolla important de l'urbanisme és també la 
capacitat económica deis Ajuntaments, dedicada a la 
inversió urbanística i a l'obra pública. Segons els Pres-
supostos de l'Estat de 1979, la inversió pública de l'Ad-
ministració Central a Catalunya es preveía, el 1979, al 
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voltant de 3000 Ptes. per habitant, distribuídes en 1400 
ptes./hab. del Ministeri d'Obres Publiques i Urbanis-
me, 390 ptes./hab. del Ministeri de Transports i Comu-
nicacions, 570 ptes./hab. del Ministeri d'Educació, 30 
ptes./hab. del Ministeri de Sanitat i 510 ptes./hab. de 
la resta de Ministeris. Al costat d'aquesta inversió, els 
Ajuntaments preveien invertir, el mateix any, entre 
3000 ptes./hab. (Ajuntament de Barcelona) i entre 1000 
i 2000 ptes./hab. a la resta de Catalunya. Ja s'ha indi-
catt en un altre lloc, que hom pot estimar que farien 
falta xifres dobles de les presents per a absorbir el 
déficit urbanístic en uns deu anys. Les xifres indicades 
posen de relleu la relativa capacitat inversora deis 
Ajuntaments respecte a l'Administració Central, que 
vol dir també la capacitat política. 

11 La pregunta principal que es planteja, segons el meto-
de d'análisi adoptat, és quins canvis, de delimitado ter
ritorial i de distribució de competéncies, serien neces-
saris per a millorar la situació present i el rendiment 
de l'activitat urbanística. I, al revés, la part de respon-
sabilitat que Tactual organització territorial i político-
administrativa té en aquella problemática. El fenomen 
urbanístic, que vol dir tota la gestió de ¡a ciutat, en 
l'aspecte del sol o del suport físic, té com a ámbit 
territorial mes adequat de planejament i gestió, el 
territori dins del qual es produeixen les causes i els 
efectes principáis del creixement de la ciutat. Aquest 
ámbit territorial és el que engloba els principáis movi-
ments diaris entre la residencia i el treball en una si
tuació d'elevada mobilitat personal, la gestió de les 
zones industriáis, la problemática del medi ambient 
(depuració, contaminació, etc.) tot indos dins d'una 
accessibilitat de transport públic. D'acord amb la ter
minología de la Llei del Sol ha d'incloure territorial-
ment els «elements determinants del desenvolupa-
ment urbá» per a decidir sobre «l'estructura general i 
orgánica del territori». Aqüestes consideracions por
ten, finalment, a la consideració extrema de dos tipus 
de problemática urbana: el petit nucli aíllat, ja que 
l'ámbit d'influéncia deis sistemes locáis es redueix a 
unitats petites de residencia, i la problemática metro
politana. 

12 El nucli de poblado a'illat fisicament, la majoria de ve-
gades no necessita un Pía General. Amb alineacions 
de carrers i delimitació de sol es pot portar una ges
tió urbanística adequada que, de fet, es redueix, gaire-
bé, a la concessió de llicéncies. El planejament i la 
gestió es poden fer en aquest ámbit sense requeri-
ments especiáis de personal técnic. La qüestió es com
plica, pero, quan s'hi donen iniciatives d'urbanitzacions 
de segona residencia, localitzacions industriáis ai I la-
des, granges que porten contaminació de rius i rieres, 
ámbit deis equipaments sanitaris i educatius básics, 
etc., o quan s'han de redactar projectes d'urbanització 
(clavegueres, depuració, etc.). Si bé la gestió diaria 
es pot portar sense dotacions técnico-administratives 
especiáis, la redacció de projectes o el tractament de 

^ 

les iniciatives esmentades necessita d'un aparell téc-
nico-administratiu, que avui molts municipis no teñen. 
Per exemple, la justificació d'un arquitecte a plena de
dicado, per ai cas d'un municipi aíllat, es pot donar a 
partir d'unes 80-100 llicéncies d'obres majors (uns 250 
habitatges) que, en funció de ia dinámica constructiva 
actual12 equivalen a xifres de població resident entre 

90 

16 000 i 35 000 habitants; un técnic per a la gestió de 
les obres publiques és justificat, segons les opinions 
consultades, a partir d'uns 170 milions de ptes./any 
d'obra pública que, amb les xifres actuáis d'inversió 
municipal, es justifica a partir d'unes 80 000 persones. 
La combinado deis dos aspectes porta a justificar un 
técnic a plena dedicado per les qüestions d'urbanisme 
i obra pública a partir d'uns 10 000 residents. 

13. Pero no és la xifra de residents el que condiciona la 
problemática urbanística o territorial, sino l'existéncia 
de fenómens urbans sencers. Aquests fenómens, ádhuc 
amb continuítat física en redificació, han traspassat els 
termes municipals de molts indrets de Catalunya. La 
identificado deis anomenats sistemes urbans de Cata
lunya dona uns vint punts fora de l'entorn de Barcelona 
que coincideixen sensiblement amb els planejaments 
intermunicipals encarregats per la Direcció General 
d'Urbanisme i que queden reflectits en el mapa de la 
página següent. Fora deis sistemes urbans, entesos 
com a fenómens metropolitans incipients, i del conti-
nu urbá de Barcelona, hi resideix el 10 per cent de la 
població catalana i no hi ha fenómens urbans intensos. 
Potser és en aquests ámbits on la necessitat d'un apa
rell técnico-administratiu encarregat de la centraliza
do d'equipaments i del finangament conjunt d'inver-
sions urbanístiques, dona els Ilindars expressats si 
existeixen relacions urbanes i físiques, dins d'accessi-
bilitats de transport públic, encara que de menor in-
tensitat que en els casos anteriors. 

14 Des del punt de vista de la distribució de competén
cies entre organismes públics, no s'han trobat opinions 
en favor d'excloure deis organismes centráis (Genera
litat) la funció d'essessorament, d'inspecció i, espe-
cialment, les de les aprovacions fináis deis plans d'ur
banisme, perqué les qualitats generáis de vida condi-
cionades per l'activitat urbanística han de ser garanti-
des peí máxim organisme polític de Catalunya. Per 
altra part, difícilment es pot garantir un poder polític 
rellevant per part d'un esglaó de ¡'Administrado si no 
té competéncies urbanístiques locáis. En altres parau-
les, l'organisme local amb mes poder polític será sem-
pre el que tingui les competéncies locáis de l'urbanis-
me. 

15 L'activitat urbanística de la Generalitat (aprovacions 
fináis del planejament, plans territorials, ínspecció i 
actuacions subsidiáries, seguiment del planejament i 
la gestió, la política de sol públic, etc.), necessita d'una 
administrado periférica, on puguin figurar els repre
sentamos de ['administrado local. En aquest cas, i a 
part de l'organització heretada de TEstat, els ámbits 
territorials significatius son condicionats, tant per la 
funció técnico-administrativa com per la problemática 
territorial. Les funcions técnico-administratives dema-
nen l'existéncia d'uns equips técnics potents (adminis-
tratius, arquitectes, enginyers, economistes, etc.) i 
d'una cárrega de planejament i assessorament que els 
justifiqui. La problemática territorial demana, per 
exemple, l'existéncia de conques fluvials significatives 
per a l'aigua i el sanejament, diversos sistemes urbans, 

12. A Espanya, a un ritme mítja, de 15 habitatges per 100 habitants I 
any en els anys 1970-1973. Molts municipis presenten, avui, xifres entre 
5 i 10 habitatges per 100 habitants i any. 
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parts significatives de la infraestructura de transport, 
etc. Tant la problemática administrativa com la territo
rial porten a poques unitats per Tadministració perifé
rica de l'urbanisme: la zona metropolitana de Barce
lona, la depressió central, Lleida (amb les árees del 
Pirineu), Girona, Tarragona-Reus i, potser, l'área de Tor-
tosa (encara que el pes demográfic sigui, comparativa-
ment petit): cinc o sis unitats territorials semblen sa-
tisfer els requeriments expressats. 

16 Tant I'activitat urbanística local com la central, amb la 
corresponent administrado periférica, están intensa-
ment relacionades i condicionades per les decisions 
publiques en les altres competéncies infraestructurals, 
que centralment depenen de la mateixa Conselleria: 
aigua, sanejament, transport, habitatge, etc. És per 
aixó que les conclusions obtingudes per l'urbanisme 
serveixen per a l'obtenció deis ámbits territorials i 
funcionáis mes idonis en les altres competéncies in
fraestructurals. 

7.2.2. INFRASTRU.CTURA DEL TRANSPORT* 

1 Fins ara, han estat ['Administrado de l'Estat, les Dipu-
tacions i, marginalment, els municipis qui han gestio-
nat els diferents tipus d'infraestructures de carreteres. 
Els actuáis traspassos a la Generalitat comprenen la 
xarxa de carreteres amb l'execució de la «xarxa na
cional básica i complementaria». La competencia de 
carreteres, en cada organisme públic, inclou les fun-
cions de «planejament i projectes» (determinado deis 
punts que uneix una carretera, Titinerari i el disseny), 
de «construcció de la via» i de «gestió-manteniment 
de les vies» (conservado, accessos, etc.), que li per-
toquin. 

2 La Llei de Carreteres de 1974 fa la següent classifica-
ció de la xarxa de carreteres: 
— Xarxa Nacional Básica: autopistes, itineraris entre 

ciutats importants (normaiment superiors a 10 000 
habitants) i itineraris internacionals. Son autopis
tes o R.E.D.I.A. 

— Xarxa Complementaria Básica: Carreteres entre ca-
pitals provincials, complements a la xarxa básica i 
accessos ais nuclis de poblado des de la xarxa 
básica. 

— Xarxa Regional: enllagos entre punts de xarxes bá
sica i complementaria. 

— Xarxa Provincial: les carreteres no compreses en 
el Plan Nacional. A la provincia de Barcelona hi ha 
1937 kms. de xarxa provincial i 1420 kms. de xarxa 
estatal. 

3 La conservació i la gestió de la xarxa estatal de carre
teres depenia, principalment, de les Jefaturas Provin
ciales en les quatre províncies. En canvi, el planeja
ment, la redacció de projectes, la construcció i part 
de la conservació, ho era de Jefatura Regional de Cata
lunya. Al seu torn, el manteniment i la conservació de 
la xarxa provincial s'organitzava, a la provincia de Bar
celona, en vuit demarcacions, mentre que el departa-

* La legislado básica correspon a la Llei de Carreteres estatals, del 
Decret de 23 de jul iol de 1977 (B.O.E. 19/11/1977), i el Reglament Ge
neral de Carreteres, del R.D. de 8/2/1977 (B.O.E. de 17/5/1977). 
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ment d'obres publiques de la Diputació ho fa només 
en tres. 

4 Les opinions consultades, assenyalen que s'obtindria 
una gestió mes eficag si les carreteres que avui son 
provincials estiguessin gestionades conjuntament per 
la Generalitat. Per la gestió de la «xarxa básica» sem
bla millor una sola Delegado Regional, i per la resta 
de carreteres, tant si son del M.P.U. com de la Gene
ralitat, es consideren adequades quatre delegacions 

• (Girona, Barcelona, Tarragona i Lleida), tenint sentit, 
possiblement, un organisme periféric centrat a la Seu 
d'Urgell per la gestió de tot l'eix pirinenc. La proble
mática de la xarxa arterial metropolitana sembla dema-
nar un organisme adhoc a l'entorn de quaranta quiló-
metres de Barcelona. 

5 L'ámbit territorial mes adequat per a la gestió del 
transport públic urba, son els ámbits que engloben la 
major part deis desplagaments residéncia-treball. 
Aquesta problemática només es dona a les ciutats i en-
torns que teñen demanda suficient de transport públic 
urbá, que acostuma a aparéixer al voltant deis deu mil 
residents. Requereix, en molts casos, superar els límits 
municipals. Per sota d'aquestes dimensions no tindrien 
rendibilitat les línies de transport públic urbá, i s'han 
d'utilitzar les xarxes intermunicipals. Consideracions 
semblants a les anteriors servirien peí cas de les ¡li
cencies de taxis.13 

6 Cas específic és el del transport públic a l'entorn me
tropolita de Barcelona. El servei de taxis és gestionat 
per la Corporació Metropolitana des de 1978-79, i la 
metropolitanització deis servéis ha permés resoldre 
els problemes de canvi de tarifa, en passar termes mu
nicipals, els abusos en els viatges a l'aeroport, la uni
ficado de la qualitat del servei, etc., encara que ha 
portat a mes competéncies entre taxistes en el centre 
de Barcelona, i a un augment del cost de gestió, per
qué hi ha hagut contractacions noves i pocs traspassos 
del personal deis Ajuntaments i és aquest un deis pro
blemes básics que plantegen els traspassos de com
peténcies municipals a un segon esglaó, comarcal o 
metropolita. No sembla, per tant, que es pugui man-
tenir que la gestió deis taxis s'hagi de fer en un ámbit 
teritorial mes gran. En canvi la gestió del transport 
públic, de trens de rodalies, d'autobusos i, especial-
ment, de Metro, requereix el planejament i la gestió 
en un entorn metropolita gran. 

7.2.3. AIGUA i SANEJAMENT* 

1 Aquesta competencia cobreix les funcions d'abasta-
ment-distribució d'aigua i la de sanejament. El sane
jament compren el control sanitari de les aigües d'en-
trada, control de potabilitzadora i la depuració-elimi-

13. Legislado básica: Reglament Nacional deis Servéis Urbans de Trans-
ports en automóbils lleugers (4/11/1964). 
* La legislado básica arrenca de la Llei d'Aigües de 13/6/1879 que en
cara és vigent. La reorganització de la Direcció General d'Obres hídráu-
liques del M.O.P.U. segueix el R.D. de 14/4/1979; la de les Confedera-
cions Hidrográfiques es va fer per R.D. 2419/79 de 14 novembre. Decret 
d'E de febrer 1951 sobre auxilis de l'Estat peí finangament d'obres d'abas-
tament d'aigua i sanejament (ampliada peí Decret 2904/63 de 31 octubre). 
Real Decret 1467/77 de 17 juny, sobre composició, estructura i competen-



nació d'aigües residuals. Si bé les dues funcions es 
gestionen separadament, hom creu que per tractar-
se d'un mateix cicle s'ha de fer conjuntament; fins 
i tot el finangament hauria d'ésser únic, com a d'al-
tres paísos, amb una taxa d'aigua i sanejament. Per 
les implicacions financeres i la problemática d'implan-
tació, es pot distingir entre captació-distribució en alta 
d'aigua i distribució en baixa, i en el sanejament, entre 
xarxa en baixa, collectors i depuració. Els articles 102 
i 103 de la Llei de Régim Local (1955) estableixen la 
prestado obligatoria del servei d'aigua potable i f en 
els municipis de mes de 5000 habitants, l'abastament 
domiciiiari. La compiexitat técnica i financera d'amb-
dós servéis públics ha desbordat el marc municipal. 
Així, els grups d'empreses que teñen la concessió de 
l'aigua a l'entorn de Barcelona abasteixen ja el con-
junt de municipis compresos en un radi d'uns quaranta 
quilómetres; es tracta, dones, d'una concessió público-
privada que abasta mes de quatre milions de residents. 
S'estimá, l'any 1976, que la construcció de la xarxa en 
alta de sanejament i depuració en aquell mateix en-
torn territorial, necessitava una inversió al voltant deis 
14 000 milions de ptes. equivalent a unes 3000 ptes. 
per resident. 

2 El Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme té la com
petencia, prácticament exclusiva, sobre les aigües su
perf ic ia l , excepte peí que fa a la protecció de la fauna 
piscícola, que comparteix amb el Ministeri d'AgricuI-
tura. Peí que fa a les aigües subterránies, les compe-
téncies les compateixen els següents organismes: el 
M.O.P.U., a través de les Comissaries d'Aigua, que 
atorga les concessions de I'aprofitament d'aigües sub
terránies i llicéncia per a obres en els Hits deis rius; 
el Ministeri d'lndústria, que concedeix llicéncies de 
bombeig i fa estudis hidrográfics i d'assessorbment a 
les Corporacions Locáis; el Ministeri d'Agricultura, a 
través de l'IRYDA, pels permisos d'aigües subterránies 
per a regadiu, i el Ministeri de ['interior i de Sanitat 
a través deis governadors civils i alcaldes. 

3 La gestió central de l'aigua es fa per mitjá de les Con-
federacions Hidrográfiques-Comissaries d'Aigües i deis 
Ajuntaments. La Confederació Hidrográfica és l'orga-
nisme autónom del M.O.P.U., a cada conca hidrográ
fica, amb les funcions de realització i explotació de les 
obres i recursos hidráulics. A l'Assemblea i a la Junta 
de Govern de les Confederacions hi son representats 
els organismes públics, estatals i locáis (després del 
R.D. de 14/4/74, 14/4/78 i 14/11/79). Catalunya está 
dividida en tres conques: la del Pirineu Oriental, que 
és Túnica que está totalment dins del territori, la de 
l'Ebre i la del Xúquer, gairebé insignificant. 

cia de la Comissió Nacional de Collaboració de l'Estat amb les Corpo
racions Locáis (lligat a la gestió del Pía d'Obres i Servéis de la Genera-
l i tat). La Llei de Régim Local estableix 1'obligatorietat del servei d'aigua 
i sanejament per parí deis Ajuntaments. Hi ha una multiplicitat de pro-
jectes redactáis per les Confederacions Hidrográfiques i els Ajuntaments; 
cal destacar el Pía General de Sanejament i Clavegueram de l'Ajuntament 
de Barcelona de 1968 i el «Plan de Saneamiento y Reutilización de los 
Vertidos de Aguas de Barcelona» [1975). 
Els estudis consultáis han estat C.M.B. — Unitat Operativa d'Obres Publi
ques (1979): «Informe sobre las actuaciones inmediatas a realizar para 
una efectiva asunción del servicio de evacuación y tratamiento de las 
aguas residuales» i Ganyet, L., Prat, J. i Ralea, F.T (1980): «La coordina
do intermunicipal en materia d'aigua». Conferencia de la S.C.O.T., Salou. 

4 Els Ajuntaments teñen la competencia d'abastament i 
distribució d'aigua i la de sanejament. Les dotacions 
mínimes que fixa la Llei d'Aigües peí consum de po-
blació és de 150 litres per habitant i dia, en municipis 
rurals, i de 200 litres per habitant i dia, en municipis 
urbans.14 El problema general a Catalunya, pero, és el 
de garantir les dues necessáries, perqué els recursos 
aqüífers están desigualment distribuios en el territori; 
la seva solució planteja problemes estatals, especial-
ment per al necessari aprofitament de les aigües de 
l'Ebre. Aquesta problemática demana una gestió cen
tral, de Tobtenció de grans cabals de recursos aqüífers, 
per part de la Generalitat. 

5 El control sanitari de les aigües d'entrada a una pobla
do és competencia de la Direcció General de Pro-
moció de la Salut (Generalitat); el control diari és com
petencia municipal, a carree del farmacéutic titular de 
la Sanitat Local. El control de les aigües residuals (Po
licía d'aigües) correspon a les Comissaries d'Aigües. 

La maje*- part de poblacions i polígons industriáis 
aboquen les seves aigües residuals ais rius o ai mar 
sense depuració previa; es pot estimar que el 70 per 
cent de la contaminado deis rius i rieres és d'origen 
urbá i el 30 per cent d'origen industrial. Les necessi-
tats de sanejament, a l'entorn metropolita de Barcelo
na, es poden estimar en 411 Hm3 per any (225 litres per 
habitant i dia) procedents deis usos residenciáis, i de 
385 Hm3/any (211 litres per habitant i dia) deis usos 
industriáis. La situació actual només a la zona metro
politana «permite constatar la práctica inexistencia de 
la infraestructura sanitaria en alta (...) la mayor parte 
de los proyectos de tipo municipal excluyen la conve
niencia de la construcción y explotación conjunta en
tre varios municipios a nivel de organismos de supe
rior ámbito territorial» (C.M.B., ob. c i t , pág. 29). 

6 Les opinions consultades, i les propostes existents, as-
senyalen la necessitat de tractar, en primer lioc, de 
forma unitaria, tot el cicle de l'aigua, que vol dir, aigua 
i sanejament. Des del puñt de vista territorial hi ha 
dues unitats clares ds gestió: la subconca i Catalunya. 
La subconca es defineix per criteris territorials, se-
guint la xarxa hidrográfica de Catalunya, sense reía-
cions amb llindars de població resident o d'activitat 
económica localitzada. Només en el cost unitari de la 
depuració té influencia la grandária de població ser-

r 

vida; al voltant de 500 000 residents es produeix una 
baixada significativa de cost unitari, encara que depen-
drá, també, del tipus de població, de l'activitat econó
mica i, especialment, de la configuració del territori en 
relació a les conques o subconques fluvials. La unitat 
de gestió mes local ha d'ésser la subconca, per les xar-
xes en alta, encara que les xarxes en baixa es puguin 
gestionar en unitats territorials i poblacions mes peti-
tes. Les necessitats de transvasaments imposen que 
l'administració central (Generalitat) tingui un poder de 
decisió important a cada subconca, amb representació 
de les administracions locáis implicades. 

14. El Reglament de Gestió Urbanística de 1979, estableix (art. 149) 
la consideració d'urbanització normal si es disposa d'una dotació d'ai
gua entre 50 i 100 m3 per Ha i dia. A una densitat máxima de 75 habitat-
ges per Ha, aquelles dotacions representen entre 170 i 330 litres per habi
tant i dia. Cal afeglr-ht, pero, el consum d'aigua per a la industria. 
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Mapa 12.- Conques i subconques hidrografiques 
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7 A Catalunya hi ha 24 subconques fluvials representa-
des en el mapa adjunt. Dins la zona metropolitana 
n'hi ha set o cinc, segons s'hi incorporin o no els rius 
Anoia i Foix. Normalment, les subconques no definei-
xen els sistemes urbans existents a Catalunya, sino, 
mes aviat, regions geográfiques: el Pía de Lleida, amb 
tot el sistema de cañáis, Berga-Manresa, la desembo
cadura de l'Ebre des de l'embassament de Riba-roja, el 
litoral al Nord de Barcelona, etc. Aqüestes unitats no 
poden ésser definitóries d'unitats úniques d'adminis-
tració local. En canvi, hi ha rius o rieres que definei-
xen sistemes urbans (riera de Caldes per St. Feliu de 
Codines-Mollet; riu Ripoli, per St. Lloreng-Sabadell-Bar-
berá; el riu Gaiá, per Salomó-Altafulla; la Tordera, per 
Sta. M.a de Palautordera-St. Celoni, etc.). La subconca 
hidrográfica sembla un definidor d'unitats d'administra-
ció local, encara que, segons el sistema francés, hi po
dría haver organismes públics de subconca amb repre
sentado central, de la Generalitat i deis usuaris. Pero, 
per la complexitat del territori cátala, l'administració 
periférica de la Generalitat en materia d'aigües no es 
pot fer a nivell de subconques, sino, com a máxim, en 
cinc clares unitats dotades deis equips técnics corres-
ponents: Tarragona, Tortosa, Lleida, Barcelona i Giro-
na. El finangament ha de ser central, per subconca i 
per unitats d'administració local. 

Les alternatives que es presenten a l'Área Metro
politana de Barcelona son el Consorci (Corporació Me
tropolitana de Barcelona i municipis exteriors) o bé 
tractat com a servéis dins d'un segon esglaó d'admi
nistració local. Una problemática semblant presenta el 
Camp de Tarragona, com a entorn metropolita. 

La gestió de l'aigua i el sanejament, com és natu
ral, han d'estar molt relacionats amb la Sanitat. 

7.2.4. ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÓLIDS 
I NETEJA URBANA* 

1 Les dues funcions de recollida i d'eliminació que com
pren aquesta competencia, presenten problemátiques 
diferents. La recollida de residus sólids (escombrarles) 
representa entre el 70 i el 80 per cent del cost del ser
vei i no presenta problemes técnics especiáis. En can-
vi, l'eliminació, amb un cost comparativament poc ele-
vat, planteja problemes respecte a la tecnología d'eli
minació, l'alt cost d'inversió fix inicial, i la localització 
de les instaHacions, amb conseqüéncies mediambien-
tals i intermunicipals. 

2 La Llei de Régim Local de 1975 estableix (art. 102) que 
és un servei obligatori deis Ajuntaments la «destruc-
ció i el tractament técnico-sanitari de les escombra
rles i els residus». Aquesta obligació deis Ajuntaments 

* — La legislado básica está continguda en la Llei 42/1975 de 19 de no
ve mbre. -sobre desechos y residuos sólidos urbanos» i en la Llei de 
Régim Local de 1955. La gestió del servei ha de teñir en compte, 
també, la Llei 32/1972 de 22 de desembre sobre protecció del medí 
ambient atmosféric i el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, 
Nocives I Perilloses (D. 2414/1961 de 30 de novembre). 

— L'estudi básic consultat és: Diputació Provincial de Barcelona (1977) 
•Estudio sobre la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en la Pro
vincia de Barcelona» (exclou l'ámbit de la Corporació Metropolitana 
de Barcelona). Aquest estudi arriba a valorar els costos de funciona-
ment i d'inversió que produirien diferents alternatives d'organitzacró 
funcional i territorial. Metodológlcament, avui, a Catalunya, és un 
deis estudis mes complets, sobre la gestió d'un servei públic. 
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queda, també, confirmada en la Llei sobre residus só
lids de 1975 (art. 3.3.). La problemática d'aquest ser
vei va induir que la Llei de Bases de Régim Local (avui 
derogada) establís (art. 11.5) que les Diputacions «fo
mentarán la creación de consorcios y mancomunida
des municipales de recogida y tratamiento de dese
chos y residuos sólidos urbanos» i preveiés la possi-
bilitat de decretar agrupacions forgades de municipis 
per a aquesta finaütat. La gestió correspon ais Ajunta
ments, i existeix molta legislació central. Les Diputa
cions donen ajudes técniques i financeres, a través 
deis Plans Provincials de Cooperació. Un exemple de 
les ajudes técniques és el Servei de Medi Ambient 
de la Diputació de Barcelona. 

3 Els estudis disponibles assenyalen que la produccíó 
d'escombraries oscillava entre 0,78 kg. d'escombraries 
per habitant i dia en les poblacions de mes de 10 000 
residents i de 0,65 kg. per habitant i dia en els de me-
nys de 10 000 residents. Una població estacional (18 
per cent de les vivendes a la provincia de Barcelona, 
quan s'exclou l'ámbit de la Corporació Metropolitana) 
produeix al voltat de 0,50 kg. per hab. i dia. El cost de 
la recollida d'escombraries depén, principalment, de la 
tecnología (camions compressors de diferents tipus, 
tractor amb remole, etc.), del tipus de ciutat (baixa 
densitat, carrers estrets o ampies, etc.), i de la fre-
qüéncia diaria de recollida, a una recollida alterna per-
met estalvis del 20-30 per cent en el cost de la reco
llida. Els costos totals del servei poden representar en
tre el 4 i el 10 per cent deis pressupostos ordinaris 
deis Ajuntaments; el cost per tonelada, que el 1975-76 
estava entre 400 i 800 ptes. avui está, a molts munici
pis, per sobre de les 2000 ptes./Tm.15 Els costos uní-
taris depenen mes de la forma de recollida i d'elimina
ció que no pas de la grandária de la població o del ser
vei, per la qual cosa els aspectes territorials, la loca
lització de l'abocador i la tecnología d'eliminació ad-
quireixen molt rellevament en l'estudi de les propos
tes i d'organització del servei. 

4 El principal problema del servei d'escombraries és la 
situació actual de l'eliminació, ja que el servei está co-
bert arreu. Mols municipis teñen aquest servei en 
«concessió»; hi ha ¡ndicadors per suposar que, en 
molts casos, els pagaments deis Ajuntaments son mes 
alts que el cost real del servei. Deis 205 municipis 
que van contestar l'enquesta de l'estudi de referencia, 
només un 8 per cent tenia guardia permanent a l'abo
cador i maquinaria adequada; en el 48 per cent deis 
abocadors no hi havia recobriment periódic de térra. 
Els municipis petits no poden garantir, normalment, 
un servei amb bones condicions sanitáries. La loca
lització d'un abocador planteja problemes intermunici
pals, especialment en els municipis grans que no te
ñen terrenys adequats en el seu terme municipal. Fins 
i tot dins l'ámbit de la Corporació Metropolitana, cal 
plantejar la recerca d'abocadors fora deis seus límits. 

5 De fet, ja avui, molts municipis teñen els abocadors 
amb gestió conjunta; normalment no es tracta d'una 

15. Aquest servei es financia per taxes especifiques (obligatóries després 
del R.D. 3250/1976, sobre Hisendes Locáis). El 1979 representava diferen
cies importants entre els municipis: mitjana de 4000 ptes./habitatge a Bar
celona (amb neteja urbana), 1700 ptes./habitatge a Terrassa, 700 ptes./ha
bitatge a St. Guirze del Valles, 1700 ptes./habitatge a Sabadell, etc. 
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mancomunació formal sino que s'hi troba des del llo-
guer fins l'acceptació forcosa de deixar l'abocador. Uti-
litzen un sol abocador les següents agrupacions de mu-
nicipis en l'ámbit d'estudi: 

— St. Po!-Canet-St. Cebriá. 
— Arenys de Mar-Arenys de Munt-Caldetes. 
— Tagamanent-Aiguafreda-Centelles-Seva. 
— Balsareny-Navars. 
— St. Andreu de Llavaneres-Mataró-Cabrera-St. Joan 

de Viiassar-Premiá de Mar. 
— Badalona-Mongat (parcialment)-Tiana-el Masnou-AIe-

lla-Teiá-St. Pere de Premiá-Argentona-Cabrils. 
— Abrera-Vacarisses-OIesa-Sabadell-Terrassa-Mollet-

Barberá-Polinyá. 
— Olérdola-Vilafranca del P.-Sta. Margarida i els Mon-

jos-CastelIví-Avinyonet-OIesa de Bonesvalls-St. Cu-
gat de Sesgarrigues. 

— Gironella-Casserres. 
— Cercs-Bagá i Avila. 

Cal notar, en les agrupacions municipals anteriors, que 
les solucions ja adoptades comprenen ámbits territo-
rials de rodalia, dins d'accessibilitats máximes de 10-
15 km. (amb I'excepció de Mollet). 

6 L'objectiu del servei és realitzar la recollida i l'elimina-
ció en condicions técniques i sanitáries adequades, al 
mínim cost possible i tractant d'aprofitar, per d'altres 
usos, els residus tractats. La millor recollida es garan-
teix amb vehicles compressors i l'eliminació s'ha de 
fer, com a mínim, en abocadors controlats. En la me
sura en qué els eiements que mes condicionen el cost 
diferencial del servei, ja que el cost unitari de recollida 
és molt fix, son la forma d'eliminació i la localització 
de l'abocador , no ni ha estándards de servei indepen-
dents de la realitat territorial. 

7 De totes maneres, els estudis consultats i l'experíén-
cia internacional permeten disposar d'estándards la va-
lidesa deis quals s'ha de referir a determinades reali-
tats territorials. Els principáis estándards obtinguts 
son els següents: 

— Un taller de reparado especializada deis camions 
de recollida (compactadors) és justifica a partir de 
12-15 vehicles (equivalents a 200 000-230 000 perso
nes permanents i recollida diaria o bé 300 000 amb 
recollida alterna). 

— Un abocador controlat és necessari per a produc-
cíons des de 20 Tm./dia (unes 25 000 persones per
manents). 

— Els recorreguts máxims acceptats pels vehicles de 
recollida (per a fer dues abocades durant l'horari 
de treball) és de 15-25 km. (pág. 74). 

— Les diferencies de cost per diferents volums dia-
ris de la recollida d'escombraries no son massa 
grosses: 857 ptes. 1976/Tm., per un volum de 1600 
Tm./any, equivalent a uns 6000 habitants perma
nents; 839 ptes./Tm. per un volum de 6500 Tm./any, 
equivalents a uns 25 000 habitants permanents; i 
579 ptes./Tm. per 3400 Tm./any, uns 13 000 habi
tants permanents, amb supósits de recollida diaria i 
distancia a l'abocador de 15 km. (pág. 74). En canvi, 
la reducció important es produeix si es passa de 
recollida diaria a recollida alterna: de 857 ptes. 

1976 a 615 ptes. —reducció d'un 28 per cent— per 
1600 Tm./any. 

— Les estacions de transferencia s'han d'estudiar per 
abaratir el cost de transport fins a l'abocador. Es 
tracta de trailers que poden portar de 18 a 20 Tm., 
uns 60 m3, equivalent a la producció diaria de 25 000 
persones, i que transporten les escombrarles des 
d'un centre de gravetat a un abocador llunyá. Treba-
llant el trailer 8 hores diáries, només se'n necessi-
ta un fins a 60 tm., o sigui 75 000 persones perma
nents, i les necessitats de trailers augmenten de 
forma directament proporcional a la quantitat d'es
combraries. 

— El cost mínim de tractament d'un abocador contro
lat compactador decreix des de 382 ptes. per Tm. 
per 20 Tm. diáries fins a 86 ptes. —reducció d'un 
75 per cent— per una producció de 500 Tm./dia que 
equivalen a una població permanent d'uns 670 000 
residents. 

— El cost míním de tractament per incineradora va de 
1515 ptes./Tm. (ptes. 1976) per una producció de 
6000 Tm./any, que equivalen a 22 000 residents per
manents, fins a 672 ptes./Tm. —reducció d'un 56 
per cent— per una producció de 150 000 Tm./any, 
o sigui 550 000 residents permanents. Incinerar és, 
dones, 8 vegades mes car que l'abocador controlat. 

— Per les mateixes produccions anuals anteriors 
(6000 a 150 000 tm.) els costos mitjans del sistema 
de compostatge van, respectívament, de 885 ptes./ 
Tm. a 339 ptes./Tm. (combustió lenta) i de 991 
ptes./Tm. (amb combustió rápida), segons ptes. 
1976. El compost es ven a 500-700 ptes./Tm. i Tm. 
d'escombraries. Per tant el cost de tractament s'a-
barateix amb la venda del compost. 

— Una planta de compost és rendible a partir d'un mí
nim de 200 Tm./dia, que equival a uns 270 000 re
sidents permanents. 

— A l'ámbit de la Corporació Metropolitana s'ha de 
trobar, de totes maneres, un abocador fora de la 
C.M.B. Encara que tinguin incineradors, es neces-
sita un abocador per les cendres. 

— «La corba de costos mitjans és decreixent fins a 
una producció de 200 Tm./dia i recollida diaria o 
sigui 270 000 residents permanents; serien 330 000 
amb recollida alterna. Passat aquest IIindar no es 
produeixen economies d'escala». 

— Una planta de compost és rendible no sois peí vo
lum de producció (des de 200 Tm./dia) sino tam
bé si té el mercat a prop. L'Estudi només recomana 
plantes de compost a les árees agrícoles (Penedés, 
per exemple. També seria idoni a Tarragona). 

— A un abocador controlat hi ha economies d'escala 
fins a 400 000 Tm. anuals, o sigui 1470 000 hab. 
permanents. 

— Des de 120 Tm./dia (160 000 hab. permanents) el 
«compostatge» és l'alternativa mes barata, encara 
que requereixi una forta inversió inicial. 

Si bé els estándards son variables, es pot veure que, 
segons diferents tecnologies d'eliminació i realitats 
territorials, es pot obtenir el següent escalat poblacio-
nal: 15 000-25 000-75 000-300 000-670 000, que hauran 
d'aplicar a medís urbans compactes dins deis límits 

de 15-25 km. d'accessibilitat máxims ais abocadors. 

8 L'estudi de referencia fa una selecció i avaluado d'ai-
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ternatives (part IV) que té com a objectius la delimita-
ció deis ámbits territorials mes adequats per la pres
tado conjunta del servei, i la localització i determina
do del sistema d'eliminació más idoni a cada ámbit. 
El criteri d'elecció és la minimització del cost total del 
servei. Dins de cada ámbit territorial i per diferents 
agrupacions d'ámbits, es valoren les alternatives de 
localització i tecnología d'abocadors. L'alternativa de 
mínim cost correspon a les agrupacions territorials al 
voltant deis punts centráis següents: 

— Berga-Bagá (42 000 habitants previstos peí 1986). 
— Manresa (209 000 habitants). 
— Igualada (109 000 habitants). 
— Vilafranca-Vilanova (261 000 habitants). 
— Martorell (Baix Llobregat fins al límit de la Corpo-

ració Metropolitana) (191 000 habitants). 
— Terrassa-Sabadell-Mollet (738 000 habitants). 
— Granollers (417 000 habitants). 
— Mataró (258 000 habitants). 
— Arenys de Mar (127 000 habitants). 

9 En tots els casos les alternatives de mínim cost coin-
cidelxen amb els límits comarcáis tradicionals, excep
te a Vilafranca-Vilanova, a Terrassa-Sabadell-Mollet i 
a Mataró-Arenys. En els dos primers, perqué es neces-
siten ámbits mes grossos, i en el tercer, per divisió 
en ámbits mes petits. És interessant, pero, posar de 
relleu que, en cada un, els augments de cost anual que 
es produeixen, amb l'alternativa que divideix o apropa 
els ámbits, és respectivament del 4 per cent, 2 per 
cent i 5 per cent; aixó vol dir petites diferencies de 
cost amb alternatives que varíen els ámbits territorials 
de mínim cost. Els canvis de cost mes importants es 
produeixen en verificar les alternatives que compor
ten canvi de tecnología d'eliminació (numeració, plan
ta de compost o abocador controlat). 

10 Es tracta d'un servei en qué, si bé la gestió i el finan-
cament difícilment poden ser centráis, necessita, en 
canvi, superar la gestió municipal individualitzada. 
Aquesta competencia presenta importants interrela-
cions amb la gestió de la depurado d'aigua, els escor-
xadors i, en general, amb l'urbanisme i amb la sanitat. 

7.2.5. SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT* 

1 El Servei contra Incendis i de Salvament, ha de cobrir 
funcions mes amplíes que la de «Bombers», integrant 
els servéis de salvament, avui amb responsabilitats i 

* Aquest capítol está basat en els següents estudis: 
— A. Comíssió Consultiva Regional contra Incendis (1977). «Avantpro-

jecte del Servei contra Incendis i de Salvament de Catalunya' (mí-
meo). 

— B. Generalitat de Catalunya, Conselleria de Governació (febrer 1980). 
'Memoria del Servei contra Incendis i de Salvament de Catalunya» 
(mimeo) (dos volums i quatre anexos). 

La legislado básica és: 
— Llei de Régim Local de 1975 (art. 103): Obligatorietat del servei en 

els municipis de mes de 5000 hab. 
— Llei i Reglament sobre Incendis Forestáis, 1968 i 1972. 
— Ordenanca Provincial contra el foc 1974. Obligatoria per ais munici

pis de la Corporació Metropolitana des de 1978. 
— Provincialització del Servei de Bombers a la provincia de Barcelona, 

1976. 
— Traspás deis Servéis de Bombers a la Generalitat, 1980. A Barcelona 

continua essent un servei municipal dependent de la Delegació de 
Protecció Ciutadana. 
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dotacions disperses, i s'encarregará de: (ob. cit., B.f 
pág. 28). 

— fer front a tota mena de sinistres (incendis de tota 
mena, esllavissaments, accidents de circulació, et
cétera); 

— recuperar les victimes deis sinistres i procedir al 
trasllat urgent deis accidentáis mitjangant ambu-
láncies i material del propi servei; 

— donar assisténcia a qualsevol petició en cas d'emer-
géncia; 

— concebre i executar programes de prevenció i sen-
sibilització popular de la problemática deis sinis
tres. 

2 El servei ha d'acomplir les fases de descobrir l'acci-
dent o la necessitat, donar I'alarma a un centre de con
trol, preparar la sortida d'un equip organitzat amb ma
terial suficient, realitzar la primera sortida fins al lloc 
de l'accident, actuar de manera rápida i eficag i recu
perar les condicions normáis de les persones o béns 
afectats. Amb le*s esmentades fases del servei és for-
ga ciar que es necessiten dotacions técniques i perso
náis d'entitat per a poder respondre a les necessitats. 
Els projectes d'organització i de millora pateixen deis 
problemes existents, deis requeriments técnico-funcio
náis del servei i del territori, per a fer la proposta de 
noves dotacions i organització administrativa; és, en 
aquest sentit, un estudi complet de les relacions entre 
«continents» i «continguts», amb argumentacions cla
res que porten a la proposta final i a la possibilitat d'a-
valuar alternatives diferents. 

w 

3 Els problemes principáis deriven, principalment, del 
fet que «els límits administratius deis municipis cons-
titueixen una frontera artificial que arriba a crear pro
blemes de competencia entre els servéis» (ob. cit. 
pág. 16-17), que s'afegeix a les limitacions d'aparell 
técnic i material, poca agilitat financera per a respon
dre a les necessitats, fonts de financament disperses 
i de la falta de personal que s'ha de complementar 
amb el personal voluntari. El servei de l'Ajuntament de 
Barcelona disposa d'unes 800 persones; í'antic servei 
provincial de la Diputació de Barcelona té unes 350 
persones amb 150 d'eventuals a l'estiu; la resta de do
tacions es poden ampliar en 180 professionals i 550 
voluntaris. Les competéncies de Salvament BStan dis
perses entre la Creu Roja, les ambuláncies publiques 
i privades, Guardia Civil i Guardia Municipal. ICONA 

té dotacions própies per ais incendis forestáis. 

4 L'objectiu del servei d'extirció d'incendis i salvament 
és cobrir els riscs a tot el territori amb eficacia de 
resolució i arribada, i amb un cost proporcionat. El 
«risc» és distribuít desigualment en el territori, perqué 
té el seu origen en la residencia (permanent i estacio
nal), en els establiments industriáis i locáis (oficines, 
comerg, hospitals, etc.), en les masses forestáis, i en 
en el risc atípic (pero prepossible) derivat del rescat 
de victimes en llocs concrets del territori. El risc pobla-
cional s'avalua en funció de la superficie i la densitat 
de poblado, amb diferents valors observats i pondera-
cions, segons es tracti de població permanent o esta
cional. El risc d'instal-lacions industriáis i de servéis 
es calcula en funció de la potencia installada, i de la 
superficie, amb tres tipus diferents d'indústries a efec-
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tes del risc. Finalment, el risc d'incendis forestáis es 
determina a partir de la probabilitat d'incendi, peí t i -
pus d'arbre i per qüestions climatológiques. 

5 Atesa la valoració total del risc a Catalunya (11 milions 
d'unitats segons el primer estudi), mesurat per qua-
drícules de 400 km2, hom calcula el nombre de prime-
res sortides necessáries amb uns estándards d'acces-
sibilitat o temps máxim d'arribada (15 i 30 minuts en 
medi urbá i no urbá, respectivamente Aproximadament, 
cada 100 000 unitats de risc necessiten una primera 
sortida per a cobrir els estándars d'eficácia i de ren-
diment desitjat. La relació existent entre les primeres 
sortides i les necessitats totals a cada punt del terri-
tori , serveix per a tipificar els quatre tipus de pares 
de bombers: pare de Brigada, pare principal, pare local 
i pare auxiliar. La dotació mínima s'avalua en 26 per
sones (amb torns, vacances, baixes, etc.), equivalent, 
amb les dotacions actuáis, a 60 000-120 000 residents 
segons el medi en qué es trobi. El Sector d'Actuado 
és l'ámbit territorial d'influéncia de cada pare i té un 
radi máxim de 20 km. en medi no urbá o dispers i de 
10 km. en medi urbe. La tipología de pares, la seva do
tació i la localització, depenen, dones, de la quantitat 
i probabilitat de risc, de la xarxa viária, de la localitza
ció deis altres pares, etc. I'alternativa proposada, que 
es presenta en el mapa adjunt, té en compte les dota
cions actuáis, a partir d'un estudi compiet i metodoló-
gicament consistent. El nombre total de pares de bom
bers de tot tipus proposats en els estudis per Catalu
nya, és al voltant deis 120 pares, que son les ciutats 
territorials significatives a Catalunya dins de les ac-
cessibilitats demanades per aquest servei. 

6 La proposta de servei central de la Generalitat, avui 
ja una realitat, es fa en funció de la necessitat d'unifi-
car estándards de servei i de garantir el servei a tots 
els punts del territori. Molts Ajuntaments no tindrien 
els recursos suficients per a garantir els servéis i do
tacions mínimes necessáries; per aixó, encara que es 
tracti d'un servei central i unificat, es preveu la crea-
ció de Comissions de Pare i Comissions de Brigada, 
amb reperesentació deis Ajuntaments de la demarca
do corresponent. Les Brigades son les unitats territo
rials i funcionáis de ¡'administrado periférica dei ser
vei, que teñen molta autonomía «i disposen de mitjans 
materials per a cobrir tots els rises específics de la 
zona, especialment aquells que son significatius en el 
seu conjunt, pero a nivell de Sector d'Actuació de 
Pare» (ob. cit. pág. 88). L'escola de bombers i les re-
paracions importants es donaran centralitzadament. Es 
preveuen cinc Brigades amb base a Cerdanyola, Tarra-
gona-Reus, Manresa, Lleida i Girona, a mes a mes del 
servei municipal de Barcelona-ciutat. Aquest servei 
s'ha de connectar, especialment, amb organismes de 
l'Administració de l'Estat (ICONA, Guardia Civil, Pro-
tecció Civil i Policía Nacional) i també amb institu-
cions privades (Federacions de Muntanyisme, C.R.I.S.) 
per a combatre millor els sinistres. Hom preveu unes 
necessitats d'inversió de 5562 milions de ptes. i una 
despesa anual de funcionament de 3143 milions de 
ptes. per a garantir el servei amb els estándards de-
sitjats. 
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7.2.6. ESCORXADORS i MERCÁIS CENTRÁIS* 

1 La majoria d'escorxadors, a Catalunya, son de comen-
gaments de segle, ja que una llei de 1877, per primera 
vegada, preveía ['existencia, en cada municipi, d'unes 
installacions adequades per el sacrifici d'animals de 
consum doméstic. La creació de mercats centráis, en 
canvi, no comenga fins a fináis deis anys seixanta, amb 
la creació de MERCASA, que dirigí la seva acció a les 
capitals de provincia. En els dos casos, Barcelona n'és 
l'excepció; els seus mercats centráis existents (Born, 
etc.) abastaven uns mercats gairebé provincials. Bar
celona, tant per mercats centráis com per l'escorxa-
dor, disposa, a MERCABARNA, d'installacions noves 
capaces de satisfer les necessitats de prop de tres 
milions de persones. Els mercats de minoristes, amb 
installacions exclusives, apareixen, en general, en ciu
tats mes grans de vint mil habitants. Aquests servéis, 
la gestió deis quals requereix una important professio-
nalitat, presenten implicacions polítiques diverses. Des 
d'un punt de vista local, hi ha la relació amb les xarxes 
locáis de distribució d'aliments i la seva influencia 

F 

sobre els preus deis productes. Des d'un punt de vis
ta mes general, ais mercats és planteja la participació 
del sector privat i la seva relació amb el sector públie, 
tal com passa en els escorxadors industriáis privats 
i la seva relació amb els escorxadors municipals, on, 
com a resultat esdevé un pérdua progressiva de la 
importancia de la matanga en aquests darrers. 

2 Els problemes actuáis deis escorxadors municipals pro-
venen de la seva antiguitat, amb les implicacions sa-
nitáries que comporta, i de la manca d'installacions in
dustriáis a la majoria d'escorxadors; de les tarifes d'u-
tilització que, en molts casos son inferiors al cost del 
servei. Hi ha competencia entre municipis, a causa de 
tarifes diferents, com en el cas de Mercabarna que 
presenta problemes de finangament, que, en part, son 
deguts a la infrautilització de la capacitat existent. La 
dotació de mercats zonals, dins les ciutats grans de 
Catalunya, és desigual; en aquest moment, s'enfron-
ten amb ia competencia deis centres comerciáis, que 
és una nova tecnología de venda al detall. 

3 En una situació de millora deis mitjans de transport, 
les distancies entre els escorxadors i els usuaris te
ñen menys importancia que abans, encara que el cost 
de transport amb vehicles adequats s'encareixi pro-
gressivament. Una unitat d'escorxador que comenci a 
teñir economies d'escala i installacions de matanga i 
frigorífics necessaris, comenga a ser rendible a partir 
d'ámbits d'unes 200 000 persones, amb consums de 
30/34 kg. carn (boví, oví, porcí i cavallí) per persona 
i any i dotacions entre 11 i 13 persones. Avui, pero, 
s'estan plantejant iniciatives d'escorxadors frigorífics 
(Sabadell-Terrassa) per a ámbits de 500 000 persones; 

* La legislado per ais escorxadors va ser modificada peí R.D. 3263/1976 
sobre distribució de carns, donant uns terminis per a la construcció d'es
corxadors frigorífics. Aquests terminis han estat ampliats recentment. La 
[leí de Régim Local estableix l'obligatorietat que els municipis tinguin 
escorxador. La legislació complementaria es troba a la Llei de Bases de 
la Sanitat Local i al reglament de personal deis servéis sanitaris locáis. 
És important la participació de MERCASA (empresa nacional creada al 
1966) en la gestió i finangament deis mecats centráis. Els treballs con
sultáis son els d'A. UBIA (1980) *Dades per a una proposta d'ordenació 
deis escorxadors a Catalunya» (mímeo) I els sistemes d'estándars urba
n is tas del Pía Especial d'Equipaments de la C.M.B. i de l'l.P.U.R. 



totes les necessitats de l'entorn metropolita de Barce
lona es podrien satisfer amb una unitat semblant a la 
de Mercabarna. Tecnológicament, dones, els munici-
pis actuáis no poden resoldre tots sois les necessitats 
d'escorxadors frigorífics i la problemática del finanga-
ment demana també la intervenció de la Generalitat. 
Les necessitats de mercats centráis es poden tractar 
conjuntament, ádhuc localitzant-Ios en unitats o árees 
de proveíment, junt amb els escorxadors i amb la ges
t ió, i amb ámbits de mercat diferent del municipal. 
Malgrat aixó, els ínteressos locáis hi han d'estar repre
sentáis. En aquest aspecte, la figura del Consorci pot
ser pot resoldre la representado, el finangament i les 
noves necessitats tecnológiques. Les necessitats de 
mercats de barri, en les ciutats superiors a 20 000 habi-
tants, s'han de plantejar en cada cas, tenínt en compte 
l'aparició i la competencia de les noves tecnologies 
comerciáis que representen una oferta diferent a Tac
tual d'accessibilitat, en totes les seves facetes: apar-
caments, dimensió, varietat i preus. 

7.2.7. SANITAT* 

1 Els camps d'actuació sanitaria amb les dependéncies 
administratíves corresponents son (Generalitat de Ca
talunya, La Sanitat a Catalunya, págs. 11 i 171): 

— Vigilancia i control medi ambiental: inspeccions i 
aprovacions sanitáries (locáis, servéis públics, et
cétera), estudis sanitaris, campanyes de vacuna-
cions, actuacions epidemiológiques, laboratori, cam
panyes diverses (planificació familiar, toxicoma-
nies, etc.). Son funcions que depenen de les Dele-
gacions Provincials de Sanitat i s'exerceixen per 
mitjá deis metges de la Sanitat Local. 

— Informació Sanitaria: gairebé inexistent en el pas-
sat; avui dependent de la Generalitat, per mitjá 
deis centres d'assisténcia primaria. 

— Assisténcia Primaria: medicina general, ambulato-
ris, Centres de Salut. És exercida per la Seguretat 
Social en els ambulatoris. 

— Assisténcia Hospitalaria: internament, consulta ex
terna, especialitats i ambuláncles. Realitzada en 
les installacions hospitaláries de la Seguretat So
cial i hospitals privats o d'institucions, amb conve
nís o sense convenís amb la Seguretat Social. En 
procés de traspás a la Generalitat. 

2 Els Ajuntaments teñen la responsabilitat del control 
higiénico-sanitari a carree del personal de l'anomenada 
Sanitat Local. Els municipis grans teñen Laboratori 
Municipal i en els altres també hi ha un farmacéutic 
de Sanitat. Els Ajuntaments, segons la Llei de Régim 
Local, han de teñir «Casa de Socors o Farmacióla d'Ur-
géncies», encara que, amb les installacions sanitáries 
actuáis, aquests servéis han quedat obsolets. La ma-
jor part de competéncies sanitáries, els recursos ne-
cessaris i les dotacions avui son centráis, Estat i Ge-

* Redactat en base al treball «La Sanitat a Catalunya. Anélisi i Propostes 
del Departament de Sanitat i Assisténcia Social', Generalitat de Catalu
nya. Decret de 7 gener 1980 (Diari Oficial de la Generalitat, n.° 48, 7/3/80) 
peí qual s'aprova el Mapa de Catalunya, encarregat per Decret de la Pre
sidencia de 15/1/79. El Decret, signat per ('honorable J. Tarradellas, diu... 
«El projecte de territorialització que s'adjunta podrá servir com a element 
de treball perqué el Parlament de Catalunya estableixi la futura divisió 
territorial I sanitaria del país». 

neralitat. Alguns Ajuntaments teñen Hospitals de 
gestió municipal, encara que el finangament depén, 
en gran part, deis convenís amb la Seguretat Social. 

3 La Sanitat a Catalunya potser és el treball d'análisi i 
proposta territorial mes complet, en aquest camp. La 
dotado hospitalaria a Catalunya és de 5,9 Hits per 1000 
habitants, resultat mitjá entre la provincia de Barcelo
na (5,3 Hits) i la dp Tarragona (8,9 Hits). La mitjana 
espanyola és de 5,3 Hits per 1000 habitants, a consi
derable distancia de Franca (10,2 Hits), Italia (10,5 Hits), 
i Anglaterra (9 Hits) (ob. cit. pág. 103-104). Només el 
41 per cent deis Hits hospitalaris son públics. El con-
sum sanitari representava a Espanya el 5,3 per cent 
del PNB, que és «menys del que es destina a Sa
nitat en el pai'sos económicament homologables» (ob. 
cit., pág. 159). «En conjunt, a Catalunya, ens trobem 
amb una situado d'infrastuctura sanitaria semblant 
a la de la resta de l'Estat espanyol. És a dir, hi ha 
zones forga abastides d'infraestructura sanitaria i n'hi 
ha d'altres quasi depauperades... Aqüestes zones mes 
proveídes ho son sense ordre, perqué no ha existit 
mai una planificació d'infraestructura sanitaria coherent 
ni una legislado adequada i realista...» (pág. 100, ob. 
cit.). L'organització sanitaria proposada es basa en el 
concepte funcional, administratiu i territorial d'Área 
de Salut, i les necessitats de noves installacions es 
calculen a partir de les dotacions existents per árees 
i per sectors i per tipus d'installacions. 

4 «A l'hora de concretar la proposta sorgeix una impor-
tant dificultat: a Catalunya encara no tenim feta una 
divisió territorial válida per a tota administracíó... 
Aquesta no és solament una dificultat técnica, perqué 
el treball sanitari i la seva organització és inseparable 
d'altres sectors de l'administració, amb els quals cal 
treballar conjuntament (p.e. urbanisme, ensenyament, 
estadística...). Per altra banda, els criteris de racio-
nalitat en les tasques administratíves aconseilen que 
no hi hagi dins d'un mateix país duplicitat en les di-
visions territorials, sino que tots els sectors de l'ad
ministració utilitzin les mateixes unitats demarcacio-
nals. No pot oblidar-se tampoc que la multiplicitat 
d'unitats administratíves minva l'arreglament de la de
mocracia, puix fa mes difícil la intervenció deis admi-
nistratius, i els seus representants (p.e.? els Ajunta
ments), en haver d'actuar en diferents unitats admi
nistratíves segons quin siguí el servei públlc...» (ob. 
cit. pág. 207). 

5 «L'Area de Salut será el marc de gestió i programado 
de forma molt descentralitzada, on, d'acord amb una 
certa homogeneítat deis problemes de salut, s'haurá 
d'elaborar i aplicar la política sanitaria. Per tant, ens 
cal, en primer lioc, determinar les zones d'homogene'í-
tat, contrastar-les després amb límits de polaritats, 
veure les polaritats internes i externes a I'Área, i a 
partir d'aquí establir la proposta demarcacional de les 
árees... D'acord amb el model descentralitzat que es 
proposa en aquest document no es fa la proposta de 
sectorització interna de les árees, perqué aquesta sec-
torització s'haurá de fer mes endavant, conjuntament 
entre el Consell de Salut de l'Área i TAdministració 
Sanitaria» (ob cit., pág. 207). 

6 És important remarcar que l'Área de Salut no és la 
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zona ¿'influencia d'un hospital, sino que és un ámbit 
físic que inclou un determinat contingut demográfic, 
que presenta trets d'homogeneítat en la seva análisi 
demográfica i que es delimita tenint en compte els fac-
tors histories, culturáis, etc. que tenint trets comuns 
dins de Tarea condicionen la morbiditat i son origen 
de problemes sanitario-ambientáis similars. És per 
aixó que la proposta d'organització funcional (instaHa-
cions hospitaláries i assistencials) no condiciona la 
proposta territorial i administrativa, perqué «les Arees 
de Salut es delimiten en base a les árees d'homogeneí
tat per integració de l'ánálisi económica, demográfica 
i sanitaria, tot tenint en compte les polaritats internes 
de la zona, que son factors de cohesió» (D.O.G. n.° 49 
pg. 817). És a dir, segons la delimitació d'árees i les 
dotacions actuáis, es calculen les necessitats noves. 
Les Arees de Salut o árees d'homogeneítat es defi-
neixen a partir de la seva descripció (ob. c i t , pág. 213 
i següents) pero no s'explica el métode d'análisi que 
permet arribar a la seva definició. En aquest sentit és 
diferent de la proposta d'una unitat administrativa per 
cada milió d'habitants, segons experiéncies interna-
cionais presentades per Acarín, N., Espasa, R., Sans, 
C , Vergés, J., (1976), «Proposta de Regionalització 
Sanitaria per Catalunya en el marc de ¡'autonomía». 
Reunió de la Seu d'Urgell del Congrés de Cultura Ca
talana, 1976. 

7 La proposta estudiada, fa dependre la Sanitat de Ca
talunya de la Generalitat, (legislació, planificació, ins-
pecció, finangament básic, nomenament de l'alt perso
nal sanitari i administratiu, etc.). El model, pero, és 
descentralitzat perqué estableix la representado, en 
els Consells d'Area i en les Juntes d'Hospitals, de l'ad-
ministració local, deis usuaris i de la Generalitat. A 
mes a mes, es preveu que les administracions locáis 
coHaborin al finangament deis hospitals. Aquesta és 
una rao que fa estranyar que en una Área de Salut no 
hi hagi una estructura sanitaria completa, amb, alme-
nys, un Hospital de Nivell 3. Els órgans son els se
güents: 

Director de Salut de ¡'Área: nomenat peí Consell 
de l'Area de Salut, a proposta o ratificat per la 
Conselleria de Sanitat. (Equivaldría ais actuáis De
legáis Provincials del Ministeri de Sanitat). 
Consell de Salut de ¡'Área: máxim organisme poli-
tic de l'Area de Salut, amb representants deis usua
ris, de l'Administració local, del personal sanitari 
i de la Generalitat. 
Direcció de la Salut de l'Area: máxim organisme 
técnic del qual depenen tots els servéis sanitaris 
de l'Area. 
Junta de Govern de ¡'Hospital de Nivell 3: amb re
presentants deis hospitals que el teñen com a hos
pital de referencia. 

8 L'organització sanitaria d'installacions assistencials i 
hospitaláries, proposada pels redactors del Mapa Sa
nitari, i presentada en el Mapa de la página següent, 
no és «hospitalocéntrica» com d'altres proposades pré-
viament.16 L'organització proposada compren les se
güents installacions: 

Centre de Salut: Centre de Salut per a 4000 habi-
tants en árees rurals i 20 minuts d'accessibilitat 
máxima en cotxe. Centre de Salut per a 20 000 ha-
bitants en árees molt urbanitzades. Es recomana 
no crear centres de salut petits si se'n poden fer 
de mes grossos fins al máxim d'1 per 20 000 hab. 
i complint els criteris d'accessibilitat. 
Sectors hospitalaris: de 4000 persones en medi ru
ral i máxim de 100 000 persones en medi urbá. Será 
la unitat d'organització deis servéis i l'ámbit d'ac-
tuació deis professionals sanitaris. 
La dotació d'hospitals es calculará sobre la base 
de 4,3 Hits per 1000 habitants, per malalts no aguts, 
amb un hospital entre 300 i 400 Hits (Iberhospitalá-
ria, proposa hospitals regionals de fins 800 Hits). 
Aquesta dotació representa un hospital per a cada 

100 000 habitants, aproximadament. 
Es proposen tres tipus d'hospitals, pero no es de
terminen estándars d'accessibilitat máxima. 
De nivel! 1 que son diferents deis que es dirán 
Hospitals de Districte o Regionals i que disposaran 
de les especialitats de Medicina General, Cirugía 
i Maternitat. 
De nivell 2, amb les especialitats de nivell 1 mes 
les d'oftalmologia, dermatología i oto-rino-laringo-
logia. 
De nivel! 3, amb les especialitats anteriors i totes 
les especialitats i aparells altament sofisticats i 
ensenyament medie universitari. Aproximadament 
es preveuran 0,5 llits/1000 hab. de Hits d'especia-
litats de nivell 3. (Si el mínim técnicament viable 
fos també de 100 Hits, l'ámbit de servei d'un hos
pital de niveli 3 seria de 200 000 hab., de 400 000 
hab. per 200 Hits i de 600 000 hab. per 300 Hits). 
Per anar a l'hospital d'un nivell no s'ha de passar 
per l'hospital de nivell inferior. 
Hospital de referencia de cada Hospital, és l'hospi
tal mes próxim que té mes especialitats (per exem-
ple, el de Girona és Badalona). 
No s'han estudiat encara els estándars físics de 
dotació de personal i de costos unitaris deis Hospi
tals. 

9 Els ámbits territorials significatius peí present estudi 
son, dones, principalment, els següents: 

Sector Assistencial 

10 

16. Vegeu, per exemple, Iberhospitalária (1976): «Estudios de Regionaliza-
ción Sanitaria». Diputación Provincial de Barcelona. 

30 minuts d'accessibilitat 
en medi rural 
6 minuts d'accessibilitat 
en medi urbá 
4000 residents, en medi rural 1 Peí primer 
20 000 residents, en medi urbá J esglaó sanitari 
100 000 residents (dotació de 4,3 Hits per 1000 hab. 
i hospitals de 300 a 400 Hits). 
200 000 residents (dotació de 0,5 llits/1000 hab. de 
Hits de nivell 3, i mínim de 100 Hits). 
400 000 residents (idem... i 200 Hits). 
600 000 residents (idem... i 300 Hits). 

L'organització administrativa i territorial proposada 
consta, dones, de les 12 Árees de Salut com a ámbits 
d'administrado periférica de la Generalitat, encara que 
de forma descentralizada i amb participació, també, 
deis usuaris, l'admimstració local i el personal sanita
ri , i els sectors sanitaris, com a ámbits també d'ad-
ministració periférica, pero d'infiuéncia ¡ocal. En les 
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Mapa 7.4.- Mapa sanitari 
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funcions sanitáries deis «sectors» l'administració local 
competent hi podrá teñir un ampli poder de decisió. 
Respecte ais ámbits d'administració periférica, és dis
cutible que les dotze Arees de Salut corresponguin a 
árees d'homogeneítat social, territorial i sanitaria. 
Inexistencia de quatre árees en l'entorn metropolita 
de Barcelona fa pensar que s'han deiimitat mes per fer 
unitats de gestió manejables que no pas per homoge-
neítat ja que per aquest aspecte podría ésser una área 
única. Si aquests criteris suposats de manejament 
(entre 600 000 i 200 000 habitants) s'apliquessin a la 
resta del territori cátala no en resultarien mes de qua
tre árees addicionals (que correspondrien ais hospi-
tals de nivell 3 de Lleida, Tarragona-Reus, Girona i 
Manresa). Igualment, tot i que es pot argumentar l'ho-
megeneitat de L'AIt Pirineu, no es pot mantenir que 
hi hagi una centralitat clara, que en tot cas seria a 
Lleida, perqué les comunicacions i relacions no son 
transversals sino per les valls fluvials, confluents ais 
voltants de la capital lleidatana. 

7.2.8. GUARDIA URBANA * / SEGURETAT 
CIUTADANA 

1 La funció básica de la Guardia Urbana a cada municipi 
és «el compliment de les ordenances municipals, la vi
gilancia i custodia deis béns municipals i l'ordenació 
del tráfic rodat»; subsidiáriament, ha de col-laborar amb 
les forces de seguretat de l'Estat en el manteniment 
de l'ordre públic i la seguretat ciutadana. És en aquest 
últim aspecte on es plantegen problemes de coordina
do d'actuacions. La pregunta (ob. cit. pág. 7) és, «y 
cómo vamos a organizar el trabajo en cada demarca
ción para que no surjan interferencias y, por consi
guiente, una cohorte de emulaciones, piques y, en de
finitiva, que no se dispare el derroche económico y ad
ministrativo?». De fet, a Barcelona hi ha avui unes 
7200 persones entre Guardia Urbana, Policía Nacional, 
Inspectors i Guardia Civil que equivalen a 3,6 perso
nes per 1000 residents, superior a moltes dotacions 
estrangeres. Hom considera que és adequada una do
tado entre 2 i 3 guárdies. 

Les competéncies de seguretat ciutadana están, 
dones, repartides entre diferents organismes públics 
i Ajuntaments. La Generalitat té la potestat de coordi
nar els guardes municipals, i, segons l'article 13 de 
l'Estatut, la Junta de Seguretat és l'organisme máxim 
de coordinació policial a Catalunya. 

2 La Guardia Urbana ha de participar en la tasca de ga
rantir la seguretat ciutadana, junt amb els organismes 
de l'Estat. En ámbits rurals s'ha de garantir també l'a-
nomenada guardería rural, que planteja problemátiques 
humanes i de material diferents deis ámbits urbans. 
La dotació que s'havia de considerar máxima, per part 
de la Direcció General d'Administració Local, era la 
d'un guardia urbá per 1000 habitants, malgrat que hi 

* La legislació básica segueix el Reglament de Funclonaris de l'Adminis-
tració Local de 30/5/1952 i la Llei d'Ordre Públic de 1978. La informado 
procedelx de les Memóries d'Activitats i Programació de la Delegado 
de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona (1980), de les 
entrevistes realitzades, i deis materials publicats procedents d'un semi-
nari-coHoquI sobre Guárdies Municipals (CEUMT, n.° 24 marc 1980). 
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hagi en estudi la proposta d'1,3 guárdies per mil resi-
dens. 

3 Les opinions recollides indiquen que la problemática 
que justifica l'aparició del servei de guardia urbana 
está al voltant deis 8.000 residentes, encara que la 
guardia rural sigui necessária, en funció d'una proble
mática diferent de la residencial. Igualment, les dota
cions en municipis turístics no depenen de la població 
resident fixa. 

La dotació mínima de guardia urbana sembla estar en 
una estructura organitzada de 17 persones dependents 
d'un sergent, equivalent a dos torns de vuit persones; 
amb aquesta organització es comenga a garantir el 
material necessari. Avui, a Catalunya, aquest nombre 
de guárdies el teñen les poblacions entre 20 000 i 
25 000 persones i els municipis turístics. Cal reteñir 
el fet que una Comissaria de Policía, com a unitat 
mínima de la seguretat de l'Estat, apareix al voltant 
de vint mil habitants. 

4 A Barcelona, o en poblacions superiors ais cent mil 
habitants, la unitat funcional no és l'organització es
mentada de disset persones. En aquests casos es ne-
cessita una organització a carree d'un oficial o d'un 
sotsinspector. Aleshores, les dotacions adequades 
están entre 100 i 400 guárdies, amb el corresponent 
equip i material, i serveixen poblacions d'entre 80.000 
i 300.000 persones. Les plantilles de guardia urbana 
representen entre un tere i una quarta part de la 
plantilla total municipal. 

5 La Guardia Municipal, com a servei genuínament local, 
representa, dones, un servei on el llindar mínim depén 
de factors organitzatius interns. Pero és la problemá
tica social i territorial la que condiciona mes el seu 
ámbit d'actuació, amb el requeriment de personaliza
do en les relacions ciutadans-guárdia municipal. Les 
dimensions demográfiques de Barcelona exigeixen una 
territorialització del servei, amb torga autonomía i 
installacions per barris; no és, dones, aconsellable la 
metropolitanització del servei. En canvi, per dimen
sions inferiors a dos-cents mil residents, no es reco-
mana la construcció de casernes i la descentralització, 
encara que sigui sempre necessari garantir la policía 
de barri. Quan existeixen sistemes urbans, el rendi-
ment de la guardia municipal (servei de tráfic, d'orde-
nances, de seguretat ciutadana, etc.) milloraria amb 
la gestió única, amb límits entre 200.000 i 400.000 per
sones si es fan servir els indicadors de l'organització 
existent avui a Barcelona. Funcionalment, s'ha de ga
rantir la coordinació entre Guardia Municipal i Policía 
Nacional, fins que no es resolguin els problemes de 
competéncies, així com el lligam polític del govern 
local amb els organismes estatals. 

7.2.9. ENSENYAMENT 

1 L'educació afecta la formació del capital huma d'una 
societat, i és responsable de moltes de les actituds 
i deis sentiments de les persones i determina les 
possibilitats personáis d'accedir al mercat de treball. 
Per aixó, les funcions publiques de l'ensenyament te
ñen una importancia política cabdal, i mes avui, a Ca-



talunya, amb les competéncies que, en aquest camp, 
confereix l'Estatut d'Autonomia (article 15).17 El con-
tingut i competencia del sector públic, en aquesta 
funció, queda encara determinada per la Llei General 
d'Educació de 1970 (Ll. 14/1970 de 4 d'agost): «deter
minar la política educativa en tots els nivelis i moda-
litats, programar les realitzacions en funció de les 
necessitats i recursos disponibles, reglamentar tots 
els tipus d'ensenyament i la concessió o reconeixe-
ment deis títols, crear i suprimir centres estatals 
d'ensenyament i supervisar totes les institucions d'en
senyament estatal i no estatal». Els poders públics, 
dones, defineixen el contingut de l'ensenyament, fan 
la contractació i retribució del professorat, determi
nen i distribueixen les subvencions económiques (ais 
centres privats) i les beques, decideixen la construc-
ció i el manteniment deis centres escolars públics, i 
inspeccionen els centres educatius privats. 

2 ^estructura actual del sistema educatiu (tant pels cen
tres públics com pels privats) és la següent: 

— Ensenyament Preescolar (per a nens i nenes de 
dos a sis anys) que compren el Parvulari o Ma
ternal (dos i tres anys) i Iniciació (quatre i cinc 
anys).18 

— Ensenyament General Basic (per a nens i nenes de 
sis a tretze anys) amb una primera etapa (fins ais 
deu anys) i una segona etapa (fins ais tretze).19 

— Batxillerat Unificat Polivalent (per a alumnes de 
catorze a setze anys) amb un curs addicional d'o-
rientació universitaria, que ha tornat a ser indos 
dins del Batxillerat. 

— Formació Professional (per a alumnes de les ma-
teixes edats que el Batxillerat, i per tant, objecte 
d'elecció entre ambdós tipus d'ensenyament) amb 
dos graus establerts i un tercer poc definit encara. 

— Facultats i Escoles Técniques de grau universitari 
amb cursos de tres a set anys. 

3 Diferents departaments i organismes públics teñen 
cura deis diferents tipus d'ensenyament. La Genera-
litat disposa avui (després del Reial Decret 1666/80) 
d'ámplies facultats respecte a la construcció de cen
tres, contractació i retribució del professorat i inspec-
ció de l'ensenyament privat i públic per a tots els 
tipus d'ensenyament, amb I'excepció de l'ensenyament 
universitari i superior. Aqüestes facultats están sot-
meses a Taita inspecció de l'Estat, regulat per la Cons-
titució i al limitatiu del traspás deis recursos per a 
cobrir el cost i el finangament deis servéis.20 

17. (.'actual Constitució espanyola sitúa l'ensenyament entre els drets 
fonamentals I les llibertats publiques básiques... la garantía de l'exercicl 
d'aquest dret I llibertat básica del ciutada que és l'ensenyament no és 
una obligació particular de l'Estat sino deis poders públics en general ... 
—arts. 27 i 53 de la Constitució— ... Les competéncies de les Autono-
mies queden delimitades entre els mínims marcats per l'article 148 i uns 
máxims definits peí marge de desenvolupament de les normes básiques de 
l'Estat i que aqüestes mateixes normes conferissln a les Común¡tats 
Autónomes —art. 149—». PLANDIURA, R., PERDIGÓ, J. i LÓPEZ, J. A.: 
«Educació i Autonomía a Catalunya: marc legal per a una escola autóno
ma», a la Revista CEUMT, n." 16-17. Barcelona 1979. (págs. 7-13). Les fun-
cions traspassades queden detallades en el Reial Decret 1666/80 (B.O.E. 
de 30/12/80 i D.O.G. de 30/12/80). 
18. El servei de guarderies es considera más com a Servei Social, I cau 
fora deis cicles educatius. 
19. El Reial Decret de 9 de gener de 1981, fixa (amb algunes modifica-
cions sobre la legislació anterior), l'ensenyament mínim peí nou cicle 
inicial en que s'ha subdividit l'Educació General Básica. 

4 Les competéncies en el camp de l'ensenyament es po
den dividir, avui, amb prou claredat, entre les compe
téncies centráis (Administrado Central i Generalitat) 
i les competéncies deis Ajuntaments.21 En el primer 
cas manquen encara assignacions definitives, pero 
sense canvi en el model d'administració educativa, la 
Generalitat haurá de teñir inicialment una administra
ció periférica molt semblant a la que hi ha hagut, fins 
ara, amb gestió centralitzada. L'altre possible model 
d'administració educativa és el model anglo-saxó, es-
pecialment el británic, on ['Administrado Local exer-
ceix per delegació la part de les competéncies educa-
tives referides a la contractació i retribució del pro
fessorat. Aquest model diferent té importants conse-
qüéncies respecte ais pressupostos i nómina de 
personal deis ajuntaments o organismes d'administra
ció local. Aquest fet és evident a Catalunya, quan hom 
pensa que la nómina del Ministeri d'Educació és a 
vegades, superior a la nómina del corresponent ajun-
tament.22 

5 En la legislació actual, els Ajuntaments proporcionen 
els terrenys per a la construcció de centres públics de 
tota mena d'ensenyament (amb I'excepció de ['universi
tari) i té cura del manteniment corrent (neteja, vigilan
cia, obres de conservado, etc.) deis centres públics; 
amb convenís amb els organismes públics superiors 
pot teñir col-laborado en el manteniment deis menja-
dors escolars deis centres públics, en el transport es
colar, en la redacció deis projectes técnics deis nous 
centres, en les classes especiáis (gimnástica, músi
ca, etc.) i en les revisions mediques escolars.23 Els 
ajuntaments, pero, teñen facultats sobre la inspecció 
de la qualitat de l'ensenyament, sobre el rendiment pe-
dagógic deis mestres, sobre el nomenament deis di-
rectors i mestres deis centres públics o sobre els 
plans d'ensenyament. De fet, si hi hagués un canvi en 
el model educatiu de l'administració escolar haurien 
d'assegurar, a mes de l'aparell técnico-administratiu 
per a la recerca de terrenys i per al manteniment deis 
centres escolars, una direcció pedagógica de l'ense
nyament local; des del punt de vista deis requeriments 
funcionáis, haurien d'establir funcions semblants a les 
que han fet les Delegacions Provincial d'Ensenyament 
i les Inspeccions Provincials24 per a l'ensenyament 
básic. 

6 Les Delegacions i les Inspeccions Provincials han es-
tat els órgans de l'administració periférica de les com-

20. Els problemes principáis deis traspassos provenen de la definició del 
que s'entén per «alta inspecció», del contingut lingüístlc de l'ensenya
ment, de la regulació de ia funció pública (funcionarls) i de 1'establiment 
deis móduls de cost i inversió del servei. La inversió del Ministeri d'Edu
cació estava al voltant del 10 per cent de tota la inversió pública en els 
pressupostos de l'Estat de 1979. 
21. Les Diputacions no teñen competéncies en l'ensenyament, excepte en 
la part que afecta I'assisténcia social. 
22. Així a la ciutat de Barcelona hi ha de l'ordre de 8100 mestres d'en
senyament básic (públic i privat), uns 2200 de preescolar i uns 2100 de 
Batxillerat i Formació Professional. En el model anglo-saxó, on el sector 
públic cobreix aproximadament el 90 per cent de les necessitats, equival
dría a augmentar la nomina actual de l'Ajuntament de Barcelona [al vol
tant de 15 000 persones) en unes 10 000 persones mes. Mes endavant es 
detalla la cobertura pública de l'ensenyament a la ciutat de Barcelona. 
23. La legislació que regula aquests aspectes és la següent: Decret 2324/ 
1974 de 8 d'agost de 1974 i Ordre Municipal de 21 de maig de 1974 sobre 
convenís amb Corporacions Locáis per a construccions escolars; Ordre 
Ministerial de 15/1/65 sobre móduls de conservado, reparació, calefac-
ció, enllumenat I neteja. Decret 2173/78 de 25 d'agost sobre ordenació 
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peténcies centráis en materia d'ensenyament.25 Les 
inspeccions d'ensenyament básic i de nivells superiors 
están separades mentre que les Delegacions Provin
c i a l (Reial Decret 3186/1978 d'1 de desembre sobre 
desconcentració de funcions del Ministeri d'Educació 
i Ciencia, i Reial Decret 71/1979 de 12 gener peí qual 
es modifica l'estructura orgánica de les Delegacions 
Provincials) teñen competéncies sobre tots els tipus 
d'ensenyament amb excepció de l'universitari (a car
ree deis Districtes Universitaris). Els ajuntaments te
ñen participació (Decret 2465/74 de 8 d'agost) en les 
decisions sobre construccions escolars. 

Els aspectes problemátics amb mes repecussió social 
de les competéncies educatives fan referencia a la del 
sector públie (proporció de places en centres públics 
sobre el total de necessitats o places existents), a les 
subvencions escolars, al finangament de les noves 
construccions publiques i a la qualitat pedagógica de 
l'ensenyament.26 Les cobertures del sector públie a 
Espanya i, en especial, a Catalunya, son baixes en 
relació ais estándards europeus, encara que una part 
important de l'ensenyament rep subvenció 2); sem-
blantment, les proporcions d'alumnes per aula, que en 
els centres públics oscillen entre els trenta i els qua-
ranta en alumnes d'ensenyament Preescolar i Ensenya-
ment General Básic. Una millora de l'ensenyament tin-
drá com a repercussió un augment de la construcció 
de centres públics i de la contractació de personal do-
cent, amb la qual cosa els aspectes d'organització ad
ministrativa i de direcció pedagógica hauran de ser 
millorats. 

Places en centres públics respecte a l'escolarització 
total (%) 1975-7627 

Places escolars d'E.G.B.29 (Curs 1977-78) 

Barcelona ciutat 
Entitat Municipal 
Metropolitana 
(ex. Barcelona) 
Catalunya 
Espanya28 

Pre
escolar 

12% 

27% 
s.i 

38% 

E.G.B. 

27% 

43% 
40% 
60% 

BUP 
iCOU 

30% 

73% 
s.i 

5 1 % 

Form. 
Prof. 

4 1 % 

62% 
29% 
34% 

deis servéis de Medicina i Higiene Escolar. Decret 2374 referent a l'ac-
t ivi tat constructiva en materia d'habitatge i construccions escolars. L'Or-
dre de 31/12/1971 estableix els móduls de sol necessaris per ais diferents 
tipus de centres escolars, així com el Reglament de Planejament (R.D. 
2159/78 de 23 de juny). 
24. Recentment, el Ministeri d'Educació havia iniciat la ¡mplantació d'al-
guna subdelegació a la provincia de Barcelona (Sabadell) que cobriria 
les qüestions administratives i educatives d'una població resident supe
rior ais 300 000 habitants. 
25. El contingut de les seves funcions és determinat peí Decret 2915/67 
de 23 de novembre («Reglamento del Cuerpo de Inspección de Enseñanza 
Primaria) i peí Decret 664/73 de 22 marc que especifica de nou les fun
cions del Servei Técnic d'Educació. 
26. Pinílla de las Heras en la Introdúcelo del treball «L'Educació General 
Básica a Catalunya. Dades essencials per a una política educativa- (MAS-
JOAN, J. M. PINILLA DE LAS HERAS, E., i VIVES, J. Ed. Blume, Publica-
cions de la Fundació Jaume Bofill, Barcelona 1979); assenyala com a pro-
blemes mes importants: el poc prestigi social deis mestres, la baixa 
retribució, una cobertura pública no mes enllá del 30 per cent i la pluri-
ocupació de molts mestres en treballs docents i no docents. Com a 
dominant básica per a entendre la problemática dotacíonal i pedagógica 
de l'ensenyament espanyol ais anys seixanta cal consultar «La Educación 
en España. Bases para una política educativa». Ministerio de Educación 
y Ciencia. Madrid 1969, (anomenat també el «Llibre blanc de l'ensenya
ment» en aquells anys). 
27. «Estadísticas de Enseñanza» de la Delegación del Ministerio de Edu
cación y Ciencia. 
28. INE. 'Anuario Estadístico de 1976». 

8 

9 

10 

Provincia Barcelona 
Provincia Girona 
Provincia Lleida 
Provincia Tarragona 

Catalunya 

Publiques 

281 408 
39 544 
27 179 
43 931 

392 062 

Privades 

378 153 
20 435 
16 025 
25 219 

439 832 

Total 

659 561 
59 979 
43 204 
69 150 

831 894 

L'análisi de la distribució territorial deis centres pú
blics i privats posa de relleu la concentrado de cen
tres a la zona metropolitana i a la provincia de Bar
celona (86 per cent en centres primaris públics i pri
vats). Els mapes que segueixen indiquen com, fora de 
la provincia de Barcelona, apareixen centres de Batxi-
llerat i de Formació Professional en poblacions resi-
dents entre 2.000 i 5.000 habitants (Vilella-Mig Aran, 
Almenar, Almacelles, Planelles, Falset, Sta. Coloma de 
Queralt, St. Hilari Sacalm, Roses, etc.) encara que 
aquests centres teñen, en medi urbá dispers, un ámbit 
de servei supramunicipal. Hi ha centres (públics o pri
vats) de formació professional i 53 centres de batxi-
llerat, fora de la provincia de Bacelona, que segura-
ment configuren funcions d'interrelació territorial. 

Les necessitats de centres d'ensenyament depenen 
principalment de la població resident, encara que les 
dotacions actuáis están a certa distancia deis están
dards normalment acceptats.31 En medi urbá dispers la 
població servida per un centre determina el ¡lindar 
mínim de població resident dependent, que ha d'estar 
sotmés a la consideració de Vaccessibilitat máxima 
acceptable. Els conceptes que es fan servir, tot seguit, 
per a determinar les poblacions mínimes servides son 
els de «demanda potencial» (població que necessita 
cada tipus d'ensenyament), «demanda efectiva» (po
blació que demanará efectivament el servei dins de la 
demanda potencial) i centres mínims (peí nombre de 
places). Diferents cobertures acceptades peí sector 
públie determinen l'oscillació de les poblacions ser-
vides. 

Un centre de Preescolar (2-5 anys) apareix entre els 
1.200 hab. (100% Sector Públie) i els 1.900 hab. 
(65 % Sector Públie), amb una demanda potencial del 
7,5 % de la població resident,32 una demanda efectiva 

29. AMARGOS, R.: «Nota sobre la situació de l'E.G.B. a Catalunya» 
Butlleti det CEUMT, n.° 16-17. Barcelona 1979. pags. 18-20. 
30. Durant el curs 1977-78, el 33 per cent de les places escolars privades 
de la ciutat de Barcelona rebien algún tipus de subvenció estatal (el 50 o 
el 100 per cent del módul establert {'Situado de l'Ensenyanca primaria a 
Barcelona» —mímeo— Gabinet Técnic de Programació de l'Ajuntament de 
Barcelona, 1978. La mitjana catalana arriba fins al 69 per cent (vegeu 
Amargos, R., op. cit., pág. 20) en l'ensenyament general básic. 
31. Aquest seria el cas, per exemple, del 63 per cent i del 30 per cent 
d'escolarització (places existents respecte a la població d'edat entre 14 
i 17 a l'Entitat Municipal Metropolitana (amb l'exclusió de Barcelona). 
Els estándards o dotacions objetives mes acceptats per aquest grup 
d'edats és del 80 per cent. Vegeu IPUR (1978), «Estándares utilizados por 
el Instituto Provincial de Urbanismo», i RIERA, J. L. «Estándares consi
derados en el Plan Espacial de Equipamientos. Corporación Metropolitana 
de Barcelona». Butlleti del CEUMT n.° 7 págs. 4-26. Barna. 1978. Aquests 
estándards son els que es taran servir en les elaboracions posteriors. 
32. Les estructures de població considerada son d'estructura urbano-me
tropolitana; disminueixen en ámbits de medi urbá dispers i rural (70-110 
nens per 1000 habitants entre 6 i 14 anys). 
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Mapa 7.5.- Centres de BUP 
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Mapa 7.6.- Centres de formació professional 
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del 65 % (49 aiumnes/1.000 hab.) i centres mínims de 
2 aules (60 places}. 

11 Un centre d'E.G.B. (6-14 anys) apareix entre els 2.000-
2.500 hab. (segons mateixes participacions anteriors 
del sector públic), amb una demanda potencial de 
14% sobre població resident, una demanda efectiva 
del 100 % (140 alumn./1.000 hab.) i centres mínims de 
8 aules (240-280 places) i ;30-35 alumnes per aula. 

12 Un centre de B.U.P.-C.O.U. (15-17 anys) apareix entre 
els 6.300-6.900 habitants, amb una demanda potencial 
del 6 per cent respecte a la població resident, una 
demanda efectiva del 56 per cent (24 % a Formació 
Professional) (34 alum./1.000 hab.), i centres mínims 
de 210 places. 

13 Un centre de Formació Professional (15-18 anys) apa
reix entre els 20.000-25.000 hab.33 amb una demanda 
potencial del 7,5 per cent respecte a la població resi
dent, una demanda efectiva del 24 per cent (18 allum./ 
1.000 hab.) i centres mínims de 360 alumnes. Reduint 
el nombre d'especialitats, .el nombre d'habitants cor-
responent seria entre 5.000 i 10.000 habitants. 

14 Segons l'opinió d'lnspectors Técnics consultats, en 
medi rural es torna a una política de desconcentració 
i d'escoles unitáries en medi rural. Fins ara es concen-
trava, almenys, una etapa sencera (mínim de 150-175 
alumnes) que correspon a 1.250-1.600 residents en 
medi dispers. Hi ha probiemes per ais ajuntaments 
que teñen l'escola agrupada, perqué inicialment han 
de cobrir les despeses de funcionament i és difícil el 
repartiment. 

15 No sembla aconsellable la concentració ni per a Pre-
escolar ni per á la primera etapa d'EGB. Les Unitats 
mínimes adequades son per a Preescolar, de 10-15 
nens (equivalent a 200-300 hab.) i per a EGB (primera 
etapa de 10-15 nens (equivalent a 140-215 hab.). La se-
gona etapa es recomana agrupada. 

16 La distancia máxima de viatge per transport escolar 
en medi rural (amb menjar a l'escola i acompanyant) 
recomanada és de 15-30 min. en la primera etapa 
(15-30 km.) i de 45 minuts en la segona etapa. La se-
gona etapa concentrada podría ser de 3 unitats de 20 
alumnes cadascuna, que equival a una població resi
dent de uns 1000 habitants. Segons opinions de mes-
tres rurals consultats hi ha avantatges i inconvenients 
en cada tipus d'escola (concentrada i unitaria). La con
centrada té mes possibilitats per ais nens i és mes 
oberta, pero hi ha menys interés i contactes amb els 
pares. A la unitaria es «juga tot a una carta» pero hi 
ha mes contacte mestrePalumne. La millor qualitat de 
rensenyament s'aconsegueix amb un mínim de 10-
20 alumnes per mestre i dos cursos com a máxim, si 
socialment es considera que cal pagar aquest cost. 
Per sobre deis 1000 residents no és aconsellable la 
concentració. 

33. Un canvr d'orientació pedagógica, que dones mes importancia a ren
senyament professional técnico-universitari per excés d'oferta de titulats 
universitaris, alteraría les proporcions considerades de Batxillerat i For
mació Professional. L'aparició d'un centre professional complet es podría 
situar aleshores entre els 8000 i els 10 000 habitants. 

17 El rendiment educatiu mes gran en medi urbá s'acon
segueix amb centres de 10 unitats (3000-5000 resi
dents). S'ha recomanat fer centres petits en medi urbá 
(«millor dos centres de 10 unitats que un de 20 uni
tats), segons els inspectors consultats. 

18 Les observacions anteriors porten a considerar com a 
unitat mínima de la gestió pública de l'ensenyament, 
unitats amb un mínim de 1500 (una etapa d'ensenya-
ment general básic) o de 3000 habitants (un centre 
sencer), sempre que estiguin dins d'accessibilitats 
máximes de 15 km que és una accessibilitat de rela-
ció quotidiana. Aqüestes unitats servirien per a ga
rantir les funcions actuáis que té l'Administració Lo
cal (manteniment deis centres). S'ha estudiat poc la 
dimensió superior mes idónia per a gestionar la funció 
de manteniment, encara que a I'Ajuntament de Barce
lona un equip dirigit per un técnic mitjá gestiona a ple
na dedicado uns 40 centres públics, que, amb una co
bertura pública del 65 per cent és equivalent a una 
població resident propera ais 300 000 habitants. 

19 La discussió sobre els ámbits territorials mes ade-
quats per a l'exercici de les funcions d'administració 
periférica, avui de la Generalitat, s'ha de relacionar 
amb la possibilitat de Vexercici descentralitzat de les 
competéncies centráis de l'ensenyament.34 El criteri 
de delimitació podría ser un nombre máxim de cen
tres d'ensenyament (Subirats, op. cit. pág. 16, el sitúa 
en un máxim de quaranta). Semblaría també lógic que 
el criteri estigués relacionat amb la funció d'inspecció 
pedagógica que seria la direcció pedagógica superior 
a la direcció d'un centre. Les opinions obtingudes 
d'lnspectors d'ensenyament primari sitúen en 40-
50 centres (públics i priváis) territorialmeRt concen
tráis,35 depenents d'un sol inspector técnic, que per-
meti de tres a quatre visites per centre i curs es
colar. La xifra esmentada de centres és equivalent 
a 200-400 aules i a 900 places escolars, que resulten 
de 50 000-75 000 residents. 

20 Pero un inspector o director pedagógic ha de treballar 
en un equip de treball. Es considera que, com a máxim, 
aquests equips de treball haurien de teñir una dimen
sió máxima de 20 inspectors i servirien, per tant, una 
població resident máxima d'un milió de persones. Fora 
de la zona metropolitana de Barcelona no fan falta 
mes de tres o quatre zones d'inspecció, que podrien 
ser també les unitats d'administració periférica de 
l'ensenyament. Les opinions consultades han dubtat 
en donar tota la funció de contractació de personal do-

34. Aquesta és la possibilitat que plantegen: 
— BAS, J. M., i CAPELLADES, J.: «Aproximado al tema de la descen-

tralització de la política educativa» Congrés de Cultura Catalana, ám-
bit d'Ordenació del Territorí. Reunió a la Seu d'Urgell. Novembre 1976. 
Aquests autors recomanen les xifres de 400 000-600 000 hab. (que és 
l'ámbit significatiu per a l'ensenyament universitari) per cada unitat 
descentralitzada. Fora de la zona metropolitana (6 zones) recomanen 
4-5 unitats mes. 

— SUBIRATS, Marina: «Descentralizado de l'educacló í reforma adminis
trativa», Butlletí del CEUMT, n.° 16-17. Barcelona 1979. Págs. 16-17. Si
túa les dimensions d'un districte escolar entre 10 000 habitants (me
dís dispersos) i 100 000 habitants en medi urbá i detalla també Íes fun
cions i competéncies possibles del districte escolar. 

— P L A N D U I R A Í R., PERDIGÓ, J. i LÓPEZ, J. A., Op. clt. pág. 12. (1979). 
35. Avui, cada inspector de la provincia de Barcelona, té una zona a 
Barcelona ciutat i una a fora. El nombre de centres dependents d'un ins
pector s'acosta, avui, ais 100 centres. 
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cent i direcció pedagógica a l'Administració Local, i 
s'han pronunciat per sistemes mixtos Generalitat-
Ajuntaments. La construcció i manteniment deis cen
tres es considera una funció ctarament local. 

7.2.10. SERVÉIS DIVERSOS 

1 H¡ ha un conjunt de funcions publiques que no han 
pogut ser objecte d'una análisi tan detallada com en 
el cas de les competéncies ja presentades. L'estudi 
deis seus requeriments funcionáis i territorials es pre
senta agrupat en aquest epígraf. Els servéis estudiats 
son els següents: 

— competéncies d'organització administrativa munici
pal (contractació de personal, hisenda, estadística 
i lleves, ordenador, etc.) 

— activitats i installacions culturáis i recreatives 
— activitats i installacions esportives 
— habitatge públic 
— servéis mortuoris i cementiris 
— servéis socials 
— competéncies publiques sobre el mercat de treball. 

2 Les exigéncies d'eficacia i funcionament deis servéis 
municipals ó'hisenda, estadístiques i lleves porten a 
la necessitat de mecanització per ordenador, mes que 
en els requeriments estrictes de nombre o personal 
directiu. Aquest fet condiciona mes les unitats mini-
mes que no pas les grandáries máximes, per les quals 
no s'ha obtingut cap indicador. El nombre mínim de 
rebuts que sembla justificar la mecanització es el de 
1500-2000 rebuts), que en un impost generalitzat (per 
exemple l'impost de circulació) pot ser equivalent al 
nombre de famílies residents i a 5000-10 000 habitants. 
Aquesta argumentació és válida també per al cas del 
«rebut unificat» per familia o unitat productiva in-
cloent la totalitat de figures impositives a pagar, que 
és un objectiu d'organització de les hisendes locáis. 
Les xifres anteriors coincideixen amb I'experiencia 
obtinguda d'ordenadors adequats per Tadministració 
local. Les dades disponibles apunten un ordenador 
«mini» per a una població servida per l'administració 
local de 10 000-15 000, encara que puguin servir fins 
a poblacions de 25 000 habitants. Després d'un orde
nador «mini» les escales territorials deis altres tipus 
d'ordenador o de sistemes informátics (ádhuc amb 
termináis) anirien a 100 000-150 000, 500 000 i mes d'un 
milió d'habitants. La justificació d'una unitat amb de-
dicació única a la gestió de personal apareix en Ajun-
taments amb poblacions superiors ais 500 000 habi
tants; per sota d'aquesta grandária és una activitat 
acumulada a la de secretaria general. 

3 Les activitats i installacions culturáis i recreatives no 
teñen formes úniques de gestió perqué depenen mes 
de la imaginació i de la voluntat de les entitats publi
ques i privades. Ádhuc els servéis mes estandaritza-
bles de biblioteques i auditoris, centres religiosos i 
centres de jovent poden ser donats de maneres dife-
rents i sense installacions. Les agrupacions de residen
cia des de 15 000 habitants en medi urbá concentrat 
justifiquen reserves de terreny^6 en medi dispers o 
rural no es pot parlar d'un mínim de població servida, 
perqué la major part de servéis culturáis s'han de do-

110 

nar a l'escala del nucli de ve'inatge. Un servei supramu-
nicipal de biblioteques (subdividit per unitats ambu-
lants o dependents) es podría justificar per poblacions 
servides per sobre deis 10 000 residents i no hi hauria 
limitacions d'accessibilitat per tractar-se d'una orga-
nització administrativa mes que de servei final. No 
s'han trobat indicadors clars pels servéis de joventut, 
encara que una colonia d'estiu podría aparéixer cap 
ais cinc mil habitants. 

4 Els equipaments esportius mínims (camp de fútbol, 
tennis, básquet o handbol) es poden donar per qualse-
vol dimensió d'usuaris. Hi ha, pero, les installacions 
especiáis que necessiten llindars mínims de població 
i llindars máxims d'accessibilitat, donada la freqüén-
cia d'ús i els seus costos alts d'inversió i funciona
ment; son els casos de les piscines cobertes o els 
poliesportius coberts, gairebé inexistents fora deis nu-
clis urbans de dimensions inferiors ais cinc o deu mil 
habitants. Els requeriments de població se sitúen per 
les piscines cobertes o els poliesportius entre els 
10 000 i els 25 000 residents. 

5 Les competéncies municipals de Vhabitatge es limiten 
des del punt de vista normatiu, a la concessió de lli-
céncies d'obres i a la inspecció de les condicions 
higiéniques, aqüestes ultimes compartides amb els 
funcionaris de la Sanitat local (servei central) i, fins 
ara, amb les Delegacions Provincials del Ministeri 
d'Obres Publiques i Urbanisme. Des del punt de vista 
de la promoció de l'habitatge públic, Tadministració 
local pot obtenir, amb condicions lleugerament mes 
bones que els promotors privats, la construcció di
recta d'habitatges, encara que les possibilitats reals 
d'incidir en els mercats locáis de l'habitatge depenen 
deis recursos locáis disponibles, i també de la capaci-
tat de gestió.37 

6 En el model d'administració local alglosaxona, els po-
ders locáis teñen una amplia participació (construcció 
directa, manteniment i assignació a sol-licitants) en la 
competencia de l'habitatge, perqué disposen d'accés 
al mercat de capitals i a les subvencions directes cen
tráis; la disponibilitat d'un stock d'habitatges permet 
dedicar part deis recursos obtinguts peí manteniment 
de la nova inversió. De fet, totes les faculats anteriors 
poden ser exercides pels Ajuntaments, malgrat que no 
hagin disposat de prou recursos d'inversió. Un deis 
aspectes de les demandes de mes autonomía local per 
part deis ajuntaments, és, avui, poder disposar de re
cursos per a la construcció directa d'habitatges pú
biics. La «Mista d'espera» que és l'instrument que 
permet classificar els usuaris segons les necessitats, 
té mes fácil gestió des d'un ámbit local que no pas 
des d'un ámbit provincial, com fins ara. 

7 La construcció directa d'habitatges púbiics per part 
deis ajuntaments, s'ha fet mitjangant els Patronats Mu
nicipals de l'Habitatge. La possibilitat que els ajunta
ments disposin d'un aparell técnico-administratiu (ge-

36. Segons el Reglament de Planejament de la Llei del Sol I Ordenado 
Urbana de 1975. 
37. OLIVA CASAS, J.: «Informe sobre el planteamiento, la gestión, el di
seño y la construcción de viviendas sociales de promoción pública» a 
CEUMT, n.° 25-26, Barna. 1980, pág. 57. 



réncia, arquitecte i aparellador) amb dedicació única, 
comenga a aparéixer al voitant deis 10 000 habitants. 
En qualsevol cas, pero, l'ámbit territorial mes signifi-
catiu és el mercat local de I'habitatge, que coincideix 
amb el de residéncia-treball. Des del punt de vista 
funcional, un técnic mitjá que es dediques a la inspec-
ció de nous habitatges i ais canvis d'arrendataris 
d'habitatges de lloguer es justifica, segons opinions 
rebudes, al voitant deis 20 000-30 000 habitants. No 
s'han trobat indicadors quantitatius per a justificar les 
unitats territorials per les d'administració periférica 
(cédules d'habitabilitat, manteniment de I'habitatge pú-
blic ja construít, i la promoció de nous habitatges), 
encara que cinc Delegacions a Catalunya no sembla 
un nombre massa reduít.38 

8 El requeriment mes ciar del servei de cementiri, és la 
proximitat al nucli de població en medi urbá dispers; 
I'existéncia d'incineradors de cadávers no és una ne-
sessitat local sentida. EIs servéis mortuoris es gestio
nen de maneres molt diferents i sense necessitats téc-
niques especiáis. S'ha constatat que fora deis nuclis 
urbans a l'entorn deis deu mil habitants hi ha empre-
ses concessionáries del servéis mortuoris que cobrei-
xen ámbits de servei al voitant deis vint-i-cinc mil re-
sidents i mes. Les necessitats de cementiris, que de-
manen extensions importants de terreny, s'han de plan-
tejar amb gestió única a la zona metropolitana39 en 
unitats que formin sistemes urbans que oscillen entre 
200 000 i 600 000 habitants de població, segons poten
cial urbanístic. 

9 EIs servéis socials teñen una amplia gamma d'instal-
lacions i funcions assistencials que engloben els ser-
veis a la vellesa (clubs, flars i residencies de jubilats), 
a la infancia (guarderies), ais minusválids psíquics (en-
senyament especial) i ais grups socials marginats (al-
cohólics, toxicómans, etc.), encara que en paísos de 
tradició amb assisténcia social40 existeixen grups i 
professionals que teñen cura de famílies en emergen
cia o de necessitats d'acolliment temporal i lligams 
amb els Centres primaris de sanitat. Els requeriments 
económics, administratius i territorials d'aquests ser-
veis están poc estudiáis.41 Les unitats mínimes de 
guarderies per a nens i clubs de vells apareixen justi-
ficades a partir de 5000 residents, encara que es poden 
donar installacions provincials a partir de 1500 o 2000 
habitants. Les necessitats de Llars de Pensionistes, 
apareixen en medis urbans compactes a partir de 
35 000 i 100 000 habitants. Les Llars de Vells mes mo-
dernes serveixen a poblacions mínimes de 100 000 ha
bitants encara que en ciutats molt inferiors a aquesta 
xifra s'ha donat tradicionalment el servei d'asil a an-
cians. També els 100 000 habitants justifiquen la cons-
trucció de centres d'ensenyament especial. Per a les 
unitats de diagnóstic psicopedagogic i d'ensenyament 

38. La dotació de personal a les Delegacions de l'Habltatge transferides 
recentment a la Generalitat és de 180 persones. 
39. RIUDOM, J. i altres: «Necesidades de cementerios comarcales», Co
misión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y Otros Munici
pios. Barcelona 1969. 
40. RUBIOL, G.: «Els Servéis Socials: organització i funcionament a Gran 
Bretanya, lugoslávia, Israel i Paísos Baixos» Publicacions de la Fundado 
Jaume Bofilí. Ed. Blume. Barcelona 1980. 
41. Vegeu una excepció a la Revista CEUMT: «Bases de Planificado deis 
Servéis Socials per a la Vellesa a Catalunya» n.° 28. Barcelona 1980. págs. 
53-63. 

especial i direcció de les installacions corresponents 
s'ha citat el Ilindar deis 250 000 habitants, seguint els 
estándards francesos de dotació de servéis socials. 

10 Les primeres competéncies en materia de Trebali van 
ser traspassades a la Generalitat peí Reial Decret 
2210/79 de 7 de setembre, junt amb els primers tras-
passos de Cultura, Sanitat i Agricultura. Les competén
cies que teñen mes repercussió local son les exerci-
des per la xarxa de les Oficines d'Ocupació, que és 
la unitat básica de l'lnstitut Nacional de l'Ocupació 
(INEM) creat el 1978, dependents de l'organització pro
vincial, semblantment que les própies Delegacions del 
Ministeri. La Generalitat disposará d'ámplies facultáis 
en aquests camps si s'acompleixen totes les previ-
sions de l'Estatut (art. 11): «... execució de la legisla-
ció laboral, assumint les facultats, competéncies i ser-
veis que ... ostenta l'Estat respecte a les relacions 
laboráis ... Queden reservades a l'Estat totes les com
peténcies en materia de migracions interiors i exte-
riors, fons d'ámbit nacional ...» 

11 «... en la situació actual els problemes deriváis de 
I'atur només poden ser abordáis pels Ajuntaments, 
amb unes perspectives mínimes d'eficácia i raciona-
litat per mitjá d'una coordlnació flexible entre ells, 
amb estreta relació amb les forces socials implicades 
i amb rAdministració Pública».42 La proposta apunta 
la creació d'unes «comissions comarcáis de l'ocupa-
ció», que tinguin com a funcions la realització deis 
Cens de Parats, canaiització de les ofertes de llocs 
de trebail, formació professional deis treballadors en 
atur, orientació profesional i participado deis Ajunta
ments en els Plans de Reestructurado i expedients 
de crisi. Es pot suposar que els requeriments territo
rials per a exercir les funcions anteriors també ser
veixen per a l'administració periférica de la Genera
litat. L'experiéncia recent de creació d'Oficines d'Ocu
pació per part de I'INEM és el d'una oficina per concen-
tracions urbanes entre 150 000 i 200 000 habitants. 

7.3. CONCLUSIONS. REQUERIMENTS I LLINDARS 
DELS SERVÉIS PÚBLICS 

1 L'estudi deis requeriments territorials, funcionáis i 
económics de les competéncies publiques tenia com 
a objectes principáis: 

Primer. Determinar el Ilindar d'aparició deis diferents 
servéis, segons les característiques de cada 
servei, segons la població resident o proble
mática territorial. 

Segon. Determinar Péscala territorial mes adequada, 
o, a vegades els salts d'escala, per a la pres-

42. LLARDEN, A. i CRESPAN, J.: «Participación de los Ayuntamientos en 
la gestión del empleo» a Revista del CEUMT, n.° 18. Barcelona 1979, págs. 
27-32. 
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tació del servei, ja siguí per qüestions d'ac-
cessibilitat entre els usuaris i les unitats de 
servei, de cost o de la relació entre escala i 
rendiment del servei, les escales resultants 
s'han expressat en termes de poblado resi-
dent o de problemática i grandária territorial. 

Tercer. Determinar la importancia política i les inter-
relacions entre les diferents competéncies pu
bliques, ja sigui per la incidencia sobre la 
qualitat de vida o per les decisions a prendre. 

Quart. Establir les alternatives d'organització del go-
vern local segons els requeriments de les 
funcions publiques. 

Les conclusions d'aquests estudis, junt amb els crite-
ris que ha de satisfer la divisió territorial (objectius 
polítics i condicionants generáis) porten a una de les 
línies d'argument respecte ais esglaons de govern lo
cal a l'escala territorial de les unitats recomanades de 
govern local i de l'administració periférica de la Ge-
neralitat, i a la distribució resultant.de competéncies 
publiques. Els resultáis teñen en compte les particu-
laritats en diferents parts del territori. 

2 Les conclusions accentuen les relacions entre les fun
cions publiques («continguts») i el territori («conti-
nents»), segons les característiques de ia Catalunya 
d'avui. Per aixó, cal explicar, amb detall, el significat 
deis dos primers objectes d'estudi. Quan es parla de 
«llindar d'aparició», hom vol dir que existeix població 
resident o territori suficient per a posar-hi una unitat 
de servei, a un cost socialment acceptable. La distri
bució de la població en el territori (genéricament qua-
lificat com la influencia del territori) és un deis condi
cionants. N'hi ha dos mes: els requeriments funcio
náis, per sota deis quals no es pot donar un servei, i 
el cost corresponent. Alguns exemples referits a la 
Sanitat, l'Urbanisme o els Bombers, poden servir per 
a illustrar-ho. L'análisi ha demostrat que és mes fácil 
determinar «llindars d'aparició» en base a les indivi-
sibilitats deis servéis que no pas pronunciar-se sobre 
la unitat de gestió mes eficac en termes de costos uni-
taris o de rendiments. 

3 Un Hospital, o un centre de Salut, necessita d'una do-
tació máxima de Hits, ai voltant deis cinquanta; la ges
tió d'aquests Hits requereix una dotació mínima de 
personal i d'installacions a un cost que, per Hit, és 
superior a un hospital de 200 Hits. La prestació deis 
servéis hospitalaris demana, addicionalment, que un 
hospital estigui a una certa distancia máxima (acces-
sibilitat) deis usuaris potenciáis. La conclusió per a 
l'organització del servei és «sempre que es donin les 
condicions d'accessibilitat, un hospital ha de teñir com 
a mínim 200 Hits; si no es donen aquelles condicions, 
es poden construir hospitals a partir de 80 Hits, encara 
que la gestió sigui mes cara». L'argumentació, en 
aquest cas, és mes en termes d'accessibilitat que en 
termes de cost. 

4 Un raonament semblant serveix per a l'Urbanisme. Les 
decisions urbanístiques son d'importáncia política cab
dal: és on hauran de teñir la veu mes important els 
carrees polítics elegits de 1'Administració Local. El pri-
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mer condicionant territorial, per al planejament i la 
gestió urbanística, és l'existéncia d'una problemática 
urbana específica. Un nucli de població de menys de 
1000 residents, que estigui a certa distancia d'un altre, 
presenta característiques de les esmentades. Pero la 
gestió urbanística té, al mateix temps, un component 
técnic important, i aquesta funció difícilment la po
drá fer un carree polític: la possibilitat de teñir com a 
mínim un técnic (un arquitecte, en aquest cas), amb 
dedicació suficient per a portar la gestió i conéixer la 
realitat territorial, esdevé necessária. La justificació 
económica d'aquest técnic no es produirá en aqueil 
ámbit territorial reduít, sino que en necessitará un de 
mes gran on hi haurá, previsiblement criteris de cost, 
d'eficácia i d'incidéncia política, és la d'un técnic amb 
dedicació normal, que tingui les funcions d'urbanisme 
i les de gestió de permisos industriáis, en un ámbit 
territorial intermedi. És difícil argumentar les propos
tes anteriors, o la que sembli la millor proposta, en 
termes quantitatius exactes per saber quin augment 
d'eficácia o quina reducció de cost es produirá; la mi-
llora s'obté mes en termes qualitatius que quantita
tius. 

5 L'exemple de l'organització del Servei de Bombers ser
veix per a argumentar en termes d'eficácia i accessi-
bilitat, mes que en termes de cost, perqué, atesa la 
situació actual del servei, en qualsevol cas s'han de 
fer inversions addicionals importants per a millorar-Io. 
L'estudi de la gestió de la recollida i eliminació d'es-
combraries, en canvi, serveix per a ¡Ilustrar com l'or
ganització funcional i territorial es pot argumentar en 
termes de i'alternativa de mínim cost; ádhuc en aquest 
cas, les diferencies qualitatives entre les diferents al-
tentatives i la de mínim cost no arriba al quinze per 
cent anual. El criteri de cost no és, dones, definitiu per 
a fer propostes d'organització territorial. 

6 Per tot aixó, les argumentacions sobre els requeri
ments territorials, funcionáis i económics de les com
peténcies publiques no son conclusives: la proposta 
definitiva ha de teñir en compte, també, eis resultáis 
de l'análisi territorial, els problemes actuáis de l'ad
ministració local i els criteris político-administratius. 
Els resultats de l'análisi sistemática de les diferents 
competéncies, teñen per tant, uns certs marges de va-
riació que s'han de teñir en compte, tant en l'argumen
tació com en les possibles contraargumentacions. Pero 
aquests resultats que, fins ara, s'havien fet només per 
a algunes funcions publiques (Sanitat, Bombers, Es
combrarles, etc.) serveixen per a entendre tant les di
ficultáis de l'análisi com la possibilitat de trobar simi-
lituds en els requeriments deis diferents servéis pú-
blics. El resultat principal de l'análisi és l'aportació 
respecte a quina és l'escala territorial mes adequada 
per a la gestió de cada servei públie i, eventualment, 
els arguments per a portar a la gestió local algunes 
funcions publiques que avui son centráis (Generalitat 
i Administració Central). 

7 La gestió de les competéncies infraestructurals o medi-
ambientáis (urbanisme, aigua, sanejament, transport 
urbá, etc.) porten a diferents ámbits territorials signi-
ficatius segons es tracti de funcions centráis o locáis. 
S'ha vist que l'ámbit territorial dins del qual es pro-
dueix el fenomen urbá o les relacions de base diaria 
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(sistema urbá) és el mes adequat per les competén
cies urbanístiques, les de transport públic local i les 
d'habitatge de rAdministració Local; com a ámbits 
clars a Catalunya fora de 1'aglomeració metropolitana 
de Barcelona, només se n'identifiquen prop de trenta. 
Així i tot, representen junt amb aquest sistema el 80 
per cent de la població catalana. És la problemática 
territorial i no la població resident ¡'indicador per a 
delimitar aquests ámbits significatius que s'han ano-
menat «sistemes urbans»; el planejament intermunici
pal en redacció es fa avui en aquests ámbits. Fora 
d'aquests ámbits no és la problemática estrictament 
territorial-humana el principal condicionant. Per I'aigua 
i peí sanejament, per exemple, les subconques flu-
vials, els cursos deis rius o els cabals d'aigua, son ám
bits mes significatius que els termes municipals. 

8 Per les competéncies infraestructurals hi ha, dones, 
requeriments diferents segons es tracti de funcions 
centráis o de funcions de rAdministració Local. Bus-
cant les similituds amb els ámbits territorials resul-
tants de les funcions centráis es troba un nombre 
d'unitats que, fent abstracció de la zona metropolitana 
de Barcelona, oscilla entre les cinc (Urbanisme i Re
cursos Hidráulics] i s is/set per la Sanitat i els Trans-
ports. 

9 Les competéncies infraestructurals de rAdministració 
Local troben els seus «continents» adequats en els 
«sistemes urbans», excepte per ais recursos hidráulics 
per ais quals s'han identificat 28 subconques. Fora deis 
sistemes unfeans es podría dir que son les dotacions 
mínimes d'apareil técnico-administratiu les que deter
minen la dimensió mínima. 

10 Les competéncies personáis o sobre la convivencia so
cial teñen dos requeriments clars: la població resi
dent i l'accessibilitat (distancia usuaris-centres) de
manada. 

11 Per sota deis 1000 residents, difíciiment s'hi poden 
exercir competéncies publiques. De 1000 a 3000 habi
tants es poden comencar a donar amb un cert suport 
de població les funcions d'ensenyament primari i en
cara no queda justificat un centre sencer d'Ensenya-
ment General Basic. No és fins ais 3000 a 5000 resi-
dents que apareixen les primeres competéncies pu
bliques respecte a la Sanitat i a I'Ensenyament que 
son competéncies que avui son centráis, sempre que 
les distancies usuari-centre no suposin el liindar d'ac-
cessibilitat de transport públic situat com a máxim 
en 6 kms. En el liindar deis 5000 habitants es poden 
donar competéncies locáis, de sanitat i ensenyament 
amb aparells técnico-administratius adequats i centres 
de servei viables, encara que es pugui baixar a 3000 
residents en ámbits dispersos. De totes maneres, és 
entre 10 000 i 25 000 habitants, sempre que es tracti 
d'ámbits significatius de relacions socials o de proble
mática urbana, quan es poden comencar a assolir amb 
eficacia el major nombre de competéncies locáis. És 
en el liindar al voltant deis deu mil residents i en 
l'existéncia de sistemes urbans on es pot posar el mí-
nim desitjable per a les unitats d'administració local. 

12 La principal conclusió de l'estudi és, dones, que a par
t ir de 10 000 residents (i eventualment de 5000 habi

tants) es poden donar amb viabilitat, bon rendiment i 
aparell técnico-administratiu complet, les funcions 
d'Urbanisme, Sanitat (centres de Salut i Hospitals) 
centre de Servei Social, informatització de la Hisenda 
Local, Ensenyament Primari i Secundari, Depuració i 
Neteja Urbana, Mercats, Bombers i Guardia Urbana. 
Encara que algunes de les funcions anteriors siguin 
centráis, el liindar de 5000-25 000 habitants, permet fer 
«delegacions» o participacions locáis en la gestió deis 
corresponents centres de servei. Les esmentades fun
cions publiques, es podran exercir a partir deis cinc 
mil habitants encara que amb costos unitaris mes ele
váis que per llindars mes alts; aquest increment de 
cost pot ser justificat en medis dispersos. És impor-
tant constatar que les funcions anteriors requereixen, 
sempre, una accessibilitat de transport urbá entre el 
centre i I'usuari. Es tracta de l'ámbit urbá mes signifi-
catiu des del punt de vista de les competéncies pu
bliques, tant central com local. 

13 Entre 25 000 i 100 000 habitants no es dona un incre
ment significatiu de funcions publiques per superació 
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de llindars. Pot aparéixer, pero, un Hospital (si no ha 
aparegut en llindars anterio*rs), un inspector d'ense
nyament i una oficina d'ocupació. Es poden individua-
litzar, al mateix temps, alguns departaments de rAd
ministració Local (Enginyeria, Obres Publiques, etc.) 
encara que no sembla que aquests servéis hagin de 
donar un rendiment superior al d'un sol departament 
de funcions técniques mediambientals que es pot ga
rantir en el liindar anterior. Les accessibilitats reque-
rides pels servéis d'aquest esglaó superen ja la de 
transport públic i poden arribar fins ais trenta minuts 
en vehicle privat. La conclusió que en un medi dis-
pers de 10 000 habitants es poden trobar funcions pu
bliques locáis semblants a les que es troben en 
100 000 habitants, en medi concentrat, és confirmada 
per algunes realitats. Pero també inclou una proposta 
d'organització político-administrativa: els residents en 
ámbits dispersos han de teñir servéis o competéncies 
locáis i recursos suficients per a millorar la qualitat 
de vida, a través d'unes centralitats locáis a Catalu
nya. 

14 A partir de 100 000 habitants fins a 250 000, es torna 
a produir un increment significatiu de competéncies 
publiques, que apareixen entre 150 000 i 200 000 habi
tants. En primer IIoc, es tracta d'unes funcions locáis 
que difíciiment es poden donar en els llindars ante
riors com son la construcció i la gestió de l'habitacle 
públic, el mercat centra] o I'escorxador frigorífic; cap 
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d'aquestes funcions no necessita d'accessibilitats ur-
banes. En segon IIoc, aquest ilindar permet una espe-
cialització i tecnificació de servéis municipals que ja 
han aparegut en llindars anteriors: guardia urbana, con-
servació d'edificis escolars i recollida-eliminació d'es-
combraries. I, finalment, apareix el servei d'hospital 
psiquiátric, que ha de formar part d'una estructura sa
nitaria amb d'altres servéis hospitalaris, i mes encara 
si una part d'aquest servei es presta per ambulatori. 

15 A partir deis 250 000 i deis 500 000 habitants, gairebé 
es poden exercir totes les competéncies centráis com 
a ámbits mes adequats d'administració periférica, uni-
tat de servéis socials, delegacions o subdelegacions 
d'Hisenda, d'Ensenyament, de Treball, fins a ámbits 
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Gráfic 7.1.- Llindars d'unitats de servéis públics. Dotacions teóriques 
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d'un milió d'habitants en medi urbá no metropolita. Si 
bé la depurado d'aigües residuais també apareix en 
aquest llindar com a ámbit de servei mes baix, de fet, 
els condicionants orográfics son mes importants que 
la població servida. 

16 L'estudi deis requeriments funcionáis, territorials i 
económics de les competéncies publiques porta a con-
clusions operatives importants. En primer iloc, respec
te a les dimensions mínimes viables d'un govern lo
cal; en segon Iloc, respecte a l'aparició deis ámbits 
mes adequats de les funcions publiques que es poden 
gestionar localment o centralment i, en tercer Iloc, 
respecte a les possibles combinacions de competén
cies publiques que formin esglaons d'administració lo
cal. 

17 L'ámbit teritorial minim per a gestionar amb viabilitat 
i capacitat técnico-administrativa, és al voitant deis 
tres mil i cinc mil residents, sempre que estiguin en 
nuclis amb accessibilitat de transport urbá al voitant 
deis sis quilometres entre ells. La millor dimensió mí
nima, és, pero, a partir deis deu mil habitants concen
tráis. Amb aqüestes xifres de població, alguns servéis 
serán mes cars que en poblacions superiors, pero no 
és recomanable assegurar aqüestes poblacions si se 
supera l'ámbit d'interrelació diaria en medís disper
sos. En aquests ámbits es poden exercir les compe
téncies mediambientals, les de sanitat, servéis cul
turáis i esportius, ensenyament primari, i fins i tot un 
hospital de nivell 1 o ensenyament secundari (Batxille-
rat i Formació Professional), en un medi molt dispers. 
Es recomana, des de la perspectiva de les competén
cies publiques que, en un medí dispers es facin uni-
tats de govern local a partir de 5000 residents i, ex-
cepcionalment, a partir de 3000 habitants. Les escales 
territoíals en les quals es produeixen els increments 
quantitatius de funcions publiques obtingudes en 
aquest estudi (vegeu diagrama següent) son en nom
bre de residents: 3000-5000-10 000-100 000-250 000 i 
1 000 000. Les funcions son acumulatives i, en un cert 
(lindar, es poden donar amb eficacia les del llindar an
terior. És només al voitant del milió de persones que 
es donen increments de cost unitari, pérdua d'eficá-
cia i separació usuari-govern local. 

18 Si es poden aconseguir poblacions entre 10 000-25 000 
residents, dins d'una accessibilitat urbana, es podran 
exercir localment la major part de les competéncies 
que milloren la qualitat de vida local, amb dotacions 
especialitzades de servéis (urbanisme i obres publi
ques, mercats, ensenyament, guardia urbana, neteja, 
servéis a la tercera edat i servéis hospitalaris). 

19. Entre 25 000 i 100 000 residents no es dona un incre-
ment quantitatiu de les competéncies publiques, mal-
grat que hi siguí qualitatiu i mes especialitzat. Aixo 
vol dir que cal superar el llindar deis 100 000 residents 
per a plantejar la possibilitat d'aparició d'un segon es-
glaó eficac d'administració i govern local.*3 Aixó suo 
ceeix precisament perqué aquest llindar deis 100 000 

43. Fora de l'entorn metropolita de Barcelona i, en termes de la Divi-
sió Territorial del 1932, només cinc comarques (Baix Camp, Tarragonés, 
Bages, Girones i Osona) superen aquest llindar. En canvi, totes les nou 
regions superen aquella xifra de població. 

residents és el que apareix significatiu per les compe
téncies de gestió mes local, mentre que per les com
peténcies centráis, cal arribar a llindars de 250 000, 
500 000 i 1000 000 d'habitants. La pregunta que aju-
dará a la decisió deis esglaons és el grau de compli-
ment deis objectius.i condicionants per ais segons i 
primers esglaons únics de població entre 25 000 i 
1 000 000 d'habitants. 

20 A partir deis 100 000 residents es produeix un salt qua
litatiu i quantitatiu de funcions publiques amb les com
peténcies d'habitacle púbiic, mercats centráis, escorxa-
dors frigorífics i hospital psiquiátric. A partir de 
250 000 i 500 000 habitants es poden exercir localment, 
per mitjá de «delegacions», moltes competéncies cen
tráis (ensenyament, hisenda, servéis socials, etc.) Dit 
en altres paraules: les unitats urbanes o de relacions 
de base diaria, a partir de 250 000 persones poden te
ñir, amb dotació especialuzada, tots els servéis locáis 
i exercir per «delegado» moltes competéncies cen
tráis. 

21 Abans de presentar les alternatives de segons es
glaons de govern local, cal plantejar l'efecte que el 
«traspás» o «delegació» de competéncies centráis44 

té sobre les conclusions obtingudes pels servéis lo
cáis. La Ilista de la taula següent presenta el conjunt 
de servéis que, en diferents posicions i segons I'expe-
ríéncia d'altres paísos, ajudarien a millorar o comple
tar l'autonomia local de cara a teñir el máxím de com
peténcies que ajudarien la míllora de la qualitat de 
vida. Aqüestes competéncies cauen dins de tots els 
llindars, encara que les d'habitacle púbiic, seguretat 
ciutadana i servéis socials no es poden donar per so
bre deis 100 000 habitants i les competéncies sobre 
l'activitat económica per sobre els 250 000 habitants; 
la resta es poden exercir en el llindar deis 5000 ais 
25 000 habitants o dins deis sistemes urbans. 

22 De fet, la qüestió deis segons esglaons d'administra
ció local no es planteja abans de les unitats de 10 000 
habitants, tot i que, com que no es produeix un incre-
ment significatiu de funcions entre 25 000 i 100 000 re
sidents, hom podría creure que ja es planteja, també, 
a partir deis dits 25 000 residents. És una qüestió que, 
específicament, es refereix a les competéndies de ser-
veis socials, hospital psiquiátric, escorxador, mercat 
central i frigorífic, ja que en d'altres competéncies 
(ensenyament, hospitals, habitatge púbiic, guardia ur
bana, urbanisme i escombraries) de fet es tracta o bé 
només d'una millora qualitativa en la prestació o 
bé d'un esglaó que absorbeix competéncies del pri
mer. 
El conjunt de les competéncies d'un segon esglaó 

— es pot generalitzar a tot Catalunya 
— es pot limitar a certes árees d'un primer esglaó o 

a certes árees d'un segon esglaó 
— pot consistir en la participació deis organismes 

locáis de primer esglaó en el Consells d'adminis
tració o Consell rector de cada centre. 

44. En l'altre capítol s'han argumentat les competéncies traspassables 
segons «condicionants polítics». Aquí es tracta d'estudiar els efectes 
sobre les escales territorials. 
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23 La conclusió anterior té una importancia cabdal res
pecte a les diferents possibilitats d'organització po
lítico-administrativa seguint la lógica de l'argumenta-
ció anterior. Des del punt de vista de l'eficácia (tec-
nificació, rendiment o coneixement de la realitat), les 
competéncies locáis de l'urbanisme, ensenyament, ser-
veis socials, sanitat, habitacle, guardia urbana i orga-
nització administrativa, s'exerciran millor en unitats a 
partir deis 10 000, 25 000 i 100 000 habitants, en medi 
dispers i de 250 000 i 500 000 en medi urbá concen-
trat. A mes a mes, a partir deis 250 000 i 500 000 re-
sidents es poden exercir amb eficacia delegacions o 
descentralitzacions de competéncies centráis. No 
s'han trobat arguments d'eficácia per a determinar les 
grandáries deis segons esglaons en zones metropoli-
tanes, a part de les xifres máximes d'un milió d'habi-
tants per ais servéis educatius o sanitaris. Des d'a-
quest punt de vista, dones, coincideixen els ámbits 
significatius per les competéncies centráis amb els 
Ilindars mes alts de les competéncies locáis. 

TAULA 7.2 Competéncies centráis amb possibilitats 
de «delegació», «descentralització» o «traspás» a l'Ad-
ministració Local 

A. Competéncies infrastructurals 

— Aprovació definitiva del planejament parcial i 
projectes d'urbanització 

— Concessió definitiva de Nicéncies industriáis 
— Carreteres comarcáis i camins veínais 
— Ports i aeroports 
— Construcció d'Habitatge Public 
— Distribució i qualificació de subvencions publi

ques a l'habitatge 
— Delimitació i manteniment de pares naturals 

B. Competéncies personáis 

— Delegació o Subdelegado d'Ensenyament Pri
man amb un inspector 

— Construcció de centres escolars (i fiananga-
ment) 

— Contractació de personal docent 
— Construcció i gestió de centres de servéis so-

cials 
— Construcció i gestió de centres sanitaris d'as-

sisténcia primaria 
— Construcció i gestió de centres hospitalaris 

C. Competéncies mixtes 

— Servei d'Extinció d'lncendis i Salvament 

D. Competéncies sobre organització administrativa i 
convivencia 

— Seguretat Ciutadana 

E. Competencia sobre l'activitat económica 

— Oficines d'Extensió Agraria 
— Delegació o Subdelegació de Treball i Oficines 

d'Ocupació 
— Delegació o Subdelegació d'Hisenda 
— Promoció pública de sol urbanitzat 
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24 Com que les competéncies publiques teñen Ilindars 
d'aparició diferents, les unitats territorials no sempre 
podrien, amb aquests criteris, exercir les mateixes 
competéncies. Aquest és el cas especial deis escor-
xadors, deis servéis hospitalaris especialitzats, deis 
servéis socials i deis mercats centráis que teñen Ilin
dars de servéis o d'eficácia per sobre deis 100 000 re-
sidents, i peí cas de les competéncies infrastructurals 
(urbanisme, aigua, sanejament, transport públie, etc.) 
que no segueixen Ilindars de població. Des del punt 
de vista de les funcions publiques, per tant, les di
ferents unitats territorials podran teñir competéncies 
diferents. Aquest principi de la flexibilitat s'ha argu-
mentat també des de l'óptica administrativa. 

25 Segons l'estudi fet al continu metropolita de Barce
lona, la gestió pública representa característiques es
pecifiques. Per les competéncies de servéis personáis 
d'organització i mixtes, s'obtenen unitats administra-
tives adequades des deis 100 000 i 250 000 persones. 
No s'han pogut trobar indicadors de deseconomies, 
a part del fet que alguns servéis de l'Ajuntament de 
Barcelona (Guardia Urbana, Neteja, Manteniment d'e-
dificis escolars, etc.) s'han de gestionar territorial-
ment en unitats entre 200 000 i 400 000 residents. Una 
unitat urbana al voltant deis 250 000 habitants pot 
exercir, per delegació, moltes competéncies centráis 
en servéis personáis. Des d'aquest punt de vista, unes 
unitats d'administració local que s'ajustessin al terri-
tori (ámbits de residencia i treball) serien adequades, 
per la gestió deis servéis personáis, entre 20 000 i 
400 000 residents. 

26 Les competéncies infrastructurals i algunes de mixtes 
(eliminado d'escombraries, extinció d'incendis, etc.) 
son les que teñen ámbits de servei grans i s'han d'a-
valuar en termes de problemática territorial, i no en 
termes de població resident. L'existéncia de la Cor-
poració Metropolitana delimita un ámbit territorial fix 
pels planejament urbanístic, per a una part de la ges
t ió urbanística, per a I'eliminació d'escombraries, per 
ais taxis i per el transport públie per carretera, ¡ cons-
titueix, en aquest ámbit, un segon esglaó de govern 
local. La discussió sobre l'ambit territorial de les com
peténcies infrastructurals s'haura de piante jar en ter
mes d'augmentar, disminuir o eliminar aquest segon 
esglaó. 

27 El cas de l'aigua (captació i distribució) és prou signi-
ficatiu per a ¡Ilustrar la gestió d'una funció pública, en 
régim de concessió privada, per la qual el concessio-
nari (Societat General d'Aigües) té un ámbit d'actua-
ció (com a distribuidor i/o proveídor) mes gran que 
el de la Corporació Metropolitana. La gestió privada 
d'aquest servei local, haurá de teñir algún tipus d'in-
terlocutor públie, almenys a la mateixa escala terri
torial. Igualment, el planejament de la xarxa arterial 
i deis tunéis, ja ha estat fet per un organisme central 
a l'escala metropolitana amplia: (incorporat o modifi-
cat en el Pía General Metropolita de 1978 i estudis 
del P.O.A.M. de 1974). L'adquisició del sol públie (ini-
ciat per ['Administrado Central i ara en mans de la 
Generalitat) es va fer sota una óptica territorial fins 
a trenta-cinc quilómetres de Barcelona: área de Santa 
Maria de Gallees entre Granollers i Mollet, a la Riera 

de Caldes. Tots aquests aspectes s'han de teñir en 



compte en constatar el continu urbá constituí't al llarg 
de les carreteres i autopistes de sortida, que depassa, 
en molt, I'ámbit de la Corporació Metropolitana de 
Barcelona. 

28 Concretament, de les entrevistes fetes 45 es desprén 
que les opinions es decanten per una gestió metropo
litana de l'aigua, de la xarxa viária básica, del sane-
jament, de l'eliminació d'escombraries, deis escorxa-
dors i de l'extinció d'incendis 1(i i així com una plani
ficado metropolitana per ais servéis anteriors i per al 
transport públic, el planejament urbanístic (planeja-
ment director), les infrastructures del transport, l'ha-
bitatge públic, els ferrocarriis, i les infrastructures de 
servéis. Els aspectes metropolitans porten, peí que fa 
a les competéncies publiques, a la conclusió que és 
necessari el planejament i/o la gestió metropolitana, 
en un ámbit mes gran que el de la Corporació Metro
politana, per la major part de servéis infrastucturals, 
mentre que pels servéis personáis juga tant la pro
blemática com, en canvi, la possibilitat d'obtenir uni-
tats de gestió de mes eficacia que les actuáis. La 
diferencia entre gestió-govern i planejament és fona-
mental per l'organització político-administrativa, ja que 
l'activitat de planejament no demana necessáriament 
un esglaó de govern local. Addicionalment, la mateixa 
gestió pot fer-se a aquesta escala metropolitana, per 
mitjá de consorcis entre diferents organismes públics 
locáis o per un esglaó de govern local. Altres consi-
deracions (contrapoder a la Generalitat, existencia de 
subsistemes urbans clars, dificultáis de la presa de 
decisions en augmentar problemátiques i escales ter-
ritorials, etc.) porten a sustentar ¡'alternativa deis 
consorcis en l'entorn metropolita gran, i el segon es-
glaó de govern local metropolita peí continu urba Im-
mediat de Barcelona. 

29 És necessari resumir les principáis conclusions obtin-
gudes fins ara. En primer lloc, i des del punt de vista 
metodológic, el concepte d'ámbits territorials mes 
adequats i eficacos per a cada funció pública, s'ha de 
completar amb el concepte de llindar mínim d'aparició 
per sota del qual un servei no pot ésser donat. Cal 
pensar que els llindars només donen dimensions mí-
nimes. Aquests llindars s'han d'expressar en termes 
de població resident. Els resultáis, tant de llindars 
com d'ámbits mes eficacos, es donen dins d'uns inter-
vals, mes o menys grans, que depenen de les diferents 
problemátiques territorials. En molt pocs casos, es 
poden qualificar els costos diferenciáis entre una o 
altra escala de servei, encara que, si bé no hi ha «xi-
fres mágiques», en canvi es poden donar intervals 
dins deis quals, una funció «hi cap», «funciona millor 
que en d'altres intervals» o «és mes cara que amb 
una altra organització». 

¡30 En segon lloc, s'ha d'indicar ben clarament que per 
ais servéis infrastructurals, és la problemática terri
torial, i no la població resident, la que justifica I'ámbit 
territorial mes adequat. El condicionant mes repetit 
per l'urbanisme, el transport, la xarxa viária, el sane-

45. Vegeu també Lliset 1978. 
46. La proposta inclo'ía la centralització de tots els servéis de Bombers 
de Catalunya. Aixó, avui, ja és una realitat. 

jament, l'habitatge, etc., és l'existéncia d'un sistema 
ciar de relacions de residéncia-treball o activitat eco
nómica i, en general, un ámbit de relacions de base 
diaria. També es dona el condicionant que la seva 
administració corresponent pogués sustentar, al-
menys, un técnic a dedicació completa, la qual cosa 
és possible al voltant deis seus deu mil residents, en
cara que per la gestió exclusiva de l'urbanisme apa-
regui cap ais vint mil. Només per la competencia de 
l'aigua i el sanejament s'han recomanat unes vint-i-
cinc subconques amb els consells directius correspo-
nents, si bé no es pot garantir que l'oferta i la de
manda d'aigua es cobreixin sempre en aquests ámbits. 
Excepte per l'aigua, s'ha recomanat la divisió de Ca
talunya en cinc o sis unitats, com a máxim per a la ges
tió periférica de les competéncies centráis. 

31 En tercer lloc, les conclusions s'han de referir ais Ser-
veis Personáis. Pels servéis personáis hi ha diferents 
escales significatives en funció, principalment, de la 
població resident. Els diferents llindars de població o 
escales territorials que signifiquen increments quanti-
tatius i quaiitatius (individualització i per tant, tecnifi-
cació deis servéis) s'han identificat en els 3000-5000-
10 000-25 000-100 000-250 000-500 000. No s'han trobat 
evidencies clares de dimensions máximes no econó-
miques o viables. Pero, junt al requeriment de la base 
de població s'hi troba el de l'accessibilitat, ja que per 
la majoria deis servéis públics que teñen repercus-
sions sobre punts concrets deis territoris s'hi demana, 
també, accessibilitat en transports públics entre sis i 
deu quilómetres entre nuclis. Es tracta, en definitiva, 
d'uns servéis que, per les seves repercussions socials, 
necessiten l'escala de relacions diáries. Aquesta es
cala també és significativa peí coneixement i per la 
intervenció sobre els problemes. S'ha pogut constatar, 
dones, l'existéncia de relacions intenses entre terri-
tori («continent») i funcions («contingut»). En molts 
casos pero, manquen estudis mes complets sobre 
l'organització deis servéis públics. 

32 En quart lloc, per les funcions organitzatives de les 
Administracions Locáis hi ha un llindar inferior, al 
voltant deis deu mil habitants, a partir del qual és 
possible cobrir, amb dedicacions completes i tecno
logía adequada, les funcions administratives de secre
taria, finances i servéis d'arquitectura i obres publi
ques. En llindars inferiors també es podrien cobrir 
aqüestes funcions, encara que amb un cost superior, 
sense que es pugui determinar la quantia de l'incre-
ment deis costos unitaris. Per aqüestes funcions, sem
bla que, a partir de vint-i-cinc mil residents, els ser-
veis d'organització administrativa es poden comengar 
a especialitzar amb dedicacions completes. 

33 En cinqué lloc, s'han d'esmentar les conclusions mes 
importants que permeten sustentar idees de llindars 
o mínims de població, des del punt de vista de les 
competéncies organitzatives i en servéis personáis. 
Les unitats locáis que semblen mes eficaces per a 
poder teñir el máxim de funcions publiques locáis 
amb personal especialitzat son a partir deis deu mil 
residents. Entre 10 000 i 25 000 residents es poden 
teñir els servéis educatius d'ensenyament primari i 
secundari, encara que no es pugui justificar un ins
pector d'ensenyament, els servéis sanitaris de cen-
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tres de salut ¡ hospital, encara que no I'hospital psi-
quiátric, els servéis especialitzats d'urbanisme, l'habi-
tacle públic i les obres publiques, els servéis socials 
de guarderies, la llar i residencia de jubiláis, el mer-
cat, els servéis culturáis i recreatius, la guardia ur
bana i rural amb direcció especializada, i un servei 
d'extinció d'incendis, amb sistemes de «delegado» 
central. Entre 25 000 i 100 000 habitants no es dona 
un increment quantitatiu de competéncies per canvi 
de flindar. Aixó vol dir que una unitat de deu mil ha
bitants, en medi dispers, pot teñir els mateixos ser-
veis que una de cent mil en medi compacte, encara 
que amb menys especialització i essent, és ciar, mes 
cars. Per sota de deu mil habitáis i fins a cinc mil o 
tres mil «ni caben» tots els servéis anteriors, sempre 
amb la salvetat de les accessibilitats máximes expres-
sades mes amunt, encara que amb mes cost que en el 
[lindar considerat com a mínim viable. En aquest llin-
dar no s'hi poden donar les competéncies de mercats 
centráis, d'escorxador frigorífic o la unitat de diagnós-
tic de servéis a la infancia, i tampoc permeten sus
tentar delegacions de competéncies centráis. El llin-
dar mínim indicat al voltant deis deu.mil habitants és 
el recomanat des del punt de vista de les competén
cies publiques locáis en meáis urbans dispersos, per
qué les competéncies que «no hi caben», o bé teñen 
poca repercussió política (servei de gestió especiali
zada) o bé una autoritat local pot teñir representació 
en la gestió d'aquell centre d'una altra autoritat local 
o de gestió centralitzada. En ambits urbans mes com
pactes, entre 200 000 i 400 000 s'hi poden donar amb 
eficacia tots els servéis personáis o mixtos i, a mes 
a mes, les delegacions centráis (ensenyament, Hisen-
da, treball, etc.). La realitat territorial de Catalunya no 
permet satisfer els llindars esmentats de forma gene
ralizada. 

34 S'ha de fer també referencia ais llindars de servéis 
i a les recomanacions obtingudes per l'organització 
de les competéncies publiques en la zona metrópoli-
tana de Barcelona i, com a fenomen incipient, en la 
zona metropolitana de Tarragona-Reus. A Barcelona, 
per les competéncies en servéis personáis i organit-
zatives, hi valen les xifres ja indicades mes amunt, 
entre 200 000 i 400 000 persones, segons la proble
mática territorial. En canvi, per les competéncies in-
frastucturals (aigua, sanejament, transport, eliminació 
d'escombraries, xarxa viária básica, etc.) hi ha un ciar 
acord a acceptar l'ámbit metropolita, i, en molts casos, 
s'apunta cap a organismes de segon esglaó o consor-
cis d'ámbit territorial mes gran que el de Tactual Cor-
poració Metropolitana; de fet, la gestió privada d'algun 
servei públic (aigües, etc.) ja ha depassat aquell ámbit. 
La competencia sobre l'urbanisme (planejament j ges
tió) apareix com un aspecte de forta discussió política, 
especialment perqué l'organisme directament elegit 
no vol cedir a un segon esglaó la gestió urbanística. 
No és estrany que sigui així, tractant-se de la compe
tencia actual de l'Administració Local que té mes im
portancia política, perqué afecta el contingut de la 
propietat privada i és fonamental per a millorar la 
qualitat de vida. 

35 Com a resum de ranálisi deis requeriments funcionáis 
de les principáis funcions centráis i locáis, se n'han 
pogut extreure les següents conclusions: 
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— Existencia d'un lligam i relació entre la base demo
gráfica, la realitat territorial i l'accessibilitat ais 
servéis públics. 

— Existencia d'uns llindars a partir deis quals hi ha 
canvis qualitatius en l'exercici de les competéncies 
publiques. Aquests llindars es poden establir en 
les xifres següents: 5000 residents, 10 000, 25 000; 
100 000, 250 000 i 500 000 residents. 

— Que l'eficácia de 1a gestió pública i del govern local 
depén, a part de la base demográfica, de la seva 
adaptació ais ambits on es produeixen els proble-
mes territorials i de la seva adaptació ais ambits 
territorials de vida collectiva. 

— Existencia d'increments significatius de funcions, 
com a conseqüéncia de l'augment de la base de
mográfica i la millora en l'organització administra
tiva, entre els 10 000 i els 25 000 residents i mes 
enllá deis 100 000 i 250 000 residents. I que entre 
10 000 i 25 000 residents es poden donar amb efi
cacia la major part de les funcions publiques locáis 
i, per sobre de 100 000, gran part de les centráis. 

— Ampliació del sector metropolita en qué molts ser-
veis privats ja s'han organitzat en l'ámbit de l'an-
tiga A.M.B. 

— Aparicio de dificultáis de gestió per damunt deis 
500 000 residents. 

— Constatació que, donada la realitat de Catalunya, 
per a l'administració periférica de la major part de 
les competéncies centráis son adequades de qua-
tre a sis unitats territorials. 

7.4. ALTERNATIVES D'ORGANITZACIÓ DEL GOVERN 
LOCAL SEGONS COMPETÉNCIES PUBLIQUES 

1 Les decisions que s'han de prendre per a teñir alter
nativos d'organització fan referencia al nombre d'es-
glaons autónoms de govern local i a la corresponent 
distribució de competéncies o funcions. En tots els 
casos s'ha de fer referencia a dos fets addicionals. 
En primer lloc, el fet que dins de cada competencia 
es poden deslligar els aspectes & administrado deis 
aspectes de govern.47 Els aspectes esmentats poden 
estar en esglaons diferents i son, en sí mateixos, com
peténcies d'un esglaó. En segon lloc, el fet que no 
totes les unitats territorials d'un esglaó han de teñir 
les mateixes competéncies, introduint-se així el prin-
cipi de flexibilitat, en funció de la grandária de pobla-
ció, de la voluntat municipal o d'altres criteris. La 
flexibilitat comporta la possibilitat d'establir territoris 
que tinguin competéncies de diferents esglaons amb 
mes o menys «delegacions», i també, l'existéncia d'un 
diferent nombre d'esglaons a diferents parts de Ca
talunya. 

47. Es poden distingir encara els aspectes de legislado, inspeccíó I tu-
telatge, que en qualsevol cas, cauen en el camp propí de la General¡tat 
i de l'Administració Central. 
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2 Les alternatives de distribució de competéncies es po
den fer, almenys, de tres maneres diferents: 
a) Delimitant uns territoris que, per criteris de rela-

cions humanes i territorial^, es considerin signifi-
catius, estudiant, posteriorment, quines competén
cies s'hi poden exercir, segons certs criteris de 
rendiment o d'eficácia. 

b) Agrupant competéncies, segons els llindars obtin-
guts en l'estudi precedent, en un cert nombre d'es
glaons, i posteriorment dividir el territori segons 
els llindars obtinguts. 

c) Fent l'elecció d'esglaons i competéncies, segons 
criteris o principis aliens a l'estudi de competén
cies, i comprovant, posteriorment, si s'hi poden 
exercir les funcions publiques segons criteris de 
rendiment o d'eficácia. 

3 El primer enfocament és el que s'ha demostrat mes 
potent en tota la investigado precedent, per a esta-
blir la proposta final. És, també, el métode utilitzat re-
centment al País Valencia48 per a avaluar I'adequació 
de dues propostes de comarcalització respecte a la 
gestió de certs servéis públics principáis. 

4 El segon enfocament també está essent utilitzat al 
País Base,49 per a establir una proposta de comarca
lització i administració local. Una combinació del se
gon i tercer enfocament és el sistema que es fará 
servir en aquest cas. 

5 Una distribució de competéncies té repercussions po-
iítiques importants. La capacitat d'incidir sobre la qua-
litat de vida i el poder polític d'un organisme públie, 
depén de les competéncies de qué disposa i deis 
mitjans económics i humans per a exercir-les. Dins 
deis servéis infraestructurals segurament és l'Urbanis-
me (el planejament i la gestió) la competencia local 
que té mes importancia política, perqué afecta el dret 
de propietat, perqué és una font de recursos i perqué 
determina la localització deis usos del sol. L'exercici 
de les altres competéncies infraestructurals dependrá, 
especialment, deis resursos disponibles: aquest és el 
cas de la captació d'aigua, del sanejament o de I'habi-
tatge, que necessiten sempre d'ajuts centráis. Dins de 
les competéncies en servéis personáis, son l'ensenya-
ment i la sanitat, en les quals els Ajuntaments teñen 
poques atribucions, les que teñen una importancia 
política mes gran. La Hisenda, com a funció d'admi-
niátració, i la Guardia Urbana, per l'efecte sobre la 
convivencia ciutadana, completen el quadre de les 
competéncies amb mes repercussions polítiques. Les 
Diputacions han estat, fins fa poc temps, un exemple 
d'organisme públie autonom (govern local de segon 
esglaó) amb competéncies residuals. 

6 Les possibilitats d'organització político-administrativa 
local, s'han resumit en les quatre alternatives, que f i 
guren en la taula que segueix."'0 Inclou també les 
possibles «delegacions» de competéncies locáis (Tau-

48. PEWIN, A. i FERRER, A.: «La comarcalización y la prestación de ser
vicios en el País Valenciano. Una sesión crítica» Ponencia a la VI Reunió 
d'Estudis Regionals. Valencia 1980. 
49. ARDAIZ, I. AZCOAGA, G. J. GARCÍA-RAMOS, J. I., LÓPEZ DE JUAN, 
J. M.: ^Proyecto de comarcal ización política y funcional de Euzkal Herria», 
Ponencia a la VI Reunió d'Estudis Regionals. Valencia, 1980. 

la 8.1] que una llei de régim local pot contemplar si 
es vol donar mes autonomía ais Ajuntaments. 

7 Les alternatives d'esglaons (un, dos o tres) parteixen, 
tant de les conclusions obtingudes en l'análisi prece
dent (mínims poblacionals i amb accessibilitat urbana 
diaria de 10 000-25 000 habitants i, excepcionalment, 
de 5000 habitants) com de les propostes que avui es-
tan en discussió a Catalunya. La possibilitat de dos 
esglaons es pot considerar tant en els municipis ac
tuáis, com en una reorganització d'aquesta delimitació 
municipal, així com en les comarques de la Divisió 
Territorial de 1932 com en d'altres delimitacions terri-
torials. En qualsevol cas, les possibilitats d'esglaons 
son múltiples, si casdascun té poques competéncies. 
Avui, pero, moltes opinions avalen la proposta d'un 
nombre mínim d'esglaons.51 

8 Les alternatives de distribució de competéncies es 
basen, d'una banda, en els resultáis de l'estudi de 
competéncies (llindars, accessibilitats i ámbits terri-
torials mes idonis) i, per l'altra, en els criteris polítics 
de donar mes importancia política a uns esglaons o 
altres, a partir de les competéncies d'urbanisme, en-
senyament, sanitat, organització administrativa i guar
dia urbana. 

9 Totes les alternatives presentades son possibles per
qué cada esglaó permet un cert nombre de competén
cies. De totes maneres, les alternatives «C» i «D» dei-
xen molt poques competéncies («buiden de contingut» 
en una expressió mes corrent) els municipis o primers 
esglaons.52 Qualsevol de les dues alternatives és via
ble amb els municipis actuáis, encara que els de 
menys de 3000 o 5000 habitants no tindran el Ilindar 
de població suficient ni per a garantir l'existéncia d'un 
centre educatiu o sanítari: teñen, de fet, Túnica fun
ció de representació política deis residents. 

10 En l'altre extrem de les possibilitats, hi ha la proposta 
de tres esglaons («D»). Si bé el detall de les funcions 
locáis pot ésser mes gran en desglossar les diferents 
competéncies, aquesta proposta deixa algún deis dos 
esglaons superiors amb poques funcions :>;! a part de 
fer-ho també amb el primer. 

11 Les competéncies infraestructurals s'han situat, o bé 
en l'esglaó superior (alternativa C), que seria l'alterna-
tiva mes centralitzada, o bes s'han dividit entre «ges-
tió»-«planejament» (cas de l'urbanisme) i funcions d'ám-
bit territorial gran-funcions d'ámbit territorial petit. Els 

50. Les alternatives referents a les árees amb fenómens metropoiitans 
s'estudien mes endavant. 
51. Enric Lluch, diu: «... com mes divisions diferents hi hagi, mes buro-
crácies es generaran, mes elevats els costos de manteniment i mes difi
cultáis oferiran per al control democrátic» Canigó n.° 697, pág. 27, Febrer 
1981. L'Académia de Jurisprudencia i Legislado de Catalunya, (1978), «La 
reforma de l'administració local a Catalunya», Revista Jurídica de Cata
lunya, n.° 4 octubre-desembre 1978, pág. 201: «Cal evitar que existeixin 
massa divisions administratives (com serien municipis, comarques, re-
gions), que la instrumentalització exigeix avui una organització de per
sonal, uns técnics i d'altres d'un cost cada dia mes elevat. Sois les ciu-
tats territorials mes aviat grans poden permetre unes organitzacions que 
aprofitin les economies d'escala». 

52. Aqüestes qüestions serán avaluades mes endavant amb criteris dife
rents, deis de l'análisi de competéncies. 
53. Recorda, també, les Diputacions, amb servéis assistencigls, cultu
ráis, alguns d'educatius, carreteres provincias í bombers. 
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TAULA 7.3. Alternatives d'organització político-administrativa local 

A. UN SOL ESGLAÓ AMB MÍNIMS DE 10 000 (o 5000) 
— 25 000 HABITANTS EN MEDÍ DISPERS I DE 
100 000 — 250 000 EN MEDÍ URBÁ CONCENTRAT 

Urbanisme 
Aigua (captació i distribució) 
Sanejament-Depuració 
Infraestructures del transport 
Transport públic 
Habitatge públic (D) 
Escombraries 
Ensenyament (D) 
Inspecció d'ensenyament (D) 
Sanitat (D) l 

Servéis Socials (D) 
Servéis Mortuoris 
Servéis culturáis i recreatius 
Escorxador 
Mercats: detall i a l'engrós 
Extinció d'incendis (D) 
Guardia Urbana-Seguretat ciutadana 
Organització Municipal-Hisenda 

(D) 

(D) Delegacions possibles o necessáries de la Gene
ral i tat 

1. Equivalent al Sector Sanitari. Vegeu «Mapa Sanitari...» ob. c¡t. 

B. DOS ESGLAONS2 

Primer esglaó amb mínims de 
10 000 habitants (o 5000) 

Urbanisme: gestió 
Aigua: distribució 
Sanejament: xarxa en baixa 
Transport: Vials secundaris 
Habitatge: Manteniment 
Recollida d'escombraries 
Ensenyament primari 
Sanitat: Centres de Salut 
Guarderies 
Cementiris 
Servéis culturáis i recreatius 
Organització-H ¡senda 

Segon esgiaó a partir de 
100 000 habitants (o de 25 000) 

Urbanisme: planejament 
Aigua: captació 
Sanejament: xarxa en alta-depuració 
Xarxa viária básica 
Transport públic 
Construcció i subvencions 
Eliminació d'escombraries 
Ensenyament secundari 
Ensenyament: Inspecció 
Hospitals 
Servéis Socials 
Servéis d'enterrament 
Escorxador 
Mercats 
Extinció d'incendis 
Guardia Urbana-Seguretat 
Organització-H ¡senda 

2. Aquesta alternativa és la mes semblant a la hipótesi de treball adopta' 
da. També segueix la proposta Serratosa, A., i Clusa, J., (1972). 

servéis personáis i mixtos es divideixen segons els 
tipus de centres. Per a avaluar, des del punt de vista 
de la gestió pública, hi ha tres criteris: «llindar d'apa
rició», «problemática territorial», «eficácia-rendiment». 

12 Des del punt de vista de llindar d'aparició, les alterna
tives «A» i «B» son les que millor funcionarien, sem-
pre que pels primers esglaons s'aconsegueixen mí
nims poblacionals de 5000-10 000 residents i accessi-
bilitat urbana. En l'alternativa «A» (un esglaó) no es 
podrien donar «mercats centráis», «hospital psiquiá-
tric», «escorxadors», «inspecció d'ensenyament», etc., 
i hi hauria dificultat segons el medi urbá de justificar 
els «hospitals»; hi ha, pero, la possibilitat de la repre
sentado en els consells directius del corresponent cen
tre. Pero, per a poder posar tots els servéis anteriors 
en un segon esglaó, aquest hauria de teñir uns mínims 

de 25 000 i 100 000 habitants, i hi continuarien que-
dant fora, els «mercats», «escorxadors» i «hospital 
psiquiátric». Per a obtenir delegacions centráis (a part 
de la contractació de personal docent, habitatge, ser-
veis socials i servéis sanitaris) o per ser territori 
d'administració periférica de la Generalitat, calen, en 
tots els casos, mínims de 200 000 a 400 000 persones; 
aquests mínims son els que, des d'aquest punt de 
vista justificarien un tercer esglaó. Només 5 regions 
de les 9 de la Delimitació Territorial de 1932, superen 
el llindar deis 200 000 habitants. Onze comarques, de 
les 38 de la Divisió Territorial de 1932 no superen 
els 25 000 habitants; només tretze comarques supe
ren els 100 000 residents. En els medis territorials 

de poblament dispers, un segon esglaó es pot contem
plar amb mínims al voltant deis vint-i-cinc mil habi
tants. 
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C. DOS ESGLAONS 
(amb dues possibilitats) 

Primer esgfaó 
(Munícipis actuáis) 

— Transports: Vials secundaris 
— Habitatge: Manteniment 
— Ensenyament: manteniment centres 
— Sanitat: Manteniment centres 
•— Guarderies 
— Cementiris 
— Servéis culturáis i recreatius 

Segon esglaó a partir de 
100 000 hab. (o 25 000 hab.) 

(Comarques 1932) 

— Urbanisme 
— Aigua 
— Sanejament 
— Xarxa viária básica 
— Transport públic 
— Construcció i subvencions 
— Escombraries 
— Contractació i Inversió 
— Ensenyament: Inspecció 
— Gestió centres 
— Servéis Socials 
— Servéis d'enterrament 
— Escorxador 
— Mercats 
— Extinció d'lncendis 
— Guardia Urbana-Seguretat 
— Organitzacíó-Hisenda 

D. TRES ESGLAONS 

Primer esglaó 
(Municipis actuáis) 

— Transport: Vials secundaris 
— Ensenyament: manteniment 

de centres 
— Sanitat: manteniment 

de centres 
— Guarderies 
— Servéis culturáis i recreatius 

Segon esglaó 
(Comarques 1932) 

r 

— Urbanisme: gestió 
—• Xarxa viária básica 
— Habitatge: Construcció 

i subvencions 
— Escombaries 
— Contractació i Inversió 
— Hospitals 
— Servéis socials 
— Servéis mortuoris 
— Mercats locáis 
— Guardia Urbana 
— Organització-Hisenda 

Tercer esglaó 
(des de 100 000-250 000 hab.) 

— Urbanisme: planejament 
— Aigua 
— Sanejament 
— Carreteres-Parcs Naturals 
— Transport públic 
— Inspecció 
•— Inspecció i planificació 
— Ensenyament: Inspecció 

i planificació 
— Hospitals especialitzats 
— Planificació i Diagnóstic 
— Escorxador 
— Mercats centráis 

Extinció d'lncendis 
Seguretat ciutadana 
Organització-H ¡senda 

13 Des d'un altre punt de vista no és el llindar de pobla-
ció el criteri adequat sino I'existéncia d'una proble
mática territorial que necessiti un tractament de ges-
tió-govern únic. Aquest és el criteri mes important 
per a les competéncies infrastructurals. ¡.'alternativa 
«A» només quedaría justificada en el sentit indicat si 
les unitats territorials que es delimitessin satisfessin 
aquell criteri i, segurament, no podría gestionar ade-
quadament la «captació d'aigua». Les alternatives «B» 
i «D» serien mes adequades per a la «captació d'ai
gua», «carreteres i xarxa viária básica», «transport pú
blic» i «eliminació d'escombraries», encara que difí-

cilment compliria els criteris de proximitat territorial 
requerits per l'urbanisme. 

14 Finalment, des del punt de vista de {'eficacia i el ren-
diment polític, administratiu i técnic de les funcions 
publiques, les alternatives «A» i «C» son les que es
tablecen rnenys separacions o desgiossament de les 
funcions infrastructurals i personáis, si bé ['alterna
tiva «C» manté els municipis actuáis amb poques com
peténcies. L'alternativa «A» elimina costos d'adminis-
tració d'un segon esglaó i facilita la decisió política. 
L'alternativa «B» dona el planejament de gairebé totes 
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es competéncies al segon esglaó, amb els problemes 
de decisió que aixó pot comportar. 

15 L'avaluació de les alternatives d'organització político-

administrativa local s'ha de completar finalment, amb 
els resultats de ranálisi de la situació actual de ['Ad
ministrado Local, amb les conclusions de l'análisi 
territorial i amb els objectius polítics. 
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8. LA REALITAT 

8.1. TEORÍA I V A G U E T A T DELS C O N C E P T E S 

TERRITORIALS 

1 Entendre el territori vol dir entendre les relacions hu
manes i de producció que teñen lloc en aquest terri
tor i . Identificar la intrincada xarxa de relacions ter-
ritorials, equival a descobrir les escales territorials 
on es mouen les persones i les dependéncies que es 
produeixen desde cada punt del territori a tota la 
resta. EIs grups humans son els destinataris i els pro-
tagonistes de la realitat territorial. 

2 Ara, l'objecte de I'análisi és entendre la realitat terri
torial de Catalunya i, concretament, contrastar la hi
pótesi que existeixen, a molts indrets de Catalunya, 
quatre esglaons territorials, per sota de la gran me
trópoli de Barcelona: 

En primer lloc, el nucli habitat, cap de municipi o no, 
lloc d'emplacament de les primeres i essencials acti-
vitats de l'home i de les seves relacions mes simples. 

En segon lloc, la rodalia que, segons la definició que 
en féu Joan Soler i Riber és el «territori que compren 
un petit grup de centres de poblament amb unes afini-
tats directes máximes, en el sentit huma i de l'eco-
nomia elemental, centrat per una població que exer-
ceix atracció sobre la resta del grup».1 

En tercer lloc, la comarca, que hom podría definir, 
com l'espai, dotat d'una certa homogeneítat i organit-
zat al voltant d'un nucli central, on teñen lloc relacions 
que no son de base diaria, pero que creen entre els 
seus habitants uns lligams d'interdependéncia i de 
connectivitat. 

En quart lloc, l'ámbit supracomarcal o subregional 
real, on es desenvolupen activitats delegades deis 
órgans superiors de l'Administracíó Central i on els 
residents, prácticament, ni despleguen tot el cúmul 
d'activitats que componen la seva vida. 

3 Del primer esglaó descrit, qualsevol dels 933 munici-
pis catalans en pot ésser exemple, afegint-hi, el que 
proporcionen molts dels seus agregats: Llerona, Vila-
grassa, Olzinelles, etc. 

Del segon esglaó, entre molts, hom pot citar les 
rodalies de Sta. Coloma de Queralt, la d'Agramunt, la 
de l'Espluga, la de Palamós, la de Camprodon, la de 
Sant Vicenc de Castellet, etc. 

Del tercer esglaó, son exemples les trenta-vuit co
marques definides per la Ponencia de la Divisió Ter
ritorial, i, potser, entre d'altres exemples, la Riba-
gorga, la Ribera de Sió, la Valí de Ribes, etc. 

Del quart esglaó hom pot citar Tarragona-Reus, Gi-

1. SOLER i RIBER, J.: 'Estructures territorials basiques* Congrés de Cul
tura Catalana, ámbit V I I I , (La Seu, nov. 1976). 
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roña, Lleida, Manresa. I si es mantingués un criteri 
mes lax, i potser amb funciohs mes diluídes, Igualada, 
Vic o Tortosa. 

4 Un nucli compacte de població es pot definir en fun-
ció deis seus «atributs» i de les seves «relacions» 
amb I'exterior. Els atributs corresponen a les seves 
característiques internes (població, creixement, com-
posició social, parcellació del sol urbá o agrícola, acti
vitats económiques, etc.). Les relacions es produeixen 
perqué cada nucli de població desenvolupa unes fun-
cions de residencia, de producció i d'intercanví amb 
I'exterior. 

5 Tots els conceptes que fa servir Tanálisi teórica i em
pírica (vila, ciutat, rodalia, comarca, sistema urbá, área 
metropolitana, subregió, regió, subsistemes, armadura 
urbana, centres de mercats, etc.) es basen en una ela
borado sobre els atributs i les relacions dels nuclls 
de població o de les unitats elementáis d'análisi que 
es facin servir, a mes de les necessitats administra
tivos o de planificació del sector públic. Per aixó 
«... les operacions respectives d'agrupar, Migar i pro
gramar constitueixen l'objecte de la regionalització».2 

Les qüestions referents a les unitats elementáis sig-
nificatives, el criteri de delimitació, la grandária i el 
nombre d'unitats depenen, en qualsevol cas, de l'ob
jecte de I'análisi i de la interpretado que es vol ob-
tenir. 

6 Els estudis mes recents existents sobre el tema de 
la regionalització coincideixen a diferenciar, almenys, 
dues menes de regions: les homogénies i les fun
cionáis. 

Les regions homogénies, també anomenades for
máis o uniformes, es defineixen com a grups d'árees 
continúes caracteritzades per una certa uniformitat en 
les seves característiques o atributs. Les regions ho
mogénies responen, dones, a un criteri de semblanza 
entre els valors de variables que mostra les caracte
rístiques homogénies de l'ámbit. 

¿es regions funcionáis, formades per grups d'árees 
continúes, están caracteritzades per un grau alt de 
connectivitat interna. Responen a un criteri d'interde
pendéncia i, per tant, les variables que les defineixen 
son variables d'interacció o flux. Un cas especial son 
les regions nodals, en les quals es defineix el centre 
que genera la interacció. Des de l'óptica de la divisió 
territorial, no ni ha unitat de criteri en enfocar el pro
blema de la regionaltzació o divisió de l'espai. Hom 
está d'acord en la necessitat de disposar de regions 
o ámbits significatius per a l'actuació pública, admi
nistrativa i política, pero no hi ha bases teóriques 
suficients que permetin d'afirmar si aquesta divisió 

2. BERRY, B. J. L. (1968): «Numerical Regionalization of Political-Econo-
m¡c Space» Geographica Polonica, 15. 
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s'ha de basar en un criteri de funcionalitat o d'homo
geneítat. 

7 Les regions funcionáis i la formació de I'espai urba-
nitzat es caracteritzen per un grau molt alt de connec
tivitats internes que pot ésser resultat, entre d'altres 
factors, d'un llarg procés historie, del desenvolupa-
ment de les forces productives, del repartiment de la 
propietat de la térra, de la distribució espacial de 
la població o de l'estructura de la xarxa viária. La 
combinació d'aquests factors porta, com a conseqüén-
cia, a una interrelació estreta entre els grups socials 
que viuen i treballen en un determinat sector espa
cial. Precisament, és el grau d'intensitat d'aquestes 
interrelacions el que confereix una major individua-
lització a la regió, en qué han deixat de teñir una 
importancia exclusiva els factors formáis, mes o 
menys immutables i fixos. En ranálisi de les regions 
funcionáis, el que interessa trobar és la jerarquía de 
les funcions urbanes, que és el que proporciona els 
criteris per a establir la jerarquía de les regions. 

8 Molt sovint, en aqüestes regions funcionáis, destaca 
el paper central d'una ciutat que és el centre que 
genera la interacció, i al voltant de la qual I'espai s'or-
ganitza. Quan el paper de la ciutat és tan essencial, 
hom diu que es troba davant de regions nodals. Com 
que el tipus de ciutat no és immutable, ans al con-
trari, a cada gran tipus de societat ha correspost el 
seu tipus de ciutat, hom pot assegurar que els tipus 
de regions funcionáis i nodals serán diversos i can-
viants, i que els seus límits s'han d'establir en funció 
de Íes facilitats de desplacament deis seus habitants 
i no en rao de criteris estátics. Per tant, la millora de 
les comunicacions i l'ús generalitzat de mitjans de 
transport rápids han fet canviar la manera de contem
plar la qüestió deis límits regionals. 

9 A Catalunya, una conseqüéncia d'aquests canvis fou 
la decadencia d'alguns petits mercats setmanals que 
havien servit per a caracteritzar els llocs central o la 
nodalitat de les petites árees regionals, anomenades 
comarques. Pero, al mateix temps, els mateixos can-
vis afavoreixen l'engrandiment i l'enfortiment d'altres 
centres suprarregionals o supracomarcals, l'accessibi-
litat deis quals havia resultat afavorida, i d'alguns pe
ti ts centres ara mes fácilment a l'abast. Exemples del 
primer cas son, entre d'altres, Ripoll, Falset, Mont-
blanc, etc. Del segon cas, hom pot citar Reus, Man-
resa o Girona. I del tercer cas, un conjunt de petites 
ciutats o viles de Catalunya: Camprodon, Agramunt, 
Ribes, la Granadella, Ulldecona, l'Escala, Palamós, etc. 

10 És que aquests son els únics canvis experimentats en 
l'organització del territori cátala peí que fa referencia 
al carácter funcional de les entitats territorials? Si 
hom oblidés el tercer cas exposat, la resposta hauria 
d'ésser negativa: precisament els canvis mes impor-
tants han esdevingut en la darrera categoría de cen
tres enumerats. L'increment de la velocitat i les altres 
modificacions experimentades recentment en l'orga-
nització económica i social de Catalunya han produít 
l'aparició o l'afiancament de nodalitats menors i d'á-
rees funcionáis petites. L'accessibilitat ais petits cen
tres nodals és assegurada, llurs activitats económi-
ques i de relació han augmentat i s'han diversificat 
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i, com a conseqüéncia, han esdevingut veritables cen
tres de regions funcionáis que, malgrat la seva peti-
tesa i exigüitat, teñen tots els carácters de funciona
litat i de nodalitat. Per tant, ranálisi territorial present 
ha de teñir com a finalitat, escatir l'existéncia i la 
jerarquía de les entitats territorials, fet que equival a 
dir que té com a finalitat localitzar les escales territo
rials i definir-ne tots els seus components. 

11 Totes aqüestes variacions han esdevingut en els dar-
rers decennis damunt d'un canemás aparentment ¡in
mutable: el marc físic, en el qual el relleu, el rocam, 
la vegetació, el clima i els rius ajuden a configurar 
unes unitats petites de característiques bastant homo-
génies. Pero l'actuació antrópica les ha anat trans-
formant, a voltes, o hi ha anat introduint elements 
nous que n'han canviat el carácter que, avui, és prin-
cipalment, fruit deis factors socio-económics. Per aixó 
és erroni parlar d'homogeneítat, pensant en els trets 
«naturals» de cada porció de Catalunya i, en canvi, no 
és desencaminat parlar d'homogeneítat conferint a 
aquest mot tota una cárrega essencialment humana. 
D'aquesta manera, hom pot parlar d'homogeneítat de
mográfica, tant fent referencia a l'estructura profes-
sional d'un sector de la societat com a la seva com-
posició per edats o per sexes; hom pot parlar d'una 
homogeneítat económica, referint-se a la relació entre 
els diversos sectors económics; hom pot parlar d'ho
mogeneítat cultural, patológica, professional, etc., i no 
hi ha dubte que aquesta homogene'ítat confereix una 
personalitat concreta a cada entitat territorial. L'homo-
geneítat, entesa d'aquesta manera no entra en contra-
dicció ni amb la funcionalitat ni amb la nodalitat tal 
com suara han estat descrites, sino que serveix per a 
reforcar algún deis seus aspectes, servint, així, per 
a la seva localització i la seva descripció i per a la 
determinació de la seva jerarquía. 

12 La jerarquía que sustenta l'análisi de connectivitats, 
és coneguda com la «teoría del lloc central». Les ciu
tats, pobles o nodes s'ordenen segons una certa jerar
quía. Els nodes de menor població teñen poca quan-
titat i diversificació de servéis administratius, comer
ciáis i personáis. 

Els servéis son d'ordre mes baix com mes periodi-
citat té la seva utilització, que justifica per altra banda, 
mercats mes reduíts. Per utilitzar els servéis, els re-
sidents del node mes baix han de relacionar-se o des-
placar-se ais d'ordre superior. Les relacions es van 
produint de forma escalonada: es formen agrupacions 
deis nodes amb un rang superior; aquests s'agrupen 
amb un altre de mes jerarquía i així sucessivament. 

El problema que es planteja és el de trobar les agre-
gacions successivament significatives segons la gene-
ralitat o especificació requerida. Una divisió de I'espai 
ha de partir de la funció a realitzar. Identificats els 
requeriments territorials de la funció, l'análisi terri
torial ha de determinar les agrupacions mes significa
tives que compleixin aquests requeriments. L'análisi 
ha d'identificar, adicionalment.aquella part del territori 
que no té una centralitat única o bé que la té difosa. 

13 La necessitat és de trobar el sentit de les connectivi
tats intermunicipals i la seva intensitat, les interrela
cions existents, la possible cohesió de les árees supra-
municipals, etc., mitjancant una análisí que permeti una 



Mapa 8.1.- Orografía 

L'ORGANITZACIO TERRITORIAL 
DE CATALUNYA 

Base cartográfica: D.G. de Política Territorial de la Generalítat de Catalunya 

Orografía 

LL. CASASSAS - J. CLUSA 

F. JUNCÁ - E. DOMÉNECH 

125 



coneixenga de la realitat del país. Per a poder afirmar 
l'existéncia d'aquestes unitats s'ha d'assajar de trobar 
la mesura estadística i la quantificació deis efectes 
de contigüitat: és rúnica forma d'entendre científica-
ment la realitat territorial catalana. 

Aplicant el que diu J. R. Boudeville,'1 les entitats 
supramunicipals definides així «no son una reminis
cencia histórica o folklórica l'análisi de les quals es 
redueix a la de les céllules urbanes o municipals; son 
una realitat humana i económica mes amplia i mes 
profunda, lligades a l'efecte de contigüitat». Aquest 
efecte, en definitiva, és el fenomen que justifica ob-
jectivament l'existéncia de les árees supramunicipals 
i el seu encadenament. Per aixó, no és suficient cer
car la polarització, tal com s'havia obtingut tradicio-
nalment amb l'análisi de l'activitat económica, de la 
funcionalitat i de la jerarquía de les funcions. Mes 
que fundar-se en la descripció d'alguns deis aspectes 
de la seva activitat, el que cal és recolzar-se en l'es-
tudi de les relacions que existeixen entre diverses 
unitats. No es pot acceptar un estudi que es limiti al 
coneixement d'unes relacions en un sol sentit, sino 
que cal trobar i quantificar les relacions entre tots els 
nuclis, fent servir, a part de l'estudi de la densitat de 
població o de la concentració urbana, essencialment 
descriptius, el deis fluxos de tráfic o d'informació i 
deis processos de polarització, que son estudis que 
revelen situacions essencialment dinámiques. 

Repetint el que digué el ja citat Boudeville, «la po
larització és una xarxa de relacions, abans d'ésser 
una jerarquía. És perqué les ciutats comuniquen entre 
elles que formen conjunts polaritzats». Sembla que 
val la pena de reteñir una idea: els lligams establerts 
amb les relacions telefóniques indiquen fluxos orien-
tats i ponderáis en els quals és fácil descobrir la 
intensitat de les relacions, que poden ésser monetá-
ries, escrites, oráis, telefóniques, de residéncia-tre-
ball, etc. 

14 A mes a mes, aquesta xarxa de comunicacions perso
náis exigeix unes infrastructures: és el fet que revela 
la connectivitat geográfica, que no és exactament, el 
mateix que la contigüitat. Aquest concepte de connec
tivitat implica la comunicació entre dos punís, no el 
seu simple contacte físic, i implica que la relació hi 
sigui en qualsevol sentit, no en un sentit únic. Ales-
hores, la connectivitat «tradueix les interdependén-
cies potenciáis que existeixen entre activitats no loca-
litzades i independents de tota infrastuctura de co
municacions». Si aqüestes infrastructures existeixen, 
será fácil de trobar la jerarquía deis punts i la seva 
integració en conjunts fortament estructuráis. 

15 L'análisi que segueix estudia els canvis territorials i 
socials de Catalunya en els darrers decennis, l'análisi 
i identificació deis sistemes urbans i les connectivitats 
territorials per a arribar a una interpretació de la rea
litat territorial de Catalunya; és a dir, a contrastar les 
hipótesis de partida. 

3. BOUDEVILLE, J. R.: «Aménagement du territoie et poiarísation» Ed. 
Th. Génin (1972). 
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8.2. CANVIS SOCIALS I TERRITORIALS RECENTS 
A CATALUNYA 

1 El desenvolupament económic experimentat per Ca
talunya durant el segle XIX, que hom pot incloure en 
el mateix procés que, al mateix temps, tingué lloc en 
la majoria deis paísos industriáis d'Europa, provoca 
un engrandiment de les ciutats, ja que en elles s'as-
sentá, básicament, la nova industria i els servéis que 
va generar. Les ciutats catalanes de l'época de la 
industrialització esdevingueren centres de considera
ble magnitud, caracteritzades per una densificació con
siderable de la seva població, la qual, cada vegada 
mes, s'anava formant per una gran quantitat de diver
ses classes de treballadors que tenien, pero, un sol 
denominador comú: no eren treballadors agrícoles. 
A part d'aquesta immensa majoria d'obrers, les pobla-
cions eren formades per una minoría cultural d'intel-
lectuals, d'administradors, de capes directives. En les 
velles ciutats tradicionals de Catalunya existeixen en
cara, bastits a fináis de segle, els grans santuaris de 
l'época de la industrialització: els edificis deis gremis 
de fabricants, deis casinos menestrals, deis centres 
de lectura, etc. 

2 Aquest procés ana acompanyat del de buidament pro-
gressiu de les árees agrícoles, mígrant cap a les ciu
tats el tradicional excedent poblacional del camp cá
tala, incrementat peí sobrant de má d'obra provocat 
per les transformacions de les técniques agráries i de 
la incipient mecanització i per una evident, encara 
que reduída, extensió, a les zones rurals, de millores 
sanitáries i assistencials, afegint-hi les riuades d'im-
migrants procedents de les regions de l'estat espanyol, 
tradicionalment tocades per a una endémica crisi del 
sector agrícola. En menys de cent anys, la població 
rural catalana es reduí considerablement i, avui, no 
és ni la meitat del que havia arribat a ésser a mitjans 
del' segle XIX: per aixó és corréete dir que Catalunya 
experimenta un procés intens d'urbanització, ja que la 
proporció entre el món rural i el món urbá s'incliná 
fortament vers aquest darrer. 

3 Tant com a la reducció de la població rural, el pro
cés d'urbanització es refereix a la concentració d'una 
part important de la població en sectors urbans con-
crets i determinats, i a la difusió del sistema cultural 
dominant en la societat que, en l'estudi actual de la 
civilització, és el mode de vida urbá. 

Es pot assegurar, pero, que en línies generáis, el 
moviment de creixenga urbana s'acabá quan en els 
termes municipals de les ciutats industriáis s'esgotá 
la disponibilitat de sol urbanitzable i, com a conse-
qüéncia no pogueren absorbir les noves onades d'im-
migrants que anaven arribant i que s'hagueren de si
tuar en els municipis veíns, arribant a constituir con-
tinus urbans que provocaren, com en el cas de Barce
lona, l'annexió deis municipis mes petits, convertint-los 
en barris de la nova gran ciutat. És el cas de Sant 
Martí, de Sant Andreu, de Sants, de Sant Gervasi, de 
Les Corts, d'Horta, etc. 

A la resta de Catalunya, aquest fenomen de concen
tració també es troba diverses vegades: Colera fou 
annexionat a Portbou; la Guardia de Prats i Tilla a 
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Montblanc; Llerona a les Franqueses; Sant Pere de 
Terrassa a Terrassa; Palou a Granollers, etc. Els muni-
cipis que reberen les noves onades de futurs treba-
lladors industriáis foren, des d'aleshores, i han con-
tinuat essent, o bé municipis industriáis que també 
han estat sotmesos a fenómens de creixement urbá 
similars, o bé municipis rurals que, com a conseqüén-
cia, han vist canviar totalment la seva dedicació i l'es-
tructura de la seva població. 

Per tant, quan s'afirma que el creixement sense me
sura de les ciutats s'alentí o s'acabá en l'entre-dos-
segles, no es fa res mes que constatar el fet parallel 
que, des d'aleshores, en general son les árees extra-
municipals les que veieren incrementar llur població. 

Com ja s'ha dit sovint, a aquest fet contribuYren 
d'altres factors que també provocaren l'engrandiment 
de les citades árees extramunicipals i que hom podria 
resumir de la manera següent: 

a) les necessitats de sol industrial que ha de trobar-
se en els polígons industriáis deis sectors externs. 

b) les necessitats de sol edificable per a residencia, 
que no es troba en les ciutats densificades. 

c) I'augment del nivell de vida (rendes mes elevades) 
que possibilita una major mobilitat i el desplaga-
ment deis vilatans a sectors menys congestionáis. 

d) la generalització de la segona residencia, que és 
un altre aspecte del factor descrit anteriorment. 

e) la voluntat de canviar de residencia, abandonant 
les tradicionals, ocupades, moltes vegades, des de 
mes de dos segles. 

f) I'abandó deis nuclis antics de les velles ciutats, 
que van esdevenint sectors d'un alt grau de tercia-
rització. 

g) la generalització deis mitjans moderns de relació 
i contacte: el tramvia, el metro, l'ascensor, el te-
léfon, etc. 

Cal pensar que en els vint-i-cinc anys darrers, la po
blació de les catorze ciutats catalanes mes grans de 
50 000 habitants, sense comptar-hi Barcelona, passá 
de representar el 27 per cent del total poblacional de 

Badalona 
Cornelia de Llobregat 
G i roña 
THospitalet de Llobregat 
Lleida 
Manresa 
Matar ó 
el Prat de Llobregat 
Reus 
Sabadell 
Sant Bol de Llobregat 
Santa Coloma de Gramanet 
Tarragona 
Terrassa 

1950 
71 881 
11 473 
28 915 
71 580 
52 849 
40 452 
31 642 
10 401 
35 950 
59 494 
10811 
15 281 
38 841 
58 880 

1975 
216 041 
95 933 
85 522 

294 282 
108 212 
68 213 
98 589 
57 330 
84 986 

188 344 
67 321 

143 568 
109 969 
160 403 

538 450 1 778 715 
Població de Catalunya 
(sense Barcelona) 1 960 170 4 159 230 

Catalunya a representar prop del 43 per cent, sense 
comptar la població de la capital, tal com es veu en 
el quadre adjunt. Aqüestes xifres adquireixen tot el 
seu valor si s'analitzen les árees immediates a les 
localitats assenyaiades, moltes de les quals ja son, al 
seu torn, sotmeses a un procos rápid de densificació. 

6 Tot féu que el fenomen urbá superes els límits admi-
nistratius deis termes municipals de les ciutats indus
triáis tradicionals i que anés en camí d'ocupar total
ment els límits de les noves ciutats eixides de la se
gona onada d'industrialització. 

És el gran canvi qualitatiu que, com a conseqüéncia, 
ha fet que la ciutat moderna ja no siguí una ampliació 
de la ciutat tradicional, sino una forma diferent d'as-
sentament huma, en el qual, entre el món urbá, o sigui 
la ciutat, i el món rural, ja no existeix una clara dico
tomía, sino que hi apareixen árees urbanitzades, que 
ja no son ni ciutat ni camp, sino un complex d'espais 
urbans i d'espais encara lliures. 

7 La ciutat s'installa en I'espai rural, sense abandonar, 
pero, res de la seva especificitat: la ciutat és un mo-
del cultural que actúa sobre el conjunt de la societat. 
Les transformacions de l'ús de I'espai s'originen amb 
la modificació de l'habitacie (modernització de la casa 
tradicional, establiment de segones residencies, etc.), 
la millora de les estructures viáries i la impulsió del 
dinamisme i de les transformacions de la vida rural 
(domini de l'agricultura per la industria de l'alimenta-
ció; imposició de fonts de financament urbanes, etc.). 
Pero, fins ara, tot i la seva trascendencia, al procés 
d'urbanització i d'extensió del mode de vida urbá per 
I'espai rural, a Catalunya se l'hi ha concedit només 
que un iloc secundan, en els estudis efectuats, i 
és que, malgrat la importancia del canvi i de les seves 
conseqüéncies, és un procés poc perceptible, ja que 
I'espai rural és un espai d'urbanització irregular i dis
persa, encara dominat per l'activitat agrícola i, en ell, 
les transformacions, encara que siguin profundes, s'hi 
efectúen amb lentitud. A Catalunya, aquest procés 
d'urbanització i de reducció de i'espai rural, és ben 
patent al sector de Barcelona, pero també es pot Ioca-
litzar una mica per tot, i cada vegada son mes exten
ses les árees on s'ha fet dominant la influencia del 
model urbá, creant-se sistemes on existeixen diversos 
nuclis que, en general, son supeditats a un centre 
capas d'exercír-hi certes funcions de capitalitat. 
Aquesta és la definició clássica de sistema urbá, a la 
qual junt a un criteri de jerarquitzacíó deis centres, 
ben aviat, s'hi inclogué la idea de mercat únic de resi-
déncia-treball, actuant, el sistema urbá, en aquest sen-
tit, com un veritable sistema gairebé tancat. 

8 Diferents autors han analitzat les conseqüéncies terri-
torials deis canvis socials esmentats. Així Sola Mora
les4 afirma, en aquest sentit, la necessitat de l'análisi 
quan diu que «les característiques de la industrialit-
zació a Catalunya, de I'estructura propietaria de la 
térra i del procés d'inversió ¡nfrastuctura!, ajuden a 
entendre la situació actual del sistema territorial» i, 

Percentatge sobre la 
població total (S. B.) 27,4 42,7 

4. Sola Morales, M., [1979) («Capital i ciutats a Catalunya: una pers
pectiva de futur», a Fundació Jaume Bofill (diversos autors), «Catalunya 
cap a i'any 2000». Barcelona 1979) págs. 125-152. 
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en aquest respecte, parla de I'existencia de quatre 
tipus de ciutats que afaisonen la realitat catalana: 

a) ciutats madures que teñen una creixenga constant 
i acumulativa des de fa cinquanta anys. Fora del 
continu barceloní hom troba una trentena d'aques-
tes ciutats, que teñen entre deu mil i cent mil ha-
bitants, formant, en total, mes d'un milió d'habi-
tants: Badalona, Sabadell, Terrassa, Mataró, Grano-
llers, Lleida, Balaguer, Tárrega, Mollerussa, Cerve-
ra, Tremp, Tarragona, Reus, Flix, Montblanc, Man-
resa, Igualada, Vic, Manlleu, Berga, Ripoll, Puig-
cerdá, Girona, Figueres, Olot, St. Feliu de Guíxols, 
Paiafrugell, Banyoles, Calella, la Bisbal i Santa 
Coloma de Farners. 

b) ciutats recents que son les que teñen una crei-
xenga intensa i intermitent i que s'han incorporat 
des de fa pocs anys a la [lista de les ciutats cata
lanes capdavanteres: l'Hospitalet de Llobregat, 
Sta. Coloma de Gramanet, Cornelia, St. Boi, el 
Prat, Esplugues de Llobregat, Rubí, Mollet, Cerda-
nyola, Ripollet, St. Joan Despí, St. Viceng deis 
Horts, Canovelles, Montornés, la Llagosta, Vila-
seca, Cambrils, Pineda, Lloret, Roses i St. Gregori. 

c} ciutats parades que son les que mantenen el seu 
volum poblacional sense a penes cap variació i 
que, tot i continuar figurant a la Mista de les po-
blacions capdavanteres, han vist disminuir el seu 
pes específic en la vida collectiva catalana: Tor-
tosa, Amposta, Roquetes, Ulldecona, el Perelió, 
Gandesa, Sallent, Puig-reig, les Borges Blanques, 
Juneda, Bellvís, Arbeca, Anglesola, Sta. Coloma de 
Queralt, Subirats i Falset. 

d) ciutats regressives que son aquelles en qué, durant 
el darrer mig segle, es manté una lenta regressió 
i apagament: Sort, Solsona, la Seu d'Urgell, Be-
salú, etc. 

9 Sola Morales també introduí en la seva análisi, l'es-
tudi del fet metropolita, l'existéncia del qual és de-
terminant en la realitat territorial actual de Catalunya 
i considerava que és la forma moderna del fet urbá, 
ja que si la ciutat tradicional catalana era un nucli 
compacte d'elevada terciarització i artesanía, en es-
treta interdependencia amb uns nuclis menors estesos 
per tot el territori comarcal, i en els quals és fona-
mental el paper de capitalitat jugat peí lloc central, 
actualment, el que existeix, és la ciutat discontinua, 
repartida i retallada, que encara pot anar absorbint 
creixements poblacionals notables. Malgrat l'existén
cia de ciutats parades i regressives, Sola Morales 
afirma que totes les ciutats indicades son els centres 
urbans organitzadors de la vida collectiva i que son 
determinants a l'hora de fixar la distribució territorial. 
Aquests sistemes urbans confereixen a l'estructura 
territorial catalana un ordre policéntric, en qué s'ha 
de reconéixer la prevalenga del centre barceloní, que 
Sola Morales considera constituít per una zona cen
tral, que és municipi barceloní, i per un altre sector, 
que ell anomena «el seu suburbi comarcal». 

8.3. SISTEMES URBANS 

1 La preocupació per a identificar les unitats de vida 
urbana resultants del desbordament deis termes mu-
nicipals tradicionals, com a conseqüéncia deis feno-
mens previament esmentats, ha portat a la introducció 
deis conceptes d'área metropolitana i de sistema urbá. 

2 La definició estadística mes coneguda5 és la que es 
basa en Taplicació de tres criteris generáis: criteris 
de «grandária» d'un nucli central i criteris de «carác
ter metropolita» i «d'integració metropolitana» deis 
nuclis de l'entorn a aquella ciutat central. Es considera 
que existeix área metropolitana o sistema urbá si es 
troba un municipi central d'almenys 50 000 habitants 
o dos de contigus que arribin a aquesta xifra. Meto-
dológicament, un cop trobats els municipis que poden 
ser árees centráis s'aplica ais municipis contigus els 
criteris de carácter metropolita i d'integració metro
politana. 

3 El carácter metropolita d'un municipi es determina se-
gons que hi hagi una densitat continua (adjacent al 
nucli central o a un municipi previament incorporat 
per aquest criteri) superior a la mitjana nacional6 i 
que les distancies entre nuclis no superin els deu 
quilómetres. La incorporado definitiva d'una unitat 
administrativa municipal es fa sobre la base que pre
sentí també uns moviments de residents actius que 
diáriament viatgen cap o des del nucli central d'al
menys un cinc per cent de la població activa (criteri 
d'integració metropolitana).7 

4 L'aplicació deis criteris anteriors a la realitat territo
rial catalana va portar a definir uns tretze sistemes 
metropolitans en un entorn de trenta-cinc quilómetres 
de Barcelona (que de fet constitueix una sola unitat 
d'acord amb els esmentats criteris) i sis sistemes fora 
de l'aglomeració barcelonina. 

5 Aplicant uns criteris mes restrictius i acceptant Tapa-
rició d'un sistema metropolita amb una ciutat central 
de 20 000 habitants o mes, es podrien definir a Cata
lunya les següents árees: (població de 1979) 

Badalona-Sta. Coloma de Gramanet 
Balaguer 
Barcelona 
Caldes-Mollet 
Cornelia 
Girona 
Granollers 
l'Hospitalet 

369 120 habitants 
32 387 

1902 713 
110 533 
167 581 
93 676 
73 679 

561 781 

» 

m 

» 

• 

m 

9 

m 

5. Berry, B. J. L., (1970), «Geographic perspectives on urban systems» 
Pentice Hall, New Jersey, págs. 252-258. Aquesta metodología es va fer 
servir en els estudis deis «Planes de Desarrollo» deis anys seixanta i co-
mencament deis setanta. 
6. La densitat de la població catalana va ser de 158 habitants per km ! , 
l'any 1970 i de 192 hab./krrr, l'any 1979. 
7. A causa de la falta d'estadístiques de mobilitat hom pot substituir 
raplicació d'aquest criteri quantítatiu peí coneixement de que existeixen 
moviments significatius de caire quotidiá. 
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Mapa 8.2.- Sistemes urbans (Definíts per grandaria,densitat i reiacíons) 
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Igualada 
Lleida 
LIoret-Tossa 
Manresa 
Martorell 
el Masnou 
Mataró 
Olot 
Palamós 
Reus 
Sabadell 
St. Cugat del Vallés-Cerdanyola 
St. Vicenc deis Horts-Molins 
Tarragona 
Terrassa 
Tortosa 
Vic 
Vilafranca del 
Vilanova i la < 

Penedés 
Geltrú 

de Rei 

50 609 
137 254 
36 497 
86 767 
62 033 
58 951 

108 450 
32 522 
37 060 
94 431 

233 387 
167 797 
58 881 

120 085 
163 535 
51 359 
40 546 
36 208 
47 680 

5 493 822 habitants 

De la lectura de les dades anteriors, el primer fet 
que es pot constatar és que, a Catalunya, amb una 
població ratllant els sis milions d'habitants, prop del 
90 per cent es troba agrupada en els sistemes urbans 
i metropolitanas, definits amb criteris objectius. 

6 La qüestió que es planteja a continuació és saber com 
s'ha d'agrupar la resta del territori cátala i organitzar 
la seva població. La resposta no pot ésser mes que 
l'adaptació flexible deis criteris objectius abans des-
crits, concedint un valor decisori a la centralitat, l'ac-
cessibilitat, a les relacions entre la residencia i el lloc 
de treball i a Particulado entre els diversos centres de 
poblament. Articulació deis centres vol dir la seva 
agrupació segons el grau máxim d'afinitats comunes. 
La necessitat d'aquests agrupaments ja havia estat 
prevista per Joan Soler i Riber8 quan va dir: «En els 
projectes i en la legislado sobre divisió territorial, 
moltes vegades —massa sovint— s'ha pres el conjunt 
d'un país i s'ha dividit en unitats menors: províncies, 
departaments, partits judicials, cantons, districtes... 
El bon sistema sembla ser I'oposat, encara que pres-
suposa un estudi mes a fons del territori: partir deis 
municipis, agrupant-ne uns quants segons el grau 
máxim d'afinitats comunes, fins a constituir una ro-
dalia.9 

7 En el cas de Catalunya, la necessitat d'obtenir aqües
tes «rodalies», que, de fet, son sistemes urbans per 
rao de l'existéncia d'una amplia mobilitat diaria deis 
residents pels motius de treball, compres i servéis, 
per el d'aplicar criteris mes restrictius respecte a la 
grandária del nucli central. El centre del sistema es 

8. Soler i Riber, J. , (1976): Estructures territorials básiques: la rodalia. 
9. Josep M.» Puchades, a «Contribució a la divisió territorial de Cata
lunya: Les Rodalies- Torelló (Torelló 1978) descriu la rodalia de la manera 
següent: A mes de les capitals de comarca, hi ha altres poblacions que 
exerceixen una funció semblant, encara que en menor escala. (...) Al -
gunes localitats requereixen un tractament preferent per llurs comunica-
cions, dimensió en cens o en superficie, riquesa en determinats sectors 
económícs, patrimoni artístic, o per ésser centre de concurrencia d'altres 
municipis deis environs. Constitueixen la capitalitat d'una rodalia, (...) 
unitat-tipus de carácter supra-municipal, apta per a encloure en un dis
tráete territorial altres ajuntaments que, si bé conserven llur indepen
dencia com a entitat local, resulten solidáriament units entre ells. 
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defineix per l'existéncia d'una ciutat central d'almenys 
cinc mil habitants, o de dues contigües que sumin la 
indicada xifra. Els municipis inclosos en la delimitado 
son els contigus al central o que tinguin una densitat 
superior a la mitjana catalana que era, l'any 1975, de 
180 habitants per quilómetre quadrat, o que, almenys, 
posseeixin una relació significativa de residéncia-
treball. 

T 

8 Seguint aquests criteris, al voltant del municipi de 
Barcelona es dibuixa un sol continu metropolita de Bar
celona que, si es teñen en compte d'altres criteris, es 
podría subdividir en unes onze árees, englobades, 
totes, en un radi aproximat de trenta quilómetres de 
Barcelona. En la resta de Catalunya, s'han identificat 
vint-i-set sistemes urbans, localitzats, la seva majoria, 
a la costa, ais cursos deis sistemes fluvials Ter-Fluviá 
i Llobregat-Cardener, i al llarg de la Carretera Nacio
nal II, de Barcelona a Madrid, en el tram de la qual 
compres a l'oest d'lgualada, és manifest l'existéncia 
de sistemes urbans aillats en mig de regions d'una 
progresiva desertització. Els enunciats son, clarament 
dibuixats, els veritables eixos de la urbanització de 
Catalunya. Els sistemes urbans així identificats es pre
senten cartografiats en el mapa adjunt. Aquests sis
temes constitueixen l'armadura urbana de Catalunya 
i son els centres de concentrado i difusió del mode 
de vida urbá; representen mes del 92 per cent de la 
població catalana. 

8.4. ELS SISTEMES URBANS. 
EL CAS DE BARCELONA 

1 Cal plantejar-se les característiques territorials de la 
gran aglomeració metropolitana de Barcelona, que, per 
les seves característiques demográfiques i económi-
ques, constitueix un fenomen únic a Catalunya. Fins 
i tot, en el conjunt espanyol, l'aglomeració de Barce
lona només és igualada per Madrid i el seu entorn 
metropolita. Ambdós sistemes urbans teñen dimen-
sions demográfiques semblants, al voltant deis quatre 
milions i mig de persones, amb una població laboral 
d'1,7 milions de persones. Les principáis diferencies 
entre les dues aglomeracions son el prop de 300 000 
llocs de treball en els servéis que hi ha de mes a 
Madrid, que, en el cas de la zona metropolitana de 
Barcelona,es ocupació industrial. 

La ciutat de Barcelona i el continu urbá tal con s'ha 
dit, representen mes del vuitanta per cent de la po
blació i de l'activitat económica de Catalunya. Seguint 
els criteris de definido i delimitado de sistemes 
urbans expressats mes amunt existeix un únic siste
ma urbá en un radi de trenta-cinc quilómetres al vol
tant de la ciutat de Barcelona. Des del punt de vista 
de l'organització de l'administració local, la qüestió és 
saber si tot aquest sistema urbá ha d'ésser un únic 
esglaó político-administratiu, amb el problema de l'ám-
bit territorial precís de radi de 10-15 km o de 25-
35 km, o si n'hi ha d'haver dos: un de mes local i un 
altre de mes metropolita. Per l'análisi territorial és 
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fonamental la precisió deis ámbits locáis i deis ámbits 
metropolitans. 

2 Hi ha pocs estudis sobre aquesta qüestió. Els mes im
portamos, i gairebé els únics, son els que es feren 
durant el treball de planejament de l'Area Metropoli
tana, els anys 1960, 1970 i 1973, i els del Pía General 
Metropolita de 1973 i 1976. L'argumentació teórica, en 
el cas del Pía General, no ha estat objecte d'estudis 
detallats, encara que constitueixi un deis millors exer-
cicis per a entendre la realitat metropolitana de Bar
celona. Una possible rao d'aquest oblit és que l'apro-
vació definitiva del Pía General Metropolita, el 1976, 
no incorpora els documents justificatius de l'aprova-
ció provisional de 1973. Els principáis autors d'aquest 
Pía, com és sabut, foren Albert Serratosa i Joan An-
toni Solans.10 

3 El Pía General Metropolita introduí el concepte de 
subsistemes funcionáis d'hábitat (Plan General de Or
denación Urbana y Territorial de la Comarca de Bar
celona, Memóries 1 i 2 justificatives de l'ordenació. 
Maig, 1973, Memoria 2, cap. I, págs. 95-101). Aquests 
«subsistemes funcionáis» no son, només, ámbits ter-
ritorials significatius que es poden identificar dins de 
la Comarca de Barcelona, sino que constitueixen, tam
bé, una unitat d'ordenació. Deien els autors: «La tra
ma urbana compuesta por los usos residenciales, los 
servicios, los comercios, los centros administrativos, 
la artesanía y la industria limpia (compatible con la 
vivienda) se organiza en el Plan a través de los deno
minados «sistemas funcionales de habitat».11 Estos 
sistemas de habitat son independientes y no guardan 
relación con los límites administrativos, ni siquiera 
los municipales.12 El espacio no se ordena por «esca
lones sociales equilibrados», en base a unidades geo
gráficas estáticas y cerradas, tales como barrios, pa
rroquias o unidades de vecindad, en las que resaltan 
simplificadas y unilateralmente las relaciones sociales 
primarias y la homogeneidad espacial de los valores 
y pautas socio-culturales». «La homogeneidad del es
pacio no es un factor predominante de la ordenación 
del territorio ni un modo de integración urbana» (pa-
rágrafs 178 i 179). 

4 Les causes del canvi d'escala de les relacions huma
nes i territorials son principalment «...la creciente 
interacción urbana, el aumento de la movilidad, los 
mayores niveles culturales (...) que conducen a rela
ciones cada vez más complejas, basadas en intereses 
y afinidades de un orden superior al hecho primario 
de la proximidad geográfica, casi siempre casual y de 
carácter permanente en la gran ciudad» (parágraf 180). 

5 L'argumentació del Pía General Metropolita és que en 
una aglomeració com la barcelonina no es pot parlar 
d'unitats elementáis de vida urbana: «ni el sistema 
de polígonos consiguió los tamaños "óptimos" ni la 
ideal yuxtaposición de unidades puras» (parágraf 181). 

10. Vegeu també, Serratosa, A., (1979), 'Objetivos y Metodología de un 
Plan Metropolitano», Colección de Urbanismo, Oikos-Tau, Vilassar de Mar-
Barcelona. 
11. Noteu la utilizació del nom «subsistemes», posant-se de relleu la di-
ficultat de sistematizar les relacions territorials. 
12. Els subratllats no corresponen al treball de referencia. 
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6 «En este sentido el Plan (es refereix a la proposta de 
Pía General Metropolita, inicialment Pía Comarcal), 
representa un cambio fundamental de enfoque. Mien
tras el Plan de 1953 asignaba a los núcleos preexis
tentes la función de soporte de comunidades urbanas 
autosuficientes y atribuía a la ordenación la misión de 
reforzar la identidad de pequeños municipios, el pre
sente Plan ante la realidad de los hechos, postula la 
necesidad de integrarlos en subsistemas urbanos de 
mayor extensión. Al concepto "integrar'* se le da un 
alcance global. No se trata sólo de una fusión física 
de las tramas urbanas, sino una interpretación real de 
todos los componentes urbanos (parágraf 182). 

7 «La idea de subsistemas funcionales de habitat nace, 
en cambio, de la idea de equilibrio entre el área urba
na y las infraestructuras y servicios de carácter intra-
urbano, en base a los requerimientos derivados de los 
"umbrales de urbanización". El supuesto básico es 
conceptualmente claro (...). Es requisito previo e in
dispensable la ejecución de infraestructuras y equi
pamientos por "saltos" con inversiones no lineales 
que permitan superar cada escalón» (parágraf 185) 
(...). «La gestión debe basarse en la perecuación de 
cargas económicas y en la acción mancomunada para 
la mayoría de infraestructuras, dotaciones, equipa
mientos, servicios y espacios libres de rango inferior 
al metropolitano, regional o nacional» (parágraf 186). 
Amb aquesta darrera argumentació s'introdueix la ne-
cessitat de superar, dins de l'ámbit metropolita, la 
gestió dins deis actuáis límits administratius munici-
pals; perqué els Instruments de gestió «escapan en 
la mayoría de los casos, de las posibilidades urbanís
ticas, económicas y jurisdiccionales de las actuales 
entidades locales. Ello justifica una vez más la idea de 
considerar subsistemas urbanos funcionales» (pará
graf 186) donada la impossibilitat de «dotar de todo 
a todos los municipios, a pesar del tamaño de pobla
ción de la mayoría de éstos» i «con independencia del 
papel histórico o de la riqueza institucional de cada 
uno de ellos». 

8 Els autors del Pía General Metropolita indicaren cla-
rament les relacions entre «continents» i «continguts», 
que també presideix el present treball: «la idea de 
subsistema urbano funcional no se identifica, de un 
modo estático, a "óptimos" de población de extensión 
física o de potencialidades de asentamiento, aun cuan
do se hallen implícitas en su definición ideas de den
sidad global, de estándares medios por habitante o de 
diferente función metropolitana». Es tracta, dones, 
d'entendre el paper condicionat del territori respecte 
a les funcions publiques que porta a la necessitat d'un 
canvi d'escala territorial a la gestió deis servéis. 

9 El Pía General Metropolita, en delimitar els subsiste-
mes urbans, introduí, com ja s'ha indicat, una voluntat 
planificadora de millora de la qualitat urbana, indicant 
que és en aquesta escala territorial dins la qual aquest 
objectiu es pot aconseguir. «Para cada subsistema 
urbano funcional se busca un relativo equilibrio teó
rico entre empleos y población activa para reducir en 
lo posible los desplazamientos residencia-trabajo (...). 
Este objetivo obliga a no sobrepasar en cada subsis
tema dimensiones del orden de 8 a 10 km y a dotarlos 
de suficientes oportunidades de empleo y residencia. 



Este aumento de oportunidades requiere variedad en 
el tipo de empleo, de vivienda (...). Otro objetivo es 
alcanzar por subsistemas, tamaños de población del 
orden de 300 000 habitantes, como mínimo que permi
tan la aparición de determinadas instituciones y una 
suficiente variedad de carácter central. De esta forma 
será posible conseguir el grado de marginalidad urba
na y evitar la total dependencia del Área Central bar
celonesa para muchos servicios, determinados tipos 
de comercio y oportunidades de empleo en oficinas 
y despachos» (parágrafs 191 i 192). Certament, la idea 
de subsistema no es pot referir a estándards, pero en 
cada tipus de sistema urbá, en aquest cas el metro
polita, és necessari establir certs intervals de pobla-
ció i accessibilitat, tant per a delimitar-los com per a 
aplicar-hi les mesures i els instruments urbanístics, 
en funció deis objectius de millora de la qualitat de 
vida. 

0 La proposta deis Centres Direccionals és un deis ins
truments urbanístics básics per a aquells objectius i 
constitueix el Iligam principal entre «realitat» i «mi
llora de la realitat». «Con excepción del Centro Di-
reccional St.Cugat-CerdanyoIa, el Plan no crea nuevos 
centros. Refuerza los existentes de modo que lleguen 
a ser centros comarcales de primer orden, incluso en 
cierta manera como alternativas a Barcelona... El di
verso potencial de atracción de equipamientos y acti
vidades comerciales, la proximidad de las áreas re
creativas y a las grandes infraestructuras, la posición 
metropolitana, son otros tantos factores que caracte
rizan cada unidad funcional y ie permitirán desempe
ñar un papel definido en el contexto metropolitano, 
lejos de las actuales marginalidades y suburbializa-
ciones» (parágraf 192). El Pía General Metropolitá-va 
dividir l'ámbit de la Comarca de Barcelona en sis uni-
tatsf una de les quals és Tactual terme municipal de 
Barcelona. 

1 De manera semblant, encara que amb menys argu
mentació teórica que en el cas del Pía General Me
tropolita, el darrer Pía de l'anomenada Área Metropo
litana de Barcelona pels estudis de 1964-68,13 va esta
blir l'esglaó de planejament metropolita i Tesglaó de 
planejament comarcal, introduint així, també, uns ám-
bits territorials significatius entre i'aglomeració me
tropolitana i el municipi, que difereix de la Divisió 
Territorial de 1932 i de la divisió en partits judicials 
(10 en Tarea de planejament, en excloure la comarca 
de la Corporació Metropolitana regulada del Pía Ge
neral Metropolita). Les vuit árees de planejament co
marcal son a Tentorn de les ciutats de Vilanova, Vila-

franca, Martorell, Sabadell-Terrassa, Mollet (anomena-
da Valles Central), Granollers, Mataró i Arenys de 
Mar (Vol. I, pág. 22). I, encara per sota d'aquest nivell 
territorial (anomenat de nivell 4), defineix el Pía el ni
vell 3 amb 36 unitats i un nivell 4 amb 89 unitats fora 
de la Comarca de Barcelona fins arribar al nivell 5 
que és gairebé equivalent a les unitats municipals. 
Dins la Comarca de Barcelona, el Pía de TÁrea Me
tropolitana divideix (a aquest nivell de superficie ter
ritorial) Barcelona en 13 unitats, i la resta de Comarca 

13. Comisión Gestora de! Área Metropolitana de Barcelona (1973), «Pian 
del Área Metropolitana de Barcelona. Una estrategia de ordenación terri
torial 1974-1990". (Volums I i I I ) . 

en 6 unitats, semblants a les del Pía General Metro
polita. 

12 Tota Targumentació anterior porta a la necessitat de 
considerar, dins el continu metropolita de Barcelona, 
que inicialment s'ha definit com a sistema urbá, i dins 
del mateix municipi, la delimitació d'uns subsistemes 
o unitats supramunicipals, significatives territorial-
ment i socialment per la planificació urbanística i la 
gestió urbana. En les elaboracions que segueixen s'ha 
fet un esforc d'investigació per a identificar els sub
sistemes metropolitans de Barcelona, que han apare-
gut clarament diferenciáis. 

8.5. LES TÉCNIQUES D'ANÁLI$I 

1 L'análisi territorial ha de permetre d'elaborar el fona-
ment científic d'una coneixenga empírica del territori 
i de contrastar una de les hipótesis centráis d'aquest 
treball: la unitat de Catalunya i la seva organització 
en espais intermedis entre els nuclis de població i el 
conjuntcatalá,espais que son reflex del corrent general 
vers la urbanització. Els métodes d'análisi han de per
metre definir els límits de les unitats supramunicipals, 
les escales territorials de relacions humanes, les de-
pendéncies entre nuclis de població i la situació de 
cadascun dins Tescala jerárquica de relacions terri
torials. 

2 Sobretot, s'ha de poder vorejar i salvar Tobstacle del 
sistema tradicional de recerca, basat només en Ten-
questa, que només permet dibuixar regions funcionáis 
mútuament excloents, i les interaccions en un sol sen-
ti t . Els métodes mes comunament utilitzats acumulen 
grans qualitats d'informació heterogénia de difícil trac-
tament posterior; les decisions respecte a les unitats 
significatives, les escales de relacions i les jerarquies 
funcionáis es preñen amb un grau elevat de subjecti-
visme. 

3 L'estudi deis indicadors de connectivitat (residéncia-
treball i trucades telefóniques)14 s'ha realitzat seguint 
dos tipus d'análisi: una descriptiva, a partir del sentit 
deis primers i segons volums d'emissió, i una altra 
estadística, a partir del concepte de distancia fun
cional. 

4 L'análisi descriptiva basada en «teoría deis grates» 15 

permet d'establir una jerarquía d'árees dins del siste
ma i delimitar regions nodals. S'han cartografiat, en 
primer lloc, els dos volums d'emissions extramunici-

14. Fonts: C.T.N.E.: «Trafico de Salidas» (1976/1980). Per províncies, (no 
publicat). Generalitat de Catalunya: «Desplagaments per motiu de treball 
i d'estudi a les comarques catalanes» (1979). Direcció General de Trans-
ports, (mímeo). 
15. NYSTNEN, J. D. i DACEY, M. F.: «A graph theory interpretaron of 
nodal regions», Papers and Proceding of the Regional Science Association, 
vol . 7 (1961). També, Davies, W. K. D., i Thompson, R. R., (1980), «The 
structure of interurban connectivity», Regional Studies, V. 14, pags. 297-
312. 
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país per a cada municipi estudiat, dibuixant, en segon 
lloc, els arbres de jerarquies definits pels següents 
conceptes:16 

1. Un municipi és subordinat d'un altre, segons la me
sura d'interrelació escollida, quan envia a aquest 
el seu primer o segon volum de trucades. 

2. Un municipi és punt terminal si no té punts subor-
dinats. 

3. Un punt és de primer ordre si té punts termináis 
subordináis. 

4. Un punt és de segon ordre si té subordináis de 
primer ordre. 

5. Un municipi és ó'ordre n si té punts subordináis 
d'ordre n — 1. 

5 La possibilitat de tractament de gran quantitat d'infor-
mació, mitjangant els ordenadors actuáis, ha permés 
de superar els métodes de regionalització basats en 
l'análisi de variables especifiques o en números índex, 
que només teñen en compte un nombre reduít de va
riables. D'aquesta manera s'ha pogut arribar a la uti-
lització d'un nombre molt elevat de variables, mitjan-
cant l'aplicació de diverses técniques estadístiques, 
impossible de tractar manualment. 

6 El métode utilitzat en aquest estudi és una aplicació 
del proposat per Brown i Horton 17 per a determinar 
regions funcionáis. Com es podrá observar, aquest 
métode permet de superar els «colls d'ampolla» deis 
métodes mes tradicionals per a la delimitació d'árees 
funcionáis. 

7 Com a observació preliminar, cal apuntar que, segons 
els autors citats, l'análisi tradicional de delimitació de 
regions funcionáis basat només en els d'adaptació a 
la geografía del concepte de distancia funcional, ja 
que el model tradicional només proporciona els valors 
de la interacció entre una sola parella de punts, i en 
una sola direcció. 

8 Aquest concepte de distancia funcional és la mesura, 
expressada per un número, de la «distancia» que se
para qualsevol parell de punts de tal manera que, de 
l'efecte total de les propietats de cada municipi, que 
és l'área d'estudi del treball present es dedueixi la 
propensió a interaccionar-se amb la resta de les enti-
tats. Així, la distancia funcional proporciona una me
sura o índex que descriu l'efecte de les característi-
ques d'un municipi sobre la seva activitat d'interac-
ció. És a dir, tenint en compte l'indicador d'interrelació 
utilitzat, la distancia funcional indicará el grau de fun-
cionalitat, o el grau de relació, de dues localitats, 
tenint en compte les relacions directes i indirectes 
que es produeixen dins d'un sistema. 

9 D'un conjunt d'interrelacions, que en el present estudi 
son les trucades telefóniques intermunicipals o les 
relacions residéncia-treball, s'obté un índex o mesura 
de la distancia funcional que separa cada parell d'ele-
ments del sistema estudiat i que, en funció de les 
seves variacions, permet calcular les característiques 
nodals. Com es podrá observar, aquesta mesura con-

16. La representado gráfica pot consultar-se a CASASSAS, Ll.: *Fires l 
Mercats a Catalunya» Edicions 62. Barcelona 1979. 
17. Brown, A. L. i Horton, F. E., (1970), «Functional Distance: an opera-
tional approach», Geographical Analysis, 2, págs. 76-83. 
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templa totes les relacions directes i indirectes entre 
qualsevol parella de municipis. 

10 Una mesura de distancia funcional válida, com a me
sura d'interrelació, ha de teñir en compte diverses 
característiques, les mes importants de les quals son: 
1) ha de considerar la totalitat de connexions entre 
cada dos municipis (A i B). És a dir, les que s'esta-
bleixen directament (A-*B) i les relacions indirectes 
(D-* C-> D-* B), ja que el cálcul d'aquestes ultimes, 
intervé l'estructura del sistema total respecte a un 
parell de municipis donats. 2) Ha de reflectir la no si
metría o reflectivitat de les relacions directes i indi
rectes entre municipis. 3) Ha de considerar que les re
lacions entre entitats es caracteritzen per un ordre o 
jerarquía —no son simétriques— peí qual existeix 
una importancia relativa d'una entitat respecte a una 
altra. Aixó vol dir que una mesura de distancia funcio
nal ha de proporcionar la identificació d'aquestes je
rarquies, pero de manera que no es requereixen su-
pósits apriorístics de la importancia de cada node 
respecte a la resta de nodes, que és un deis princi
páis problemes deriváis de les técniques tradicionals. 

11 Hi ha diverses propostes o métodes per la delimitació 
de regions funcionáis en base a una mesura de distan
cia funcional. Considerat un sistema d'interaccions no 
simétriques, en qué es vulgui teñir en consideració 
l'efecte de la totalitat de relacions directes i indirec
tes entre cada parell de municipis, Brown i Horton 
assenyalen que l'análisi de la Matriu de temps mitjá 
de primer pas (M) d'una cadena de Markov regular és 
l'instrument mes apropiat per a mesurar la distancia 
funcional. La forma de cálcul es descriu seguidament. 

12 En primer lloc, s'ha d'obtenir la matriu original (d'ori-
gens-destins) que s'aconsegueix ordenant les rela
cions entre cada parell de punts de base a ¡'indicador 
utilitzat. Hom s'ha servit de dos indicadors, que son 
els moviments residéncia-treball i les trucades tele
fóniques. El primer, defineix «mercats de treball i re
sidencia» és a dir, l'ámbit territorial dins del qual 
es preñen les decisions de residir i treballar. Les tru
cades telefóniques intermunicipals 18 des d'un punt de 
vista teóric, es poden considerar com un bon índex 
que, per sí mateix, expressa «la interacció multidimen-
sional entre árees»; és a dir, reuneix un gran nombre 
d'interrelacions que venen representades per un nom
bre igual d'indicadors, pero amb l'inconvenient que 
l'índex de ponderació a assignar a cadascun d'ells 
hauria de fixar-se de manera subjectiva, a fi i efecte 
d'obtenir un indicador únic. A mes, és l'únic indica
dor d'interacció disponible i fiable a nivell intermuni
cipal per a tot Catalunya. Les trucades telefóniques 

son ['indicador mes expressiu del nivell d'interrelació 
o connexió intermunicipal. En el present cas, pero s'ha 
hagut d'esbrinar de quin tipus de relacions (periódi-
ques, diáries, económiques, particular, etc.) son indi
cadors resum. 

13 Una vegada s'ha obtingut la matriu original, on cada 
fila expressa la relació d'un municipi (volum de tru
cades telefóniques) amb la resta deis municipis estu-

18. NYSTNEN & DACEY, op. cit. 



14 

15 

diants, s'ha de dividir cada element de la fila per la 
suma de tots els seus elements, amb la qual cosa 
s'obté ía matriu de transido o de primer pas, on cada 
element de la fila expressa la possibilitat que en una 
trucada —un pas— el municipi considerat telefoni a 
cadascun deis municipis estudiáis. 

Suposem que en el dia mes representatiu de l'any, 
el municipi 1 telefoni 1, 2, 3 i 4 cops ais municipis 1, 
2, 3 i 4; que el municipi dos telefoni 2, 0, 1,2 vegades 
ais municipis 1, 2, 3 i 4, i així successivament. 

Aquesta informació es pot expressar de la manera 
següent: 

b) 

Municipi 1 2 3 4 

1 
2 
3 
4 

Municipi 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
1 
1 

1 

0,1 
0,4 
0,2 
0,2 

2 
0 
0 
1 

2 

0,2 
0 
0 

0,2 

3 
1 
3 
1 

3 

0,3 
0,2 
0,6 
0,2 

4 
2 
1 
2 

4 

0,4 
0,4 
0,2 
0,4 

MATRIU ORIGINAL 

MATRIU DE TRANSÍ 
CIÓ O DE PRIMER 
PAS 

El métode continua contemplant la probabilitat que, 
després d'«n» passos (n trucades intermunicipals) la 
interrelació, que es trobava en el municipi «i» estigui 
o es trobi en el municipi «j», havent reiterat el procés 
i considerat les relacions directes i indirectes. En con
siderar les relacions transitives del sistema, la proba
bilitat de «passar» del municipi «i» al municipi «j» 
(primer i segon municipi, per exemple) en dues tru
cades de teléfon (n = 2) s'expressa per: 

P ( 2 ) i J -P i kP kj 

És a dir, del municipi primer (i = 1) al segon 
(j = 2), s'hi pot arribar, o bé telefonant-hi directament 
o bé passant primer per qualsevol deis altres muni
cipis (k = 1, 2, 3, 0). 

Així, per qualsevol ij s'obté que, 

P(2)¡j = PÍJ 

X Pij 

0,1 
0,1 
0,2 
0,2 

0,2 
0 
0 

0,2 

0,3 0,4 0,1 
0,2 0,4 0,4 
0,6 0,2 X 0,2 
0,2 0,4 0,2 

0,2 
0 
0 

0,2 

0,3 
0,3 
0,6 
0,2 

0,4 
0,4 
0,2 
0,4 

0,23 
0,16 
0,18 
0,22 

0,1 
0,16 
0,08 
0,12 

0,33 
0,32 
0,46 
0,3 

0,34 
0,36 
0,28 
0,36 

P<2>ij = P2ij 

Així, la matriu de pas de dos transicions P(2) és igual 
al quadrat de la matriu de primer pas P:P(2) = P2. Rei-
terant el procés s'obté que la matriu de probabilitats 
de pas després d'n transicions és la potencia enésima 
de P:Ptn) = Pn. 
Es pot demostrar que si es verifiquen una serie de 
condicions i per P<n> = Pn = Püij: 
a) Existeix una matriu A, tal que 

A = límit Pn 

quan n tendeix a infinit 

16 

17 

18 

19 

20 

i que en reiterar el procés «n» vegades, de tal ma
nera que «n» sigui molt elevada, i tendeixi a infinit, 
el límit de la matriu Pn o MATRIU LÍMIT A té totes 
es seves files iguals a una serie de valors (vector 

de probabilitat límit o distribució de l'equilibri) a, 
a2, ... an, els quals expressen la fracció del nom
bre de vegades que el procés está o té possibili-
tats d'arribar a l'estat «i» (municipi «i») i, aixó, per 
a qualsevol municipi. 

És a dir lím. Pn = A 
a1 a2 
a1 a2 

a1 a2 

... an 

... an a1,a2 . 

... an 

.. an 

= Vector de PROBABILITAT LÍMIT 

Aquest vector per sí sol, és una mesura de ía jerar
quía gíobai del sistema, ja que permet veure quins son 
els municipis mes rellevants segons la mesura d'in-
teracció escollida sense una classificació apriorística. 
Esquemáticament, dones, aquest vector expressa, per 
qualsevol deis seus components «aj», les vegades, en 
termes relatius (la suma deis seus valors és 1. 

£ A i = 1), que el sistema arriba al municipi j . Com 

mes gran és aquest valor aj, mes probabilitat límit hi 
ha que reiterant el procés (telefonar d'un municipi a 
l'altre, aquest a un tercer i axí successivament) arri-
bin a telefonar al municipi j . És a dir, la probabilitat 
que una trucada considerada en un moment determi-
nat del temps, sigui rebuda (absorbida) peí municipi j . 
Per tant, el máxim valor d'aquest vector ens indica 
el municipi vértex de la pirámide jerárquica. 

Tornant a l'exemple anterior, i observant les dues ma-
trius P i P(2), es pot veure com, malgrat que la pro
babilitat que en trobar-se en el tercer municipi es te
lefoni al segon és zero (P32 = 0), en considerar no 
només les relacions directes, sino també les indirec
tes que es realitzen en trucar dues vegades (n = 2) 
aquesta probabilitat passa de zero a 0,08 (P2

32 = 0,08). 

Un cop s'ha calculat aquesta matriu límit, es defineix 
la matriu de major interés per a descriure el compor-
tament i la distancia funcional entre parelles de punts 
d'un sistema. És la Matriu de Temps Mitjá de Primer 
Pas. 

Aquesta matriu té com a parámetres les successives 
potencies de «P» i, en especial, la matriu límit, per la 
qual cosa es demostra que «M» considera totes les 
interaccions directes i indirectes existents en el sis-
tema, ja que hi intervenen de forma definitiva. 

Brown i Horton assenyalen que, en el cas de consi
derar un sistema d'interaccions no simétriques, l'ins-
trument mes apropiat per a mesurar la distancia for
mal és l'análisi de la MATRIU DE TEMPS MITJÁ DE 
PRIMER PAS, on es teñen en compte i'efecte de la 
totalitat de les relacions directes i indirectes entre 
parells de punts. (Un cas d'interaccions no simétriques 
seria, per exemple, el del volum de les trucades tele-
fóniques de Girona a Olot, que no coincideix forgo-
sament amb el d'Olot a Girona.) 
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21 La matriu M verifica la no reflectivitat de les interac-
cions (Mij Mji) i, per tant, la distancia funcional (DF) 
entre «i» i «j» (o el nombre mitjá de trucades telefó-
niques que cal fer, per tai que comengant a telefonar 
des del municipi W» i movent-se peí sistema —rela-
cions directes i indirectes— el municipi j rebi la tru
cada), és diferent de la distancia funcional entre «j» i 
«i», essent una mesura mes completa de la relació 
directa entre el municipi «i» i el «j». 

22 Així, Mij = 4, Mij = 23, expressen que el municipi «i» 
«és mes aprop» de la localitat «j» que de la localitat 
«k», ja que «per anar d'«i» a «j» cal un terme mitjá 
de 4 passos, mentre que perqué comengant a telefo
nar des d'«i», el municipi «k» rebi la trucada, cal, tam
bé, un terme mitjá de 23 passos». 

23 Traslladar el contingut de la matriu M a l'estudi de la 
divisió en ámbits territorials no té sentit si es consi
deren els seus elements com a mesura absoluta o 
indicador d'un fenomen real. Kemeny i Smell1 9 subrat-
llen aquest fet com un problema tipie que apareix en 
treballar amb la matriu M, pero assenyalen que aquest 
problema queda resolt en considerar els elements de 
la matriu M com a magnituds relatives, totalment va
lides per a estudis analítics. Es considera la matriu M, 
com a mesura abstracta o índex de la distancia fun
cional que separa les entitats «i» i «/». (És a dir, el 
nombre mitjá o esperanca matemática de passos ne-
cessaris que permeti, partint o"«/», arribar a «i» dins 
els sistema.) 

24 Si el sistema está fortament connectat o interrelacio-
nat, els valors de qualsevol columna j de la matriu M 
son relativament similars, és a dir Mij ~ Mkj, que 
és una característica que indica, fonamentalment, 
l'existéncia d'una única regió funcional. 

25 Així, per exemple, una matriu hipotética de temps 
mitjá de primer pas com la que s'indica: 

A. Sistema fortament connectat 

Orígens 

Destinacions 
A 
B 
C 
D 

A 
2,34 
2,79 
2,01 
2,61 

B 
25,04 
24,95 
24,87 
25,19 

C 
10,60 
10,25 
10,63 
10,45 

D 
24,37 
23,98 
24,50 
24,43 

expressa un sistema fortament interrelacionat on es 
pot comprovar la similitud deis valors de cada colum
na j . La no reflectivitat queda palesa peí fet que 
Mi j ^ Mj i . Els valors mitjans de cada columna (j = 1 
X — 2,4; j = 2, X = 25,01, etc.) es poden considerar 
com a valor representatiu de la columna i representen 
una jerarquía que, en l'exemple present vindria donada 
per: A en primer lloc, C en segon i B i D en tercer 
l loc És a dir, la distancia funcional que separa cada 
parell de punts ens proporciona una mesura válida del 
seu grau d'interrelació, la funcionalitat. Els nuclis mes 
separats —menys interrelacions— serien, en el ma-
teix cas, D amb B, i la ciutat polaritzadora seria A, ja 

26 

que cada municipi o node té la distancia mínima a A 
(X = 2,4). Malgrat aquesta uniformitat, si els reque-
riments territorials exigeixen 2 ó 3 regions, aquesta 
análisi també els facilita, ja que en primer lloc s'obté 
una funcionalitat entre A i C i, llavors, entre A i C 
i B-D. 

27 

Si, peí contrari, el sistema está débilment connectat, 
l'estructura de la matriu M és diferent, i solament per 
alguns orígens «i», es verifica que els valors al llarg 
de qualsevol columna «j» son semblants, mentre que 
per la resta d'orígens les imatges son de magnitud 
diferent. 
Exemple: 

B. Sistema relativament connectat 

Origen 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

A 
15,18 
16,37 
15,90 
15,57 
90,79 
90,12 

B 
21,76 
20,95 
21,23 
21,47 
95,63 
96,11 

Destinado 
C 

30,18 
30,45 
30,30 
30,60 
92,33 
91,85 

D 
22,17 
21,85 
21,99 
22,30 
97,06 
97,41 

E 
160,00 
171,71 
155,93 
174,20 

56,77 
56,25 

F 
162,37 
170,10 
157,22 
174,15 

95,13 
45,07 

En aquest cas, les regions funcionáis serien A-B-
C-D i E-F. La jerarquía nodal és A, B-D, D, C, F, E. Els 
nodes d'A-B-C-D son, generalment, d'ordre superior ais 
de E-F. En aquest cas, en el primer grup també es po
den fer delimitacions mes petites. Aleshores es con
sidera que els primers orígens constitueixen una agru
pado funcional (no Túnica) mentre que els últims 
queden fora d'aquesta agrupado. La determinació de 
les agrupacions funcionáis, com es pot veure, es pot 
realitzar, senzillament, analitzant els elements de la 
matriu M, encara que aquesta determinació impliqui 
judiéis a priori, és a dir, una decisió taxonómica. 
A causa de la gran dimensió de les matrius amb les 
quals es treballa generalment i a la mateixa dificultat 
d'establir pels valors de les columnes que constituei
xen una agrupado funcional, els límits significatius de 
l'interval de variado s'ha d'operar normalment, sot-
metent la matriu M a un algorisme d'agrupació multi-
variant, com el postulat de Ward.20 

«El problema de l'agregació espacial és de classifica-
ció o de discriminació entre grups per a un propósit 
particular, i l'objectiu és trobar un conjunt d'unitats 
espaciáis que tinguin mínima variáncia intrazonal i 
máxima variáncia interzonal» (Colemutt, 1970, pági
na 117). L'algorisme d'agrupació utilitzat en el present 
estudi, és Talgorisme de Ward comunament utilitzat 
en la determinació d'agrupacions. L'algorisme comen-
ca definint cada observació com un grup que conté 
un sol element, i els N grups, mitjangant una serie 
de passos, van disminuint en nombre a mesura que 
augmenta el seu nivell d'agrupació. El procés d'agru
pació incorpora a cada pas un nou element o un grup 
ja format, que incrementa mínimament Terror poten
cial. Aquest índex (índex d'error potencial) és igual 

19. KEMENY, J. G. i SMELL, J. L.: «Fínite Markov Chains-, Van Nos 
trand, Princenton (1960), pág. 50 ¡ 193. 

20. Vegeu. Veldman, D. J., (1976). 'Fortran Progamming for the Beha-
vloral Sciences», Holt, Rinehart and Winston, New York-London. 
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a la suma de les variáncies elevades al quadrat esta-
blertes o obtingudes entre els valors, préviament es-
tandaritzats, de les variables de cada zona dividits peí 
nombre de zones. L'agrupació millor segons Weldman 
(1963, pág. 309) és I "anterior a aquella en qué es pro-
duiria l'increment mes gran d'error potencial. 

28 Cal destacar el fet que si el sistema está fortament 
connectat o interrelacionat, és a dir, si presenta una 
gran funcionalitat entre els seus elements, en estar, 
gran part d'ells, comunicáis entre sí, la variació en 
l'increment d'error és del mateix ordre durant tot el 
procés, malgrat unes discontinuítats en aquesta varia
ció. En aquests casos es considera com a millor agru
pado, la constituida en el nivel! d'agrupació immedia-
tament anterior a aqueli que experimenta Ja primera 
variació significativa. 

29 Malgrat tot, una vegada superáis ambdós casos, 
aquest nivell d'agrupació, per rao que les decisions 
d'agrupar-se dos elements es realitza segons un incre-
ment d'error mínim, les agrupacions tancades que es 
formin abans d'ésser absorbides peí sistema total, 
compliran, també, que la seva variáncia entre els seus 
elements sigui mínima i, per tant, defineixin grups 
funcionáis clarament diferenciáis. 

30 Les técniques utilitzades permeten, dones, definir //-
mits territorials, de tal manera que els ámbits resul-
tants es puguin contemplar com a agrupacions idónies 
per a una regionalització funcional. L'análisi superfi
cial de la Matriu de temps mitjá de primer pas, pro
porciona, per sí mateixa, uns resultáis interessants. 
L'observació deis elements de cada columna permet 
de veure si hi ha o no hi ha connectivitat dins del 

sistema. L'análisi deis valors mitjans deis elements 
de cada columna, permet deduir la jerarquía municipal. 
L'análisi deis valors del vector d'equilibri per a cada 
municipi porta a conclusions iguals. 

31 La inspecció visual de la matriu M, malgrat tot, no 
permet de definir directament les regions funcionáis 
del sistema, tant per la seva mateixa dimensió, com 
per la simil i tud deis valors de cada columna, sobretot 
en les árees mes interrelacionades. L'aplicació de 
I'algorisme d'agrupació permet d'agrupar, en una serie 
de passos, totes i cadascuna d'aquestes observacions 
segons els valors de fi les, de manera que, a cada 
grup, es reuneixin els municipis que presentin major 
interacció entre sí, o, el que és el mateix, que la seva 
distancia funcional sigui mínima. En minimitzar-se la 
distancia funcional i maximitzar-se la distancia entre 
grups, aquests poden considerar-se com a regions 
funcionáis. 

32 Com a resum, l'análisi estadística utilitzada, permet: 
— identificar les jerarquies dins de les unitats fun

cionáis 
— considerar les connexions directes entre parells 

d'elements 
— no implicar supósits apriorístics sobre l'ordre de 

cada node, respecte a la resta 
— no restringir la classificació a una sola regió o ám-

bit, ja que, a mesura que es van agrupant nodes, 
es van facil itant regions funcionáis a diferent nivell 
de significació. 

33 En aplicar la matriu connectivitat, I'algorisme d'agru
pació de Ward, ofereix, progressivament, agrupacions 
de nodes, de tal manera que, en cada pas, la variáncia 
dins de cada grup és mínima, i és máxima la varián
cia d'entre grups. Aixo permet contestar les preguntes 
clássiques de l'análisi regional, és a dir: 
— quins son els municipis que teñen un comporta-

ment d'interacció mes semblant entre sí 
— amb quin o quins municipis té un node determinat 

les relacions mes importants directes i indirectes 
— quina és la magnitud d'aquesta relació 
— quines son les unitats mes significatives si en 

l'exercici d'agrupacions i de delimitació territorial 
es requereixen sis unitats, per exemple. I, igual-
ment, si se'n necessiten deu, etc. 

— quines son les diferents escales territorials signi
ficatives de les relacions humanes i productives. 

En definitiva, els métodes utilitzats permeten de defi
nir I'estructura territorial d'un sistema de ciutats. El 
fet d'utilitzar una análisi senzilla i una análisi estadís
tica es justifica perqué difíci lment es pot defensar 
una conclusió si no s'entén, també, per sentit comú 
(és a dir, per l'análisi senzilla). 

8.6. LES RELACIONS TELEFÓNIQUES 

1 Determinar les relacions entre els municipis és un 
exercici necessari per a poder conéixer l'existéncia 
de punís centráis, per a identificar árees funcionáis, 
per a establir la seva jerarquía i la respectiva posició 
del municipi dins d'una jerarquía i per a saber quines 
son les escales territorials mes significatives. Pero, 
per a determinar les relacions entre municipis no n'hi 
ha prou amb considerar només la relació mes impor-
tant, sino que cal saber comprendre «totes» les rela
cions en «tots els sentits». 

2 Per tant, si es tracta d'agrupar unitats elementáis fins 
a formar unitats significatives mes grans cal cercar 
aquells indicadors que serveixin per a entendre el fe-
nomen estudiat. I un d'aquests indicadors és el volum 
de trucades telefóniques hagudes entre les centráis 
telefóniques de la C.T.N.E. existents a Catalunya, da-
des que ha proporcionat la dita Companyia. Tot i que 
els resultáis de l'análisi no son totalment significatius 
perqué la ubicació de les centráis no obeeix estricta-
ment a criteris funcionáis i geográfics, no deixa d'és
ser interessant veure com, malgrat tot, coincideixen 
amb les hipótesis iniciáis d'aquest treball i amb els 
altres resultáis obtinguts en base a les dades de resi-
déncia-treball (almenys en el que fa referencia a la 
provincia de Barcelona). 

3 Hom acaba de dir que els resultats de l'análisi de les 
trucades telefóniques no son totalment significatius, 
pero cal afegir que és un deis mes clars exponents 
de relacions de base diaria, el coneixement deis quals 
és Túnica forma d'arribar a conéixer l'organització 
viva actual de l'espai cátala, format per un conjunt 
d'unitats de jerarquía urbana situades entre el nucli-
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Mapa 8.4.- Catalunya. Trucades telefoniques. 
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Gráfic 8.1.- Estructura de relacions. Trucades telefoniques. Catalunya 
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Gráfic 8,2.- Jerarquies municipals. Trucades telefoniques. Catalunya 
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Mapa 8.5.- Catalunya, subregions 
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Mapa 8.6.- Catalunya, subregions 
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Mapa 8.7.- Catalunya, subregions 
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municipi i la «comarca». Com és natural, uns deis 
principis que han d'orientar quálsevol treball d'orga-
nització territorial que vulgui determinar I'existencia 
d'aquestes unitats, han d'ésser els «d'establir el me
nor nombre possible de demarcacions per tal d'estal-
viar esforgos i díners al govern i a Tadministració pú
blica» i «el de teñir en compte la xarxa de comuni-
cacions». Les agrupacions derivades de l'análisi de 
les relacions teiefóniques son adequades a I'aplicado 
d'aquests criteris. 

4 A mes, com que aqüestes trucades son resultat d'una 
actuado diaria sobre una base territorial, les agrupa
cions que en resulten prefiguren unes entitats, adap-
tades al territori, mes petites que les províncies i que 
les mateixes comarques del 32/36. No proporcionen 
una divisió arbitraria «sino que responen a criteris de 
facilitat de comunicacions, de concentració de la po-
blació, etc.; i a la vegada son (unitats) molt flexibles, 
adaptant-se a la realitat quan aquesta canvia».21 

5 Convenia saber com aprofitar les dades proporciona-
des per la CTNE relatives a les 450 centráis existents 
a Catalunya, dades que fan referencia a les trucades 
efectuades entre totes elles. L'estudi s'ha fet en base 
a una análisi descriptiva, a partir deis primers i se-
gons volums de trucades emeses, recolzant-se en la 
teoría deis grafes. Aixó ha permés d'establir una 
jerarquía d'árees dins el sistema i de delimitar regions 
nodals. 

6 Hom pot fer els següents comentaris a l'análisi de les 
trucades teiefóniques: 
a. De la primera observació es pot constatar I'exis

tencia de cinc centres importants receptors de 
trucades: Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i 
Manresa. Si hom podría atribuir la presencia deis 
quatre primers centres a un reflex de la divisió 
provincial borbónica, de Manresa hom ha de dir 
que és el centre de la provincia de Barcelona no 
compresa a Tarea metropolitana, mes Tarea de 
Solsona, que apareix molt poc vinculada a la cen
tral de Lleida i que té el primer volum de trucades 
amb Manresa i no amb Barcelona, com totes les 
altres centráis. És notable veure com' Tatracció de 
Manresa es redueix a les terres de la Depressió 
Central incloses en la provincia de Barcelona. La 
barrera de la Serralada de Tlnterior també consti-
tueix un límit a Tatracció telefónica de Manresa. 
Lleida, Tarragona, Girona i Manresa teñen una clara 
influencia supracomarcal i es manifesten com a 
centres aglutinadors de territoris molt mes exten
sos que les seves comarques «históriques». 

b. Barcelona concentra Tíndex mes elevat de relació 
amb totes les centráis de TA.M.B. i amb els altres 
quatre centres principáis (Girona, Tarragona, Llei
da i Manresa). 

c. Barcelona rep el primer volum de trucades de gai-
rebé totes les centráis de les quatre regions cita-
des, excepte de les de Lleida, moltes de les quals 
ho fan en primer lloc amb la seva propia capital. 

d. A part de les capitals citades, apareixen altres cen-

21. Vegeu ASCON, R. ¡ altres: «Comarques i divisions administratíves» a 
CEUMT, 11/12, febrer/marc 1979. 

tres de relativa importancia, com Figueres, Olot, 
Mataró, Granollers, Sabadell, Tortosa, etc. Tots ells 
son centres de mercats o d'activitats económiques 
destacades. 

e. És notable la vinculació de Puigcerdá amb Girona, 
com a reflex de mes d'un segle de sedímentació 
de la divisió provincial i de la centralitat de Girona 
en els camps económic, cultural, sanitari, etc. Gi
rona apareix com un centre aglutinador de tota la 
seva provincia. No hi ha cap centre que truqui en 
primer lloc a un centre de fora de la provincia, 
llevat de Barcelona, és ciar. 

f. Lleida, tot i estar molt relacionada amb Barcelona 
concentra la máxima relació amb els pobles de la 
seva provincia, excepte els del sector solsonés. 
Aquesta relació només es capgira amb la distancia. 
L'explicació de Viella, també es pot trobar amb la 

u ̂? n ̂^ i ̂^ exercida peí turisme d'Aran. 
g. Entre Tarragona i Reus existeix una intensa inter-

relació. Ara bé, és Tarragona qui concentra el ma-
jor índex de relacions i aixó s'explica, tant per 
ésser seu deis servéis administratius i de compe-
téncies provincials, com per ésser el centre gene
ral de servéis especialitzats, deis comergos de 
mes modernitat i el centre de diversions mes im-
portant de totes les terres meridionals catalanes. 
Tarragona apareix com el centre aglutinador indis
cutible de les terres de la seva provincia. 

h. No ha d'estranyar la gran relació existent entre 
Sabadell i Terrassa. És una relació que s'efectua 
indístintament en els dos sentits i que revela una 
interdependencia que no s'hauria pogut endevinar 
només amb l'análisi de les relacions residéncia-
treball i que potser és un deis indicadors mes no
tables de ['existencia de lligams entre les dues 
ciutats vallesanes que justificarien la posta en 
marxa de la mancomunitat. 

i. Deixant de banda la influencia de Barcelona, Gi
rona és el punt de máxima concentració de rela
cions teiefóniques de tot el nord oriental de Cata
lunya. Pero d'aquest sector cal efectuar algunes 
matitzacions: 
1. Figueres apareix com Túnic centre aglutinador 

de l'AIt Empordá, i Olot exerceix el paper de 
nexe amb les terres altes de la provincia, fins 
i tot Ripoll i Puigcerdá que disposen d'una mi-
grada funció organitzadora en árees menors. 

2. Banyoles i la Bisbal apareixen com a centres 
aglutinadors de llurs rodáis immediats respec-
tius. 

3. La influencia de Girona és molt mes palesa i 
directa cap al sud de la capital on no hi ha cap 
centre important que aglutini ni tan sois les 
relacions amb el seu rodal immediat efectuant-
se totes directament amb Girona. 

j . En el territori cátala apareix Barcelona com a cen
tre indiscutible, abarcant el máxim índex de relació 
amb punts de tot el territori, llevat, tal com s'ha 
dit, del sector Ileidatá, on apareix Lleida com a 
centre on es concentra la máxima relació. Lleida, 
des del punt de vista telefónic, apareix com a se-
gona capital de Catalunya. 

7 Comparant aquests resultáis amb els oferts per la Po
nencia de la Divisió territorial, hom hi constata dife
rencies notables: 

143 



Mapa 8.8.- Trucades teiefóniques. Provincia de Barcelona 
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a. Existencia, només, de cinc centres majors o regio-
nals, enlloc de les nou regions o vegueries en qué 
en 1932/36 agruparen les comarques: Barcelona, 
Reus-Tarragona, Manresa, Girona i Lleida. 

b. HomogeneTtat de les terres compreses a I'Area 
Metropolitana de Barcelona i del paper de Barce
lona com a capital indiscutible de tot Catalunya. 

c. Caracterització, només de Figueres com a centre 
«comarcal», en el sentit que donava la Ponencia a 
la «capital de comarca». 

d. Aparicio d'uns centres «subcomarcals» o «rodáis» 
que aglutinen petites árees: Banyoles, la Bisbal, 
Ripoll, Balaguer, Vilanova i la Geltrú, Calella, etc. 

e. Constatació de la intensitat de les relacions entre 
Sabadell i Terrassa, pero de llur poca irradiació 
peí Valles. 

8 Comparant aquests resultats amb els de ranálisi de 
les relacions residéncia-treball s'observen algunes 
coincidéncies: 
a. Els grans centres regionals catalans. 
b. La jerarquía municipi-centre rodal —(capital comar

cal)— capital subregional, com a escales territo-
rials significatives.22 

c. El paper de Figueres i Tortosa com a centres 

22. Aqüestes escales territorials han estat també identíficades en l'aná-
Mst de les compres al detall en la provincia de Girona. Vegeu Urbanis
tas Asociados: "Urbanismo Comercia! en Gerona» IRESCO, Madrid 1977. 
pág. 31. També, Institut Universitari d'Estudis Territorials: *Arees funcio
náis a la regió de Girona: una primera aproximado» Ponencia al Congrés 
de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, Ciutat de Mallorca, 1980; 
vegeu, en aquest cas, la constatació de les rodalies de Palafrugell o Ba
nyoles (que al seu torn depenen de Girona), i Tarea de grans dimensions 
del centre gironí (pág. 35-38) segons les relacions funcionáis anomenades 
de nivell 2. 
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d'árees supramunicipals, pero d'ámbit reduit, me
nor al de les capitals sub-regionals. 

d. La relació intensa entre les árees de Barcelona i 
Tarragona, que en un cert nivell de significació for
men una unitat, deixant molt clara l'área de Girona 
i l'existéncia d'uns sistemes poc lligats a l'entorn 
de Lleida. 

e. La semblanga amb els resultats de residéncia-tre
ball a la provincia de Barcelona que permeten ge
neralizar els resultats precedents a tot Catalunya 
i assimilar-los a relacions humanes quotidianes. De 
fet, ('estructura de trucades teiefóniques és menys 
complexa (nombre d'esglaons), mes amplia en ex-
tensió, i per tant, amb menys escales territorials 
significatives. 

8.7. LES RELACIONS RESIDÉNCIA-TREBALL 

1 En els gráfics i en els mapes adjunts s'expressen els 
resultats d'aquesta análisi, deis quals hom en pot ex-
treure algunes conclusions. Mes que cap altre sector 
de Catalunya, la part central és dominada per la pre
sencia abassegadora de Barcelona, que rep emissions 
de poblado activa de totes les árees que l'envolten. 
La intensitat superior existeix en els fluxos procedents 
del sector meridional del Baix Llobregat, de Martorell 
en avall ( > 25 per cent d'actius residents), de la resta 
de la comarca del Barcelonés ( > 30 per cent d'actius 
residents), del sector meridional del Maresme (25 per 
cent d'actius residents] i del sector vallesá (25 
per cent d'actius residents). La influencia de Barce
lona, dins I'Area Metropolitana va disminuint en rela
ció directa amb la distancia, tot i que es manté forga 
constant en els municipis situats al llarg de les carre-
teres i deis cañáis fluvials. Excepte la ciutat de Man
resa, la influencia determinant de Barcelona no s'es-
tén mes enllá de la serralada prel¡toral. 

2 Apareixen uns centres d'actuació de menor importan
cia, pero que tot i emetre diáriament població activa 
vers Barcelona, actúen com a centres d'atracció rodal. 
Els mes significatius son: 

Mataré, que rep emissions de població activa del 
seu rodal immediat, en qué es manté un centre relati-
vament important a Arenys de Mar; 

Granollers, que atreu forga població activa deis 
seus environs, on apareixen petits centres receptors 
a la Garriga i a Vilamajor; 

St. Celoni, on, com a conseqüéncia de la recent 
implantació industrial que encara s'está desenvolu-
pant, apareix una gran concentració de població activa 
procedent deis pobles propers; 

Terrassa, com a centre receptor important deis mu
nicipis propers; 

Martorell, que apareix com un important centre la
boral, recollint molta població entorn deis municipis 
del sector-xamera del Baix Llobregat (de Martorell a 
Esparreguera); 

St. Sadurní d'Anoia, que es manifesta com un im
portant centre de treball de la rodalía immediata; 
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Mapa 8.10.- Estructura de relacions. 
Trucades telefóniques. Provincia de Barcelona 
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Mapa 8.11.- Trucades telefóniques. Provincia de Girona 
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Mapa 8.14.- Trucades telefóniques. Provmcia de Lleida Mapa 8.15.- Estructura de relacions. 
Trucades telefóniques. Provincia de Lleida 
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Mapa 8.16.- Estructura de relacions 
Trucades telefóniques. Provincia de Lleida 

Mapa 8.17.- Estructura de relacions. 
Trucades telefóniques. Provincia de Lleida 
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Mapa 8.18.- Trucades telefóniques. Provincia de Tarragona 
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Mapa 8.19.- Estructura de relacions. 
Trucades telefóniques. Provincia de Tarragona 

Mapa 8.20.- Estructura de relacions. 
Trucades telefóniques. Provincia de Tarragona 
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Manresa, que recull forga població activa del sec
tor meridional del Pía de Bages on, com s'ha dit, la 
influencia de Barcelona és molt menor. Com que la 
distancia és el factor determinant, al Bages apareixen 
alguns centres receptors menors i d'ordre inferior: 
Navars, Balsareny, Súria; 

Vilanova i la Geltrú es man ifesta com el centre 
laboral receptor de població activa mes notable del 
Garraf Meridional; 

Vic, que és el primer centre receptor de la Plana 
i que estén la seva influencia vers les regions mun-
tanyoses veínes i els altiplans propers on la influencia 
esdevé molt mes laxa, a causa de la dificultat de les 
comunicacions. Aqüestes dificultáis viáries han faci-
litat la independització de centres d'atracció d'inferior 
ordre a Olost i Prats (altiplá del Lluganés), Torelló-
Manlleu i St. Hipólit, a causa de la implantació indus
trial ja antiga i Tarea Tona-Centelles-Balenyá, que, 
darrerament, comenca a destacar-se amb torga; 

Pineda, que apareix com un centre d'atracció im-
portant del sector septentrional del Maresme, amb el 
veínatge de dos centres menors: Calella i Malgrat; 

Fígoís-Cercs, que apareix com el centre d'atracció 
laboral amb mes importancia en l'AIt Berguedá; 

Gironeiia, centre laboral indiscutible d'un rodal que 
abasta fins a Montmajor; 

Berga, centre que atreu la població activa del rodal 
immediat. Malgrat el paper de capital que ha jugat 
sempre, no estén la seva influencia aigües amunt del 
Llobregat a causa de les dificultáis de les comunica
cions i de la competencia de Fígols-Cercs. 

Igualada, que es demostra com un centre laboral 
de gran importancia per a tots els pobles de la seva 
área immediata en els quals, gairebé mai, no apareix 
la-implantació industrial. 

Mapa 8.21.- Moviments residéncia-treball. Provincia de 
Barcelona. 

MOVIMENTS RESIDENCIA THEBALL.PHOV. BARCELONA 
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Vilafranea del Penedés-Santa Margarida i els Mon-
jos, que és el gran centre receptor de la població ac
tiva del sector penedenc. En alguns deis seus muni-
cipis la població activa que diáriament es desplaga a 
Vilafranca supera el 30 per cent del respectiu cens 
d'actius. 

3 Sobta, d'antuvi, l'escassa atracció laboral de Sabadell, 
la industria i els seus servéis de la qual es nodreixen 
de la població activa resident en el seu propi terme 
i de la deis municipis de Barbera, St. Quirze i Caste
llar, quasi exclusivament. Hom s'adona que la influen
cia deis centres abans esmentats tendeix a limitar-se 
a una área petita de magnitud sempre inferior a la 
comarcal, ja que els desplagaments mai no hi son 
superiors a una hora de viatge.23 També és evident 
que els principáis centres de recepció de personal 
laboral son situats en les principáis vies de comuni
cado, ja que la implantació industrial sempre cerca 
la rapidesa per al transport personal i deis productes. 

4 Finalment, hom pot creure que és possible que els 
moviments residéncia-treball perdin importancia en 
allunyar-se deis eixos viaris principáis, a causa de 
l'accentuació del carácter agrícola de l'economia amb 

r 

la seva corresponent immobilitat laboral. Al voltant de 
Barcelona, dones, apareix estretament Migada a la ca
pital el territori de l'Área Metropolitana. Mes enllá, 
apareix preeminent el paper de Manresa com a centre 
principal aglutinant de les terres interiors de la pro
vincia barcelonína. 

5 Resumint totes aqüestes conclusions, de l'análisi de 
les relacions residéncia-treball, hom pot dir que la 
provincia de Barcelona és presidida per un sector pri-
vilegiat constituít per l'antiga Área Metropolitana de 
Barcelona, i per un cinyell de terres diverses, no in-
closes en Tarea pero que hi están estretament Higa-
des i entre les quals destaca el paper de Manresa. La 
zona de relacions mes intenses dins de l'Área Metro
politana, coincideix amb l'ámbit de la Corporació Me
tropolitana de Barcelona, que presenta un conjunt de 
subsistemes metropolitans en el sentit ja expressat24 

deduVts de l'análisi de connectivitats. 

6 Comparant aquests resultáis amb els oferts per la 
Ponencia de la Divisió Territorial de 1932/36 hom hi 
constata diferencies notables: La Ponencia va tractar 
aquelles terres amb uns criteris d'uniformitat, agru-
pant-les en la Regió I (de Barcelona), la regió Vil (de 
Vic) i la regió VIII (de Manresa) sense establir-hi 
jerarquitzacions de cap classe. En l'actualitat, en canvi, 
i d'acord amb els resultáis de l'análisi deis fluxos re
sidéncia-treball, apareix ben palés el fenomen metro
polita de Barcelona, havent-se agrupat les terres res-
tants entre les que es relacionen mes amb l'Área 
Metropolitana i les que en resten mes al marge, en 
una jerarquització ben marcada, on destaca, clarament, 
la posició de Manresa; la influencia de Manresa, pero, 
en aquest aspecte, no supera l'eix del Llobregat. 

23. Vegeu, Generalitat de Catalunya: «Desplagaments per motiu de trebali 
i d'estudi a les comarques catalanes". Direcció General de Transports. 
Barcelona 1979. Els modes de la distribució deis desplagaments segons 
distancia están al voltant deis quatre quilómetres (motiu estudis) i al 
voltant deis 10-15 km (motiu trebali) per la major part de comarques. 
24. Vegeu Capítol 8.4.: «Sistemes urbans. Els cas de Barcelona». 
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Mapa 8.22.- Estructura territorial segons lesrelacions residéncia-treball, Municipisdependentsde Barcelona-ciutat 
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Mapa 823.- Estructura territorial segons les relacions residéncia-trebalL Municipis no dependents de Barcelona-ciutat 
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7 Si es comparen els resultáis de l'análisi de les rela-
cions residéncia-treball, enriquides amb el comentari 
deis resultáis de les enquestes efectuades a ajunta-
ments i de les entrevistes a diverses persones signi-
ficatives, amb els resultáis de l'análisi de les trucades 
telefóniques que s'exposen en el capítol anterior, hom 
pot extreure'n diverses conseqüéncies. En primer lloc, 
les relacions residéncia-treball ofereixen unes árees 
menors i mes individualitzades que no les que deriven 
de les relacions telefóniques ja que el factor distancia 
és determinant en les primeres. I, en segon lloc, una 
conseqüéncia del fet dit abans és que així com els 
moviments residéncia-treball rares vegades franque-
gen la Serralada Prelitoral, la dificultat que representa 
aquesta barrera és molt menor en el referent a les 
trucades telefóniques. Malgrat tot, només Manresa 
té una relació relativament important amb centres de 
la Depressió prelitoral. 

8 Hi ha algunes diferencies notables entre ambdues 
análisis (per residéncia-treball i trucades telefóni
ques): 

Calaf, que telefónicament apareix unit amb Man
resa, quan, laboralment hi apareixia amb Igualada. 

Moiá, que telefónicament apareix vinculat amb 
Manresa, quan, laboralment hi apareix amb Caldes de 
Montbui. 

Tordera, que telefónicament apareix lligat amb Gi-
rona, quan, laboralment hi apareix amb Pineda. 

Viver-Serrateix, que telefónicament apareix lligat a 
Cardona i a Manresa, quan, laboralment hi apareix 
amb Puig-reig. 

PAS SIGNIFICATIU: 6 

r 

Mapa 8.25.- Relacions residéncia-treball. Mjapa8.26.- Relacions residéncia-treball. 
Barcelona. Subregíons Barcelona Subregions 
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Mapa 8.24.- Relacions residéncia-treball. 
Barcelona. Subregions 



Mapa 827.- Estudi de connectivitats intermunicipals. 
Sistemes de residéncia-treball. Munícipis de la CMB. 
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PAS90S 1 - 7 

St. Feliu Saserra, que telefónicament apareix lligat 
a Manresa, quan, laboralment hi apareix amb Puig-reig. 

Vilada, Borreda i la Pobla de Lillet, que, telefónica
ment, apareixen lligats a Berga, quan, laboralment ho 
son amb Fígols-Cercs. 

La Llacuna i Mediona, que telefónicament aparei
xen vinculades amb Vilafranca del Penedés, quan, la
boralment, ho son amb Igualada. 

Cal reconéixer que les árees o nuclis esmentats 
presenten, dones, centralitats compartides. Son terri-
toris, xarneres o rotules, que formen entorn i teñen, 
a la vegada, dependéncies de diferents tipus amb 
d'altres nuclis. Equivalen al concepte ja esmentat de 
«camp urbá» o zones d'indiferéncia en terrltoris d'ám-
plia mobilitat i interrelacions. De l'análisi fet, apareix 
molt ciar que l'organització territorial de la províncrf 
de Barcelona (que, per analogía, es pot generalitzar a 
la resta de Catalunya) és formada per uns sectors que 
hom podría anomenar «subcomarcals» o de «rodalia» 
que son els contenidors territorials de gran part de 
les relacions de base diaria, és a dir, del fenomen 
urbá. L'escala territorial significativa per sobre de la 
rodalia és l'entorn metropolita en un radi de quaranta 
quilómetres a l'entorn de Barcelona. 

8.8. LA INTERPRETACIÓ DE (.'ESTRUCTURA 
TERRITORIAL DE CATALUNYA 

1 S'ha arribat al coneixement de la realitat territorial de 
Catalunya mitjangant una análisi complexa i profunda 
per a poder contrastar les hipótesis iniciáis amb la 
realitat. 

Per a assolir-ho, s'han incorporat al coneixement di-
recte del país, assolit amb una perseverant visita ais 
indrets mes diversos, els resultats de les análisis de 
les trucades telefóniques, deis moviments diaris de 
residencia- treball, deis volums de relacions de com
pres, de la intensitat del tráfic, etc. Com a teló de 
fons, han estat presents revolució demográfica de la 
població catalana, analitzant tendéncies i la situació 
actual, els problemes de la localització industrial i 
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d'ocupació del sol i els estudis sobre la morfología 
de Catalunya i la seva influencia en els transports, les 
comunicacions i els desplagaments humans. 

2 De l'análisi territorial que s'ha efectuat a Catalunya 
i que ha representat una part considerable d'aquest 
treball, hom en pot extreure algunes conclusions inte-
ressants. D'algunes se'n tenia un coneixement empíric 
que havia estat descrit per análisis fragmentarles rea-
litzades en altres investigacions i per análisis funcio
náis sectorials que, els darrers temps, s'han dut a 
terme individualment o coHectivament, per investiga-
dors i institucions diverses. Pero mancava una análisi 
general de la qüestió territorial catalana que permetés 
explicar científicament i avinentment la manera de 
funcionar el territori. I aquesta ha estat la tasca efec
tuada, de la qual com s'acaba de dir, hom pot ex
treure algunes conclusions interessants i algunes 
explicacions que representen aportacions noves al 
debat sobre la divisió i l'organització territorial de 
Catalunya. 

3 En primer lloc, cal dir que en el territori cátala la 
presencia de Barcelona és dominant en tots els as-
pectes i situacions com a veritable centre motor en 
la formació i en l'ordenació del territori, donant-li 
cohesió i conferint-li la unitat. Aquest paper dominant 
s'ha anat incrementant en els darrers decennis, tant 
peí creixement demográfic de la ciutat i l'increment 
de la seva activitat industrial, com també, peí vessa-
ment poblacional i industrial tan espectacular vers la 
seva regió immediata. Avui, dones, no es pot parlar 
del paper dominant de Barcelona referint-lo, només, 
ais límits estrictes del seu terme municipal, sino que 
hom ha de fer menció, d'una banda, del territori de 
la seva Corporació Municipal Metropolitana, i, per 
altra banda, també, del d'una área mes gran d'influén-
cia metropolitana. 

4 Hom ha de pensar que el territori de Catalunya, tal 
com es desprén de l'análisi territorial, és compost 
per les árees d'atracció de cinc grans ciutats que son 
árees d'estructura jerárquica semblant i que organit-
zen territoris de diversa entitat demográfica i de di
versa composició económica, pero que es caracterit-
zen, totes, per estar supeditades a alguna de les dites 
cinc ciutats. Dones bé, Barcelona, que és el centre 
ciar de tot el territori cátala, actúa, alhora, com a 
centre aglutinant d'una de les cinc árees citades. 
Aquest paper aglutinador és indiscutible damunt les 
terres que componien l'antiga Área Metropolitana de 
Barcelona, pero sembla que no es pot posar en dubte 

que les terres de Vic i les d'lgualada, tal com es des
prén de la dinámica del seu creixement industrial mes 
recent, son parts components de la regió de Barce
lona. 

5 D'entre les quatre altres árees, destaquen peí seu 
arrelament territorial i per la seva influencia, les tres 
tradicionals capitals provincials: Lleida, Tarragona i 
Girona. Un segle i mig de vigencia de la divisió pro
vincial espanyola ha tingut efectes territorials ben 
clars que han creat unes condicions estructuráis i 
d'afirmació de les capitals provincials, no solament 
per la natural localització deis servéis administratíus, 
sino per l'establiment de xarxes de comunicació cada 



vegada mes denses i central itzades i per factors ge
neráis de polaritzacíó. 

Altrament, avui, les capitals provincials ja son 
centres demográfics tan importants que poden ésser 
—i de fet ja son— centres d'ubicació de tots els ser-
veis, funcions i competéncies que configuren una so-
cietat moderna. Per tot aixó, és innegable el paper 
ordenador d'extenses árees de Catalunya efectuat per 
Lleida, Girona i Tarragona, al paper de la darrera de 
les quals cal afegir els que es desprenen de la seva 
quasi conurbació amb Reus que els confereixen as-
pectes de caire metropolita. En el que fa referencia 
a Lleida, hom pot comprovar, tal com també ho han 
fet d'altres recerques efectuades darrerament, que el 
seu paper de centre director regional dispensador de 
servéis, avui s'estén per un sector administrativa-
ment aragonés que va des de Montsó i Peralta fins 
a Fraga i Mequinensa. 

6 Finalment, la cinquena área la presideix Manresa que, 
en els darrers temps s'ha erigit en el centre de les 
terres centráis de Catalunya, en les conques mitjanes 
i altes deis rius Llobregat i Cardener. El paper de 
Manresa s'estén pels terr i toris de la provincia de Bar
celona no inclosos en el sector metropolita de la ca
pital, amb les dues excepcions abans citades, i per les 
terres de Solsona, la integració de les quals a la pro
vincia de Lleida mai no ha estat realitzada plenament, 
essent, en canvi, antiga la que realitzá amb les terres 
de Tarea manresana. 

7 Al dessota d'aquestes cinc grans entitats territorials, 
a Catalunya és palés el paper que juguen algunes 
ciutats en árees menors, a les quals escauria la defi-
nició de comarca que formula la Ponencia del 32. 

Son centres complexos de servéis, de mercats, 
d'activitat económica important i nusos de comunica-
ció inevitables. 

D'entre aqiiestes ciutats destaquen Figueres (cen
tre exclusiu de les terres altes de l'Empordá), Vic (que 
estén la seva influencia per totes les terres osonen-
ques) i Tortosa, al voltant de la qual hi ha un conjunt 
de terres que li son supeditades, el lligam de les quals 
el constitueix el baix Ebre. 

En aquest conjunt de ciutats hom es pot preguntar 
si no seria corréete d'incloure-hi els sectors metropo-
litans immediats de Barcelona i de Tarragona-Reus, i 
i'área de Manresa perqué, a part del paper de centres 
regionals, també actúen com a centres «comarcáis» 
d'entitats territorials que els son directament i estre-
tament dependents. 

8 A continuació, en ranálisi de la realitat terr i torial, hom 
arriba a unes entitats menors característiques de Tor-
ganització actual de Catalunya. Son entitats amb ca
rácter de sistema urbá, en el sentit anteriorment es-
mentat. Hom hi pot distingir, tot i el punt de coinci
dencia que representa la seva forta integració interna: 
a) Entitats territorials en les quals és determinant 

l'existéncia d'un nucli de poblado superior a deu 
mil habitants (Vilafranca del Penedés, Igualada, 
Sabadell, Tárrega, Palamós-Palafrugell, Terrassa, 
etcétera). Son sistemes urbans clars. 

b) Entitats terr i torials definides per motius histories 
i psicológics (Lluganés, Moianés, Muntanyes de 
Prades, Valí de Camprodon, Artesa de Segre, etc.). 

Son sistemes sense centres clars. 

9 Finalment, en l'análisi es constata l'existéncia d'unes 
árees molt abundants a Catalunya, en qué no existeix 
una clara vinculació amb cap centre concret i que no 
s'han estructurat territorialment. Amb un criteri «co-
marcalitzador» aqüestes árees serien incorporades a 
I'área comarcal mes propera, pero la realitat que es 
desprén de l'observació directa i de l'análisi efectua
da, és que incloure-Ies-hi seria forcar massa la reali
tat: ni per 1'allunyament deis centres indicats, ni per 
qüestions d'accessibilitat, ni per les relacions de base 
diaria, es pot dir que aquests sectors formin part de 
«comarques» concretes, per la qual cosa hom creu 
que el millor és conferir-Ios una individualitat. És el 
cas, per exemple, deis sectors de Sallent, de Guisso-
na, de la Pobla de Segur, d'Hostalric, de Vidreres, de 
la Granadella, del Brugent, etc., que teñen centralitats 
compartides i depenen directament deis centres sub-
regionals. 

10 A part deis seus trets morfologics, les terres del sec
tor occidental del Pirineu teñen unes característiques 
comunes que hom podría resumir de la manera se-
güent: debil itat demográfica, feblesa industrial i de 
creació de llocs de treball, dificultáis de les comuni-
eacions interiors amb problemes d'accessibilitat, etc. 
Tot aixó ha provocat una certa comunitat d'interpre-
tació de la realitat que, en determináis cercles ha dut 
a l'aparició d'una voluntat de creació d'una entitat 
territorial propia per a la gestió deis problemes de 
Tarea. 

Sense negar un fonament i torga potencial a aques
ta interpretació, cal admetre, pero, que de l'análisi de 
la realitat i de les tendéncies previsibles, no es des
prén l'existéncia de cap regió altpirinenca ni la seva 
viabil i tat. Mes aviat, aqüestes terres son constituídes 
per unitats dispostes en direcció nord-sud, seguint les 
valis deis rius. 

Un cas a part és, en les terres de Taita muntanya 
pirinenca, el constituir, per Aran que, per la seva iden-
t i tat cultural i la seva fidelitat diferenciadora, en 
aquesta proposta no s'inclou en cap entitat general 
de les terres pirinenques, sino que és tractada i reco-
neguda com una entitat amb individualitat, unitat i 
personalitat ben marcades. 

11 De tota aquesta análisi hom n'ha pogut constatar la 
variació de la xarxa urbana i de la seva jerarquitza-
ció.25 

La pirámide tradicional urbana era reflex d'una 
jerarquització ben simple: els nuclis de població o 
municipis es relacionaven directament amb els seus 
caps de rodalia (Prades, Agramunt, Prats de Lluca-
nés, etc.). Aqüestes poblacions depenien deis caps de 
comarca (Valls, Olot, Granollers, etc.) que hom consi-
derava, funcionalment i jerárquicament del mateix ni-
vel l . Les comarques s'agrupaven en regions, de les 
quals, el cap, disposava de servéis mes generáis que 
no es trobaven en els esglaons mes inferiors. Man
resa, Reus, Tortosa, etc., eren alguns d'aquests caps 
de regió. El vértex de la pirámide era Barcelona, la 
capital metropolitana. 

25. CASASSAS, LI.: Flres i Mercats a Catalunya, Edicions 62 (Barcelona 
1978), página 246. 
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Mapa 8.28.- Interpretació de l'estructura territorial de Catalunya 
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Des de fa uns quants anys, la forma tradicional ha 
canviat. Hi ha municipis abandonáis. En alguns cen
tres de rodalia i de comarca hi ha una regressió de 
la seva funció organizadora i del seu volum demográ-
fic, i els municipis es dirigeixen directament a la capi
tal d'ordre superior. D'altres vegades, ha augmentat 
el poder d'atracció d'alguns centres i s'han reforcat 
les relacions que tenien amb els seus subordináis, 
així com, a vegades, han minvat les relacions de de
pendencia en relació a centres superiors. «Tota la pi
rámide s'ha trasbalsat. La facilitat de comunicacions 
ha fet, finalment, que la jerarquía urbana es basi en 
qüestions funcionáis mes que en repartiments terri
torials». 

Aquesta realitat, que ja es prefigurava en les hipóte
sis iniciáis i que ara ha estat comprovada, servirá de 
base a la proposta i a les conclusions. Aquesta realitat 
ha estat cartografiada, i ha donat com a resultat el 
mapa adjunt. 
L'análisi d'aquestes variacions ha portat al coneixe-
ment i a la identificació de les entitats territorials que 
son el veritable canemás on s'assenta l'organització 
territorial de Catalunya. 

12 Així, dones, cada nucli de població de Catalunya per-
tanyerá a alguna de les estructures territoriais se-
güents: 

a) Sistemes urbans ciars. Son aquelles unitats en les 
quals és determinant l'existéncia d'un nucli de po
blació superior a deu mil habitants i en qué exis-
teixen relacions diáries de residéncia-treball signi
ficativos. Sabadell i Terrassa, tot i formar part d'un 
sector metropolita, son els nuclis centráis de dues 
entitats d'aquest tipus, formades pels seus imme-
diats, units ais centres principáis per estretes re
lacions de residéncia-treball: Polinyá, Barbera, Sant 
Quirze, Castellar; Rellinars, Matadepera, Viladeca-
valls, etc. Aquest és el cas, també, de Vilafranca 
del Penedés, Girona, Igualada, Lleida, Torelló, Tár-
rega, Vic, Palamós-Palafrugell, Manresa, etc. De fet, 
hom ha ja reconegut la seva existencia, ja que és 
l'ámbit escollit per a I'elaboració deis Plans d'Ur-
banisme supramunicipals. 

b) Ámbits sense centres ciars. Son aquelles unitats 
en les quals no apareix un centre aglutinador im-
portant, o, almenys, d'importáncia molt superior a 

Font: Lluis Casassas, ob cit., pág. 246. 

la de qualsevol altre centre existent. La cohesió de 
la unitat és donada per motius histories o psi-
cológics. Algunes vegades hom ha de forcar la de
finido del seu ámbit per tal d'assolir el mínim de-
mográfic necessari per ais servéis públics, o, en el 
mateix cas, limitar-ne l'extensió per motius d'ac-
cessibilitat, com en l'exemple de la majoria de les 
municipalies del Pirineu. D'altres exemples son el 
Lluganés, el Moianés, les Muntanyes de Prades, 
etcétera. Presenten centralitats compartides, pero 
depenen gairebé directament deis centres sobre-
gionals. 

c) Territoris d'estructura comarcai. Son aquelles enti-
titats territorials en qué és determinant l'activitat 
integradora d'un nucli i en qué els altres nuclis que 
en formen part mantenen amb ia capital propia una 
relació feble, pero directa, i previa a qualsevol al-
tra relació amb nuclis exteriors. De fet equival al 
sistema urbá en ámbits de poblament dispers. 

d) Subsistemes metropoiitans. Son aquelles unitats 
incloses en sistemes metropoiitans ciars i que, per 
tant, mantenen relacions de residéncia-treball i de 
servéis amb les seves respectives capitals. Així 
i tot, aconsella la seva definició un conjunt de cir-
cumstáncies: 

— els municipis que les componen, teñen, envers 
els seus centres, un comportament homogeni i 
una composició social i professional comuna o 
semblant. 

— entre els diversos municipis que les componen 
existeixen relacions intenses, o, almenys, su
periors a les que teñen amb d'altres municipis. 
Aquest és el cas deis municipis del Delta del 
Llobregat, del Besos (Badalona, Santa Coloma 
de Gramenet, etc.), de Sant Cugat-Cerdanyola-
Ripollet-Montcada, etc. 

13 En la taula resum transcrita a continuació, amb la qual 
es clou el present capítol, s'agrupen les identificades 
en els tipus indicats. 
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TIPOLOGÍA D'UNITATS TERRITORIALS 

SISTEMES URBANS: 
(1 197 00 hab.) 

SISTEMES D'ESTRUCTURA COMARCAL 
(188 000 hab.) 

AREES SENSE CENTRES CLARS: 
(459 000 hab.) 

SUBSISTEMES METROPOLITANS: 
(3 666 000 hab.) 

Amposta/Arenys de Mar/Balaguer/Banyoles/Berga/Blanes 
Figueres/Girona/Granollers/lgualada/Ueida/Manlleu/ 
Manresa/Olot/Palafrugell-Palamós/Pineda de Mar/Riera 
de Caldes/Ripoll/Sabadell/St. Caries de la Rápita/ 
St. Celoni/St. Feliu de Guíxols/La Seu d'Urgell/Sitges/ 
Tárrega/Terrassa/Torelló/Tortosa/Valls/EI Vendrell/ 
Vic/Vilafranca del Penedés/Vilanova i La Geltrú/Vila-seca-
Salou. 

Artesa de Segre/Besora/La Bisbal/Les Borges Blanques/ 
Camprodon/Cerdanya/Cervera/Mollerussa/Montblanc/ 
Mora d'Ebre/Priorat/Ribera de Sió/Sta. Coloma de Farners 
Sta. Coloma de Queralt/Solsonés/Sort/Terra Alta/Tordera/ 
Tremp/Viella (Aran). 

Alcanar/Alcarrás/Alcover/Anglés/l'Arbog/Bellpuig 
d'Urgell/Besalú/EI Brugent/Cagá de la Selva/ Cadaqués/ 
Calaf/Calafell/Capellades/Cardedeu/Castelló d'Empuries/ 
Cercs/Delta de rEbre/l'Escala/l'Espluga de Francolí/ 
Flix/Gaiá/La Garriga/Gironella/Granadella/Guissona/ 
Hostalric/La Jonquera/LIangá/Llavorsí/Lloret de Mar/ 
Llucanés/Massanet de Cabrenys/Moianés/Muntanya de 
Prades/Navata/Oliana/El Perelló/Piera/el Pía de Cabra/ 
a Pobla de Segur/El Pont de Suert/Puig-reig/Ribes de 

Fresser/Riudoms/Roda de Ter/Roses/Sallent/St. Hilari/ 
St. Joan de les Abadesses/St. Martí Sarroca/St. Pere 
Pescador/St. Pere de Riudebitlles/St. Sadurní d'Anoia/ 
St. Viceng de Castellet/La Sénia/Torroella de Mongrí/la 
Valí d'En Bas/Vandellós/Vidreres/Voltregá. 

Badalona/Delta Baix/Delta Mitjá/Delta Occidental/ 
Martorell/EI Masnou-Premiá de Mar/Mataró/Reus/Rubí-
Montcada i Reixac/Tarragona/Barcelona. 
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proposta 





9. ALTERNATIVES D'ORGANITZACIO 

1 Arribats en aquest punt de la investigado, s'han de 
posar juntes les conclusions de l'análisi precedent que 
afecten directament I'encárrec rebut. Les conclusions 
procedeixen de l'estudi comparat de legislado estran-
gera, de les divisions vigents del territori cátala, deis 
problemes i necessitats de ('administrado local, deis 
requeriments de les funcions publiques i de la inter
pretado de la realitat territorial de Catalunya. Cadas-
cun deis aspectes estudiats permet certes posibili
táis d'organització político-administrativa i territorial, 
pero, alhora, imposa condicionants a les propostes. 
Els principis d'ordre polític han de ser satisfets per 
totes les propostes (si és cert el supósit d'acceptabi-
litat general), encara que, com els condicionants, no 
totes les propostes els satisfan de la mateixa manera. 

2 Ateses unes possibles propostes d'organització (pro
pies o d'altres autors], l'avaluació d'alternatives, s'ha 
de fer comparant-les d'acord amb els principis i con
dicionants esmentats, per a seleccionar la que millor 
s'ajusti a tots i acceptar-la com a proposta definitiva. 
De forma mes senzilla, cal contestar raonadament la 
pregunta següent: ¿quina organització local i de l'ad-
ministració periférica de la Generalitat compieix millor 
els principis de democracia local, participado, senzi-
llesa, mínim cost i eficacia técnico-administrativa, ajus-
tant-se mes, alhora, a les reafitats territorials i huma
nes existents, avui, a Catalunya? 

3 De l'estudi de ¡'administrado local a Europa se'n des-
prén que la necessitat de reforma d'aquesta adminis
trado ha produ'ít moltes iniciatives, estudís i projectes 
efectius de canvi, tots dirigits a solucionar els pro
blemes comuns arreu de la petita dimensió, la debi-
litat financera, la poca participado ciutadana, ['escala 
territorial i funcional demanada pels servéis locáis 
i el poder enfront del govern central. En general, s'ha 
produít o s'ha proposat, una reducció substancial del 
nombre de municipis (Bélgica, Anglaterra, Franga, Di
namarca, etc.) i el seu eixamplament territorial com a 
resultat de la mobilitat, del creixement urbá i de les 
necessitats tecnológíques deis servéis locáis. És co
muna l'existéncia d'un segon esglaó d'administració 
local o d'administració periférica d'ámbit territorial 
gran (Regne Unit, Franga, Bélgica), encara que s'estan 
produint critiques a aquest sistema (Italia, Regne 
Unit) perqué dificulta la decisió política i augmenta 
els costos de gestió. Els estudis de reforma {Franga, 
Regne Unit, Dinamarca, etc.) han considerat la relació 
entre problemes «continents» (realitats urbanes) i 
«continguts» (funcions) i la possibilitat que els go-
verns locáis puguin exercir algunes funcions delega-
des de l'administració central. 

4 L'análisi d'estudi de l'Administració Local catalana ha 
permés quantificar una realitat poc coneguda, encara 
que molts cops expressada, Els ajuntaments, especial-
ment els de major dimensió, demanen mes recursos 

TERRITORIAL. AVALUACIO D'ALTERNATIVES 

per inversió, algunes funcions que están centralitza-
des pero que afecten molt la qualitat de vida (ense-
nyament, habitatge públic, etc.) i menys control cen
tral; en definitiva, mes autonomía política i capacitat 
d'intervenció. Les tendéncies centrípetes de barris i 
les necessitats de descentralització a les grans ciu-
tats, s'han interpretat per una falta de representació 
territorial, a mes de la política. Les dimensions mini-
mes perqué els ajuntaments disposin d'un aparell ad-
ministratiu básic se sitúen entre els 3000 i els 5000 re-
sidents, i no és fins a un llindar superior a 10 000 ha-
bitants que poden disposar d'un aparell técnic amb 
dedicació professíonal a l'administració. Prop del no-
ranta per cent deis municipis catalans no arriben a les 
xifres anteriors. El creixement urbá (que pot coexistir 
amb I'estancament demográfic) i la localització indus
trial, han desbordat els límits municipals i han creat 
sistemes urbans, fenómens metropolitans, desigual-
tats de base fiscal i necessitats de gestió intermuni
cipal. Ádhuc els municipis petits han expressat l'opi-
nió que la gestió de molts servéis milloraria si es fes 
amb el conjunt de municipis mes propers. L'análisi ha 
posat de relleu els problemes polítics inherents a la 
formació i funcionament de mancomunitats o consells 
comarcáis, aíxí com les despeses d'administració (a 
part de les deis servéis externs) d'un segon esglaó 
local (entre 400 i 1000 pessetes per habitant i l'any). 

5 L'análisi de requeriments funcionáis i territorials de 
les funcions publiques ha portat a constatar l'estreta 
relació entre grandária demográfica, accessibilitat ais 
servéis públics i realitat territorial; és a dir, a remar
car que l'eficácia i el rendiment d'un servei públic no 
depén només de la grandária de la població servida 
(economies d'escala) sino de I'adaptació a la realitat 
humana i territorial. Aquest és, principalment, el cas 
de les competéncies infrastructurals (urbanisme, ha
bitatge, sanejament, localització industrial, aigua, xar-
xa viaria, tráfic, eliminació d'escombraries...) que ne-
cessiten adaptar-se tant a una certa escala tecnológica 
o d'administració com a ('escala on es produeixen els 
problemes urbans o de gestió pública, independent de 
la base demográfica. En canvi, en els servéis personáis 
(educado, sanitat, servéis socials, etc.) les unitats 
mes adequades de gestió depenen d'una base demo
gráfica mínima i de l'accessibilitat; aquests servéis 
demanen accessibilitats no superiors a deu quilóme-
tres i presenten com a llindar on es poden donar gai-
rebé tots els servéis els de 10 000-25 000 residents. 
Aquest llindar s'ha considerat el mes idoni per a teñir 

r 

gairebé totes les funcions locáis, que teñen com es-
glaons significatius 5000-10 000-25 000-100 000-250 000 
habitants. Aquelles funcions, els centres mínims de 
les quals superen aquest llindar (mercats, escorxa-
dors, inspector d'ensenyament, residencia d'avis, etc.), 
necessiten entre 100 000 i 200 000 residents (que a 
Catalunya vol dir, cinc unitats fora de l'aglomeració 
metropolitana de Barcelona) i no presenten una im-
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portáncia decisiva per a garantir el principi d'autono-
mia. Es poden justificar descentralitzacions de com-
peténcies centráis a partir de 100 000 i 250 000 resi-
dents i existeix acord en suposar que cinc o sis uni-
tats territorials son les mes idónies per a l'adminis-
tració periférica de la majoria de competéncies de la 
Generalitat. 

6 La realitat territorial, entesa com a distribució del po-
blament i les activitats humanes, és sempre l'aspecte 
mes determinant de qualsevol proposta, que a mes 
ha de teñir en compte que les realitats administrati-
ves existents (municipis) s'han consolidat al Ilarg de 
la historia. El que calia entendre era de quina manera, 
avui, Catalunya s'organitza i funciona territorialment. 
Els canvis territorials que s'han produít a Catalunya 
en els darrers decennis han portat principalment a 
modificar unes relacions que en els anys trenta o qua-
ranta eren de mercat (relacions periódiques), cap a 
unes relacions quotidianes de residencia, treball i 
compres, que és la característica definidora de ia ciu-
tat; en altres paraules, el fenomen urbá ha canviat 
d'escala a Catalunya (i en especial a la zona metro
politana de Barcelona). Les vuitanta-set ciutats-mercat 
deis anys trenta s'han convertit en uns setanta siste
mes urbans o ciutats clarament definides a Catalunya. 
De fet els «contenciosos» que arrossega la divisió 
comarcal de 1932-36 teñen el seu origen en haver de-
limitat trenta-vuit unitats quan les árees de mercat o 
les comarques populars que es van trobar s'acostaven, 
ja, al centenar. No tot el territori cátala funciona avui 
en aquests entorns o sistemes urbans, sino que es 
poden trobar «buits territorials» on els nuclis de po
blado no teñen una única centralitat o dependencia. 

7 Les centralitats que generen dependéncies significati
vos, son avui, a Catalunya, les de Girona, Tarragona-
Reus, Manresa, Lleida i sobretot, Barcelona, que son 
els esglaons significatius per sobre deis sistemes ur
bans esmentats, excepte a l'entorn de Vic, Tortosa, 
Figueres i, possiblement, Granollers i Berga (árees 
que complirien els criteris de comarcalitat tradicional-
ment expressats). La jerarquía de relacions és avui a 
Catalunya la formada per la pirámide «nucli de pobla-
ció»-«rodalia»-«cap de regió» (Lleida, Barcelona, Giro
na, Tarragona-Reus i Manresa) — «Barcelona», excepte 
en les árees esmentades (Tortosa, Vic, Figueres, Gra
nollers i Berga) on hi ha una jerarquía intermedia en
tre la rodalia i el cap de regió (4 esglaons). El nucli 
de població dispers-rural no indos en rodalies passa 
directament a dependre del cap de regió o de Barce
lona. 

8 De Yanálisi territorial hom pot veure com han apare-
gut, dones, a la part mes urbana del territori cátala 
tres esglaons o ámbits significatius, essent el mes 
adequat per a la determinació de comunitats humanes 
Vesglaó de rodalia, que equival a la ciutat real (unes 
setanta unitats a mes a mes de ['aglomerado metro
politana de Barcelona). L'aplicació del concepte de 
subsistema metropolita porta a definir unes vint-i-set 
unitats al voltant de la ciutat de Barcelona. 

9 La possible organització de competéncies publiques 
porta a sustentar el principi que l'ámbit mes idoni per 
a les competéncies locáis és aquell que abraga un 
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sistema urbá o ámbit i de relacions humanes quotidia
nes si té una població superior ais deu mil residents; 
en sistemes de mes de cent mil habitants la Genera
litat hi podría descentralitzar gran part de les compe
téncies que es demanen per a satisfer l'autonomia 
local (ensenyament, habitatge, servéis socials, etc.). 
De l'estudi fet es desprén que no és convenient la dis
tribució de les competéncies infrastructurals en dife-
rents esglaons perqué Teficácia també es produeix 
amb un tractament unitari deis problemes i que l'urba-
nisme és la competencia típicament local amb mes 
contingut polític, junt amb l'ensenyament i la sanitat; 
no es disposa, pero d'un aparell técnico-administratiu 
complet per a les funcions infrastructurals fins a su
perar el llindar deis deu mil i vint-i-cinc mil habitants. 
Les competéncies en servéis personáis i mixtes es 
poden organitzar en dos o tres esglaons, d'acord amb 
llindars de població, i l'increment mes significatiu es 
produeix entre 10 000 i 25 000 habitants i, després, 
per sobre de 100 000 habitants. Cal insistir que, llin
dars de 100 000 i 250 000 habitants a Catalunya volen 
dir cinc unitats territorials fora de la zona metropoli
tana que son també acceptables per a Tadministració 
periférica. L'organització en dos o tres esglaons d'ad-
ministració local, deixen amb poques competéncies 
tots els esglaons i plantegen el problema d'on posar 
les funcions de mes contingut polític (urbanisme, en
senyament, etc.) que, mantenint els límits municipals 
actuáis, s'han de posar en esglaons superiors. 

10 De l'análisi deis problemes de ¡'administrado locai 
se'n dedueix la necessitat de gestionar gran part de 
les competéncies publiques locáis, en ámbits, supra-
municipals de rodalia, i el fet, que si augmenta el 
nombre d'esglaons es complica i s'allarga la decisió 
política. 

11 Finalment, el condicionant deis principis polítics ja 
esmentats: que s'acosti la gestió al ciutadá, que res-
pongui a la demanda de mes autonomía local, que 
afavoreixi la solidaritat ciutadana i que les funcions 
que es puguin exercir en un esglaó no es facin en el 
superior. Addicionalment, i com a criteri d'avaluació, 
cal incloure la viabilitat política que una proposta si
guí acceptada, ja sigui per raons historiques, de sem-
blances amb activitats actuáis per la facilitat tempo
ral de ser implementada o perqué recull millor totes 
les possibilitats de l'Estatut. 

12 Els condicionants anteriors es poden resumir en la 
pregunta ja formulada mes amunt: ¿quina organització 
de ¡'administrado local i periférica compleix millor els 
criteris de democracia local, participado, mínim cost, 
eficacia técnico-administrativa, ajustant-se mes, alho-
ra, a ¡es realitats territorial i humana existents, ara, 
a Catalunya? 

13 La combinació deis resultats presentats porta a les 
següents possibilitats:1 

A. Un únic esglaó d'administració local per sota de la 
Generalitat, que té totes les competéncies locáis. 
I cinc unitats d'administració periférica. 

7. Vegeu també capítol 7.4: «Alternatives d'organització territorial se-
gons competéncies publiques», on es detallen les possibles competéncies 
o funcions de les possibles alternatives d'organització. 



B. Dos esglaons d'administració local. El primer es-
glaó correspon ais actuáis municipis i el segon 
consta de cinc a sis unitats. Igualment cinc unitats 
d'administració periférica. Podría teñir a mes a 
mes, un e^sglaó intermedi, a les set árees que pre
senten fenomens comarcáis. 

C. Dos esglaons d'administració local. El primer es-
glaó modificant els municipis actuáis, i, el segon 
amb cinc unitats, que coincideixen territorialment 
amb les unitats d'administració periférica de la 
Generalitat. 

D. Dos esglaons d'administració local, el primer deis 
quals correspon ais municipis actuáis i el segon 
esglaó, a les unitats delimitades com a ámbits ur-
bans significatius a un únic esglaó. Igualment cinc 
unitats d'administració periférica. 

14 Les quatre alternatives anteriors recullen les conclu-
sions obtingudes fins ara, pero especialment, les de 
l'análisi territorial i les de l'estudi de competéncies. 
Les alternatives «A» i «C» forcen la formació d'unitats 
urbanes en les árees de poblament mes dispers de 
Catalunya {Pirineu i Depressió Central al Sud de les 
terres de Lleida) si bé s'adapta a les unitats urbanes 
que representen ai voltant del nbranta per cent de la 
població catalana. Si aqüestes unitats urbanes no su
peren el llindar de deu mil residents (quaranta sobre 
prop de cent trenta unitats totals definibles com a 
tais) hauj-an de teñir menys competéncies personáis 
(ensenyament, hospital, escorxador, etc.) i l'organitza-
ció resultant haurá d'adoptar un principi de flexibilitat 
en la distribució de competéncies. L'alternativa «B» 
amb tres esglaons, s'ajusta a la realitat territorial en 
aquelles zones de major complexitat territorial (Figue-
res, Olot, Vic, Granollers, Manresa, Berga, Reus-Tarra-
gona i Tortosa), que hauran de teñir algunes compe
téncies recollint-les principalment deis municipis. En 
considerar en fots els casos les cinc unitats per a l'ad-
ninistració periférica s'estan mantenint les conclu-
sions de l'análisi territorial i de la de funcions publi
ques. El principi d'organització per a les competén
cies municipals, d'un mínim poblacional de deu mil 
habitants i/o existencia de sistema urbá está recollit 
en les alternatives «A» (l'únic esglaó), «C» (peí primer 
esglaó) i «D» (peí segon esglaó). 

15 Cal afegir, ara, a les possibilitats presentades, les 
propostes ¡a existents sobre la nova divisió territorial 
de Catalunya. A part de les propostes sectorials (que 
es redueixen a la del Mapa Sanitari, a la deis Bombers 
i a la de la Conselleria d'Agricultura),2 les propostes 
globals que incorporen mapa polític que s'han presen-
tat fins avui son les següents: 
— Proposta de Manuel Ribas i Piera: «Base Espacial 

de Catalunya», 1980. 
— Proposta de ('Academia de Jurisprudencia i Legis

lado de Catalunya (Vilaseca 'Marcet, Argullol, Sal-
tor, Bofill i Ribés) (1978), amb aportacions indivi
duáis posteriors de Vilaseca Marcet (1980 i 1981) i 
Argullol (1980 i 1981). 

— Proposta de Serratosa i Clusa: «Per una Generali
tat descentralizada» (1978). 

2. Vegeu els mapes corresponents a! capítol 8 d'estudi de funcions pú 
bliques. 

— Proposta de Casassas, Carreras, Clusa i Rueda: 
«Bases técniques i practiques de la Divisió Terri
torial» (1979). 

— Proposta de Borja i Alemany: «L'organització terri
torial de Catalunya, avui» (1980). 

Proposta de Manuel Ribas i Piera. 1980 

Proposta de Joaquim Clusa i Albert Serratosa, dins "Per 
una Generalitat descentralizada" (CEUMT, butlletí 
núm5,juny 1978). 
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16 La proposta de Manuel Ribas i Piera3 té el seu origen 
en el treball del «Reconeixement Territorial de Ca
talunya», encarregat peí C.E.O.T.M.A.4 i la Generalitat. 
La base especial de referencia, en aquests estudis, 
pretén trobar la divisió territorial a qué referir tant 
els «estudis intrarregionals de carácter sectorial, com 
el diagnóstic integrat de l'estudi de reconeixement 
territorial».5 La proposta (mapa adjunt) o «configura
d o normativa», parteix deis municipis actuáis com a 
primer nivell, amb l'excepció deis municipis que per-
tanyen a regions-comarca o a regions-metrópoü. El 
segon esglaó o nivell parteix de l'acceptació d'ámbit 
comarcal com a unitat básica»,6 incorporant les distor-
sions produídes pels fenómens metropolitans, com a 
regions-comarca, regions-metrópoli, amb un total de 
37 unitats per a aquest nivell. Finalment, el tercer ni
vell o esglaó és compost per vuit unitats, a part deis 
entorns de Barcelona i Tarragona-Reus. La proposta 
no inclou una distribució de competéncies publiques 
entre els tres esglaons. 

17 A la primera proposta Vilaseca Marcet i d'altres 
(1978), es pronuncien del manteniment deis munici
pis,7 encara que donant-los mes o menys funcions se-
gons estiguin per sobre o per sota els cinc mil habi-
tants, i per un segon esglaó comarcal, encara que 
«amb comarques mes grans que les de l'any 1936». En 
la distribució de competéncies destaca que la major 
part de les competéncies urbanístiques queden en 
l'esglaó comarcal, si bé amb delegació possíble ais 
municipis. Igualment, la Generalitat podrá exercir les 
seves competéncies per delegació ais municipis. Per 
Tarea metropolitana barcelonina s'hi preveu un régim 
especial. En treballs posteriors, Vilaseca i Marcet,8 

omple de competéncies tots els possibles órgans lo
cáis autónoms que preveu l'Estatut: municipi, comar
que i vegueries, si bé amb una distribució flexible 
de competéncies segons la grandária de les unitats, 
la voluntat municipal o la situació administrativa de 
partida. L'esglaó comarcal seria format per les comar
ques de 1936, «o, sense cap dificultat, algunes mes, 
cosa que permetrá satisfer els desigs reiteradament 
manifestats en aquest camp». El tercer esglaó de 
regió o veguería, en aquesta proposta, «absorbiran les 
actuáis estructures de les diputacions provincials, 
cosa que facilitará llur implantació...» i «serán un 
instrument precios de descentralització, sobretot si la 
Generalitat els confia per delegació totes aquelles 
funcions que no hagin d'exercir-se forgosament des 
deis órgans de poder central...» en un nombre que 
osciHa entre «un mínim de sis i un máxim de set o 
vuit». Recentment, Argul lol9 va presentar una pro
posta semblant encara que considerant la possibilitat 
de municipis que no pertanyin a comarques en qué el 

3. RIBAS i PIERA, M.: «La Base Espacial. Reconocimiento Territorial de 
Catalunya». 1980. (no publicat). 
4. Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
(CEOTMA). 
5. M.O.P.U. — C.E.O.T.M.A.: «Pliego de Prescripciones Técnicas para 
la realización de los Estudios de Reconocimiento Territorial» (1979). 
6. RIBAS i PIERA, M., op. cit.F pág. 44. 
7. Academia de Jurisprudencia i Legislació de Catalunya: «La Reforma 
de l'Administració Local de Catalunya» Revista Jurídica de Catalunya 
n.° 4, octubre-desembre 1978, pág. 201. 
8. «La Divisió Territorial de Catalunya i l'Administració Pública autonó
mica» al Diari AVUl, ( I , I I , I I I i IV), marg 1981. 
8. CoHegi d'Advocats i d'altres: «Jornades sobre l'Estatut d'Autonomía 
de Catalunya». Barcelona, abril 1980. 
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régim de competéncies comarcáis no sigui uniforme 
i peí tercer esglaó, proposa sis unitats. 

18 La proposta de Serratosa i Clusa 10 i la de Casassas 
i d'altres11 son molt semblants d'argumentació i teñen 
només la diferencia que el primer treball porta incor-
porat un mapa de proposta. En aquests treballs es co-
menga a defensar per primera vegada un métode de 
treball basat en les 'influencies mútues entre els pro-
blemes de l'administració, els requeriments de les 
competéncies publiques, i la realitat territorial i el 
compliment d'uns objectius de contrapés polític i des
centralització de la Generalitat. La proposta s'estruc-
tura en dos esglaons, el primer deis quals equival ais 
municipis actuáis (amb una reordenació deis termes 
municipals actuáis) i el segon está estructurat en tret-
ze unitats (sis de les quals a Tarea metropolitana que 
té un tercer esglaó). Si bé la proposta dona moltes 
competéncies a cada esglaó, deixa les funcions amb 
mes contingut polític (plans generáis, habitatge, pro-
moció de sol, etc.) en un segon esglaó, separant tam
bé entre tots dos algunes competéncies en servéis 
personáis (ensenyament, sanitat, etc.). 

19 Finalment, la proposta Alemany-Borja 12 «es vol situar 
en un marc polític i legal molt determinat: el del re-
inici del procés autonómic a partir de I'aprovació de 
l'Estatut de 1979 i de les eleccions al Parlament de Ca
talunya de 1980» i proposen que «el nou Parlament 
ha de restablir solemnement la Divisió Territorial que 
va establir la Generalitat (Decrets del 27 d'agost i de 
23 de desembre de 1936)». El tercer esglaó (perqué el 
primer és el municipi actual de les regions o vegue
ries consta de 5, 6 ó 7 unitats, per a fer-hi coincidir, 
posteriorment les províncies. Proposen un régim es
pecial per a l'aglomeració metropolitana. En aquesta 
proposta «el nivell fonamental del poder local ha de 
ser la comarca»,13 en el qual s'hi poden donar, eficag-
ment, tots els servéis (sanitat, ensenyament, etc.) que 
ja teñen una organització territorial propia. 

20 Les propostes anteriors (supra 16-19), junt amb les 
alternatives que sorgeixen del present treball (su
pra 13) han de ser avaluades segons els següents 
criteris: 
— principis polítics 
— condicionants territorials 
— condicionants técnico-administratius 
— experiencia internacional 
— viabilitat política 

21 El quadre comparatíu de la página següent presenta 
els avantatges i els inconvenients de les vuit alterna
tives avaluades. Hi ha molts arguments per a defensar 
la proposta d'un únic esglaó o"administrado local, que 
reconegui els ámbits urbans de Catalunya, i estableixi 
unitats de govern local viables, políticament potents 
respecte a d'altres i respecte a la Generalitat, i amb 
la possibilitat d'exercir la major part de les compe

10. Serratosa, A i Clusa, J.: «Per una Generalitat descentralizada» a But-
lleti del CEUMT, n.° 5 págs. 48-62. 
11. Fundació Jaume Bofill: «CoHoqui sobre la divisió territorial de Cata-
lunya». 1979. 
12. ALEMANY, J. i BORJA, J.: «L'organització territorial de Catalunya, 
avui», CEUMT, n.° 25-26, abril-maig 1980, págs. 75-97. 1980. 
13. ALEMANY, J. i BORJA, J., op. ci t . pág. 95. 



TAULA S.1. — Característiques comparatives de !es aiternatives d'organització territorial 

PRIMERS ESGLAONS N.° 
SEGONS ESGLAONS N.° 
TERCERS ESGLAONS N.° 
UNITATS D'ADMINIS-
TRACIÓ PERIFÉRICA 

Proposta 
Ribas i Piera 

(1980) 
(1) 

933 
37 

8 
8 

Proposta 
Vilaseca i 
Vilaseca-
Argulloi 

(1978 i 1981) 
(2) 

933 
38 

5-6-8 
6-8 

Proposta 
Serratosa-

Clusa i 
Casassas 
i d'altres 

(1978 i 1979) 
(3) 

933 
(amb modif.) 

12 

Proposta 
Alemany-

Borja 
(1981) 

(4) 

933 
38 
5-8 
5-8 

ALTERNATIVES DERIVADES D'AQUEST TREBALL 

A. Un únic esglaó 
d'A. L. per sota de 

la Generalitat 
(5) 

127 

B. Tres es-
glaons d'Ad 

Local 
(6) 

933 
(no gener.) 

5-6 
5 

2 esglaons d'administració local 

C. Amb cinc 
esglaons 

(7) 

933-127 

5 
5 

D. Amb 127 
unitats 

(8} 

933 
127 

PRINCIPIS 
POLÍTICS 

CONDICIONANTS 
TERRITORIALS 

Reconeixen la legitimitat 
histórica de la Divisió Co
marcal de 1932-36 i una 
reivindicació de molts in-
drets. 
Generen «contenciosos 
territorials» (una vuitena). 
Permeten la descentralit-
zació de la Generalitat. 

No reconeixen la realitat territorial de Catalunya que 
s'organitza en ámbits de rodalia per sobre del nucli urbá. 
Trenquen l'estructura de relacions, excepte en vuit árees 
(Figueres, Olot, Girona, Granollers, Vic, Manresa, Tor-
tosa, Tarragona-Reus). 
Totes les propostes reconeixen les particularitats del 
fenomen metropolita de Barcelona en un ámbit d'uns 
quaranta quilómetres de radi. 

— Estableix un poder 
polític local fort i 
ciar entre les unitats 
i respecte a la Gene
ralitat, amb compe-
téncies i recursos. 
— Soluc. «contencio
sos comarcáis». 

No reconeix la Divisió Territorial de 1932-36. 

— Segon esglaó local mas-
sa lluny del ciutadá (expe
riencia de les Diputacions). 

— Es buida de 
competenc. I'es-
glaó municipal. 

— Reconeix la reali
tat deis fenómens ur-
bans com a ámbit de 
vida collectiva. Forga 
unes 40 unitats de 
centralitat comparti
da i poblament dis-
pers. 

— Reconeix la realitat ter
ritorial act. de Catalunya. 
— Igual a { * ) 

— S'ajusta a la 
realitat de les 
relacions territo
rials. 

CONDICIONANTS TÉCNI 
CO-ADMINISTRATIUS I 
PROBLEMES ACTUALS 

Mes del vuitanta per cent deis municipis catalans no 
poden teñir un aparell técnico-administratiu adequat ni 
exercir amb eficacia les funcions locáis mes importants. 
No resolen els problemes de l'administració local assig-
nats per qüestions... 
Cost elevat del funcionament administratiu local, espe-
cialment les propostes de tres esglaons (**). 

— Només a unitats 
(inferiors a 100 000 
h.) no es poden exer
cir totes les compe-
téncies locáis. 
— Estalvi de recur
sos económics i per
sonáis. Afavoreix la 
descentralització de 
la Generalitat. 

I g u a l a r * ) — Quaranta uni
tats tindrán po-
ques competén-
cies. 
— Cost elevat. 

EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL 

VIABILITAT 
POLÍTICA 

Unitats de segon esglaó massa petites segons experién-
cies internacionals (mes adequades les de tercer es
glaó). 
Mes de dos esglaons: nombre excessiu. 

— Recull ¡'experiencia de dis-
minució del nombre de muni
cipis, i la de les critiques ais 
segons esglaons. 

— Millor ajust. 
a les experién-
cies de reorg. 
local de Bélgi
ca i Reg. Unit. 

— No s'ajusta a 
¡'experiencia in
ternacional. 

Un segon esglaó de poder local recull part de les com-
peténcies básiques deis municipis i genera problemes 
polítics (rao deis problemes de les mancomunitats i deis 
consells comarcáis). 
Segons i tercers esglaons de poder local dificulten la 
relació amb la Generalitat. 

— Trasbalsament de la cons-
ciéncia municipal i d'interes-
sos polítics. 
— Termini llarg d'implementa-
ció. 

— Té els incon-
venients de l'a-
gregació muni
cipal i no els 
aventatges. 

— Camí inter-
medi per a im
plantar la pro
posta d'un únic 
esglaó d'admi
nistració local. 
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téncies locáis i, per delegado, algunes de la Genera
litat. És també una proposta que estalvia recursos pú-
blics. Aquesta proposta, que s'explica amb detall en 
el proper capítol, és la que s'ha considerat mes via
ble. Les unitats aquí definides inclouen un conjunt de 
nuclis de població dins el qual es produeixen rela
cions humanes quotidianes, o bé és una unitat ade-
quada, en medi urbá dispers, per a establir-hi funcions 
publiques locáis. 

La present proposta sembla un bon instrument polític. 
Resol «tots» els contenciosos comarcáis, simplifica 
les decisions de govern, evita un regitzell d'eleccions 
locáis, permet la descentralització municipal ais barrís 
o entitats de població, crea uns interlocutors potents 
i clars per a la relació amb la Generalitat, i confereíx 
entitat política ais ámbits de vida collectiva i de re
lació diaria. La proposta identifica unes unitats de de-

cisió que están prou a prop del ciutadá per assegurar 
la democracia local, i de prou grandária peí que son 
técnicament capaces per a la gestió de tots els ser-
veis locáis i la millora de la qualitat de vida. És també 
un bon instrument técnico-administratiu. Simplifica la 
gestió administrativa, estalvia costos de gestió, re-
dueix la necessitat de carrees directius municipals, 
permet la seva professionalització completa en la fun
dó pública, facilita la seva formació a través de TEs-
cola d'Administració Local, assegura que els servéis 
públics arribin a tots els ciutadans, gestionáis pels 
mateixos representants deis usuaris, i permet una dis-
tribució flexible de competéncies per a les ciutats mes 

petites o per a les ciutats metropolitanes. 
Pero, és també un bon instrument de planificació 

pública. Perqué forneix una base espacial de referen
cia, millor que les comarques del 32/36, per l'estudi, 
en termes agregáis, de les característiques socio-
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economiques del territori cátala. I perqué des de la 
Generalitat, com a órgan representant nat deis ciuta-
dans de Catalunya, es poden prendre les decisions 
d'assignació de recursos i d'equipaments que perme-

tin superar els desequilibris territorials de Catalunya, 
ais quals s'ha arribat peí funcionament del mecanisme 
de mercat quan no ha tingut en compte els interessos 
coHectius. 
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1 Acceptat un únic esgíaó d'administració local en mes 
d'un centenar d'unitats com la proposta mes viable 
per a l'organització territorial de Catalunya, cal una 
descripció mes detallada, des del punt de vista de 
funció, contingut, sistemes d'elecció, aspectes no ter-
ritorials, particularitats í delimitado territorial. 

10.1. FUNCIÓ I OBJECTIUS 

1 L'objecte i els destinataris de qualsevol llei d'organit-
zació de l'administració son els grups socials arrelats 
en el territori. Una reforma, dones, ha d'assegurar una 
millora de les condícions de vida i un augment de la 
capacitat d'incidir en els afers públics de la propia 
comunitat i de les comunitats catalanes i espanyoles. 
Les municipalies proposades constitueixen el primer 
esgíaó de l'administració local que té I'atribució de 
totes les competéncies locáis. 

2 Des del punt de vista polític, la municipalia, com a 
agrupado de municipis actuáis ha de permetre el go-
vern i la gestió de les competéncies assignades a 
l'administració local i l'exercici, per delegació, de mol-
tes competéncies de la Generalitat (agricultura, tre-
ball, educació, sanitat, habitatge, etc.). El diáleg amb 
la Generalitat des de l'administració local queda asse-
gurat perqué el nombre de municipalies ho permet. 
Les unitats delimitades asseguren també un contra-
pés polític mutu que evita el centralisme de les ciutats 
de dimensions mes grans. 

3 La Municipalia parteix de les unitats municipals ac
tuáis que están molt arrelades en la consciéncia cívi
ca. La proposta de sistema d'eleccions i de régim de 
funcionament de l'esglaó autónom de govern local 
haurá d'atribuir algunes funcions ais municipis actuáis, 
tant per criteris d'eficácia (coneixement deis proble-
mes) com per criteris de facilitar la participació po
lítica. 

4 S'ha parlat molt de la necessitat que una reorganitza-
ció de l'administració catalana ha de col-laborar a la 
solució deis desequilibris territorials. Les diferencies 
de rendes personáis com a indicadors de desequilibris 
que sovint s'han fet servir son, diferencies entre mit-
janes numériques1 i no reflecteixen les diferencies 
reals entre grups socials que teñen diferent capacitat 
i accés ais servéis públics. De fet, es donen diferén-

1. CLUSA, J.: «Algunes de les causes deis desequilibris territorials a 
Catalunya» a Jaula de Canvi n.° 6, 1977, págs. 148-155. 
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cies territorials en les dotacions d'equipaments, inver-
sions publiques, creixement económic, autor o de base 
fiscal, encara que afecti diferentment els grups so
cials. Ja s'ha dit que una proposta d'organització terri
torial i administrativa no és, en sí mateixa, centralit-
zadora o equilibradora, sino que aquesta característica 
depén de les decisions que es prenguin. L'organitza
ció proposada facilitará mes que d'altres en unitats 
mes grans un coneixement i un tractament agregat i 
desagregat alhora, des de la Generalitat amb objectius 
compensadors de desigualtats territorials i socials. 
Les unitats proposades son també unitats idónies per 
a la informació estadística i I'análisi de les principáis 
variables socioeconómiques (habitatge, població, equi-
paments, etc.). 

5 «El que cal és la urbanització de tot Catalunya i, din-
tre d'aquest procés, és necessari procedir a la creació 
de nous centres funcionáis que facin inútiis les ciutats 
clássiques i evitin també la macrocefalia comarcal. 
Mentre no s'arribi a aquesta urbanització total, cal sal
vaguardar i potenciar 1'autonomía de les ciutats peti-
tes, que, com hem vist, és cada dia mes intensa, 
única manera d'evitar el gegantisme de l'área barce-
lonina i el seu centralisme polític, económic i huma».2 

6 La proposta satisfá els principis territorials i d'eficá
cia técnico-administrativa demanats. Des del punt de 
vista territorial i huma, reconeix les unitats on avui 
es produeixen la major part de relacions humanes 
(sistema urbá) i consolida les árees mes disperses en 
unitats de gestió i govern de servéis collectius. La 
proposta estalvia costos d'administració, respecte a 
l'organització municipal actual, encara que no es pot 
determinar, ara, la magnitud d'aquest estalvi. La ne
cessitat d'establir un aparell técnico-administratiu lo
cal (secretari, interventor, arquitecte, guardia rural i 
urbana, ensenyament, etc.) pot fer que els costos mit-
jans de funcionament de les unitats de menys base 
demográfica (especialment les inferiors ais del mil 
habitants o les de poblament dispers) estiguin per 
sobre del costos mitjans de les municipalies mes 
grans. 

10.2. DISTRIBUCIÓ DE COMPETÉNCIES 

1 La municipalia, té I'atribució i la titularitat de totes 
les competéncies locáis. La realitat demográfica i ter-

2. CASSASSAS, Ll.: «Barcelona i l'espai cátala». Ed. Curia!, Barcelona 
1977, pág. 308. . 
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ritorial de les unitats fará que les competéncies d'es-
corxador, mercat i potser, depurado, ensenyament i 
centres hospitalaris, no es puguin exercir a totes les 
municipalies. Les competéncies de titularitat i les que 
poden ser compartides amb la Generalitat es presen
ten en la taula de la página següent. 

TAULA 10.1. — Distribució de titularitats de competéncies 

COMPETENCIA PUBLICA 

A. COMPETÉNCIES INFRASTRUCTURALS 

1. Urbanisme 
— Planejament director i general. 
— Planejament parcial i Projecte d'Urbanització. 
— Gestió urbanística: licencies, reparceHació, ad-

quisició del sol i inspecció. 
— Gestió económica: pressupostos especiáis i ex-

traordinaris. 
2. Aigua 

— Captació d'aigua. 
— Xarxes en alta. 
— Xarxes en baixa - Distribució d'aigua. 

3. Sanejament 
— Xarxa en alta i Depuració. 
— Xarxa en baixa. 

4. Infrastructures del transport 
— Carreteres i Autopistes interurbanes. 
— Xarxa viária básica i autopistes urbanes. 
— Urbanització secundaria. 
— Ports. 
— Aeroports. 
— Ferrocarrils. 

5. Transport públic 
— Transporjt públic 
— Transport públic interurbá: passatjers i merca-

deries. 
— Transport públic urbá. 
— Tránsit i Circulació. 
— Estacions de transport interurbá i internacional. 

6. Habitatge 
— Finangament de l'habitacle públic: construcció 

directa i ajuts. 
— Manteniment de I 'habitacle públic. 
— Licencies d'obres - Ordenances - Cédules d'ha-

bitabilitat. 
7. Infrastructures de servei (gas, electricitat i teléfon) 
8. Pares i jardins 

— Pares Naturals. 
— Pares Forestáis. 
— Pares Urbans. 

B. COMPETÉNCIES EN SERVÉIS PERSONALS 

1. Ensenyament Primari (Pre-escolar i Ensenyament 
General Basic) 
— Inspecció, promoció i reciclatge de mestres. 
— Contractació de personal docent i no docent. 
— Construcció i finangament de centres. 
— Manteniment de centres. 
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2 Sembla millor proposar tant la forma de mancomunit-
zació o consorciació per a servéis concrets entre les 
municipalies que ho necessitin, o la representació po
lítica (i el finangament) en els consells directius deis 
centres de servei corresponent, que no pas crear per 
a unes poques competéncies un esglaó generalitzat 
de govern local. 

publiques 

TITULARITAT 

Municipalies 

Municipalies i Generalitat 

Generalitat i Administració Central 
Municipalies 
Municipalies 
Municipalies, Generalitat i Ad. Central 
Generalitat i Administració Central 

Generalitat i Municipalies 
Municipalies 
Generalitat 

Generalitat i Municipalies 
Municipalies 

Municipalies i Generalitat 
Generalitat 
Generalitat i Municipalies 

Generalitat i Municipalies 
Municipalies i Generalitat 
Generalitat i Municipalies 
Municipalies 



2. Ensenyament de Batxillerat, Formado Professional 
¡ Ensenyament d'AduIts 
— Inspecció, promoció i reciclatje de mestres. 
— Contractació de personal docent i no docent. 
— Construcció i finangament de centres. 
— Manteniment de centres. 

3. Ensenyament Universitari 
4. Salut i Sanitat 

Assisténcia primaria (centres de salut, metje de 
capgalera, centres de socors, ...) 
Assisténcia Hospitarária. 
Informado sanitaria. 
Vigilancia i control ambiental. 

5. Servéis Socials (Inspecció, construcció de centres, 
manteniment de centres i contractació de personal) 
— Servéis d'infáncia. 
— Servéis de la Tercera Edat. 
— Educado Especial. 
— Servéis assistencials generáis. 

6. Servéis mortuoris 
— Servei d'enterramorts. 
— Cementiris. 

7. Cultura 
Promoció. 
Installacions (construcció de centres i manteni
ment de centres). 
Patrimoni historie artístic, museus i arxius. 

8. Esports i Jovent 
Promoció. 
Instalacions (construcció de centres i manteni
ment de centres). 

Generalitat i Municfpalies 
Municipalies i Generalitat 
Generalitat i Municipalies 
Municipalies 

Generalitat i Administrado Central 
Municipali.es 
Generalitat i Municipalies 
Municipalies 

Municipalies i Generalitat 
(Mancomunitats) 

Municipalies 

Municipalies 

Municipalies 

C. COMPETÉNCIES INFRASTRUCTURALS-PERSONALS 

1. Servéis d'Abastament: Escorxador 
2. Servéis d'Abastament: Mercats a l'engros 
3. Servéis d'Abastament: Mercats urbans 
4. Servéis d'Extinció d'lncendis i Salvament 
5. Servéis de Neteja i Escombraries 

— Recollida d'escombraries. 
— Eliminació d'escombraries. 

Neteja urbana. 

- Centres comerciáis 
Municipalies (mancomunades) 
Municipalies (mancomunades) 
Municipalies (mancomunades) 
Generalitat (i Municipalies) 
Municipalies 

D. COMPETÉNCIES SOBRE LA CONVIVENCIA I ORGANITZACIO 

1. Servéis de Seguretat Ciutadana 
2. Servéis de Guardia Urbana i Rural. 
3. Potestat reglamentaria - Exercici d'accions - Orga-

nització Municipal 
4. Administració del Patrimoni Municipal i bens comunals 
5. Finances i recaptació d'impostos 
6. Servéis informátics 
7. Censos de Poblado i Quintes 
8. Assessories especiáis: jurídiques i económiques. 

Administració Central i Generalitat 
Municipalies 
Municipalies 

Municipalies 
Municipalies 
Municipalies 
Municipalies 

E. COMPETÉNCIES SOBRE L'ACTIVITAT ECONÓMICA 

1. Sobre activitats primáries: agricultura, pesca, ramaderia, 
2. Sobre Industria i Comerg (permisos, tires, ...) 
3. Sobre turisme (promoció, regulado, ...) 
4. Sobre treball (delegacions, oficines d'ocupació, ...) 
5. Promoció de sol públie 
6. Promoció d'empreses publiques 

Generalitat (i Municipalies) 
Generalitat 
Generalitat (i Municipalies) 
Generalitat (i Municipalies) 
Municipalies 
Generalitat i Municipalies 

http://Municipali.es


4 

3 Les necessitats de satisfer les demandes de descen
t ra l izado en els barris de les ciutats grans, d'un can
tó, i la de mantenir algunes funcions de representació 
política en els municipis actuáis, d'un altre, aconse-
llen la possibilitat de descentralizar totes les compe
téncies, cap a esglaons de participado i representació, 
segons voluntat política de la corporació de munici-
palia. 

4 No es considera necessari establir una tipología es
pecial d'unitats territorials per a assumir competén-
cies locáis especifiques, en la mesura en qué la titu-
laritat de totes les competéncies locáis es troba, se
gons la proposta, en la municipalia. Les delegacions 
de la Generalitat es poden distribuir de forma flexible 
segons necessitats o demandes locáis i, en aquest 
cas sí, segons una tipología de municipalies. Les mu-
nicipalies de majors dimensions podrien teñir alguna 
iniciativa legislativa davant el Parlament de Catalunya. 

10.3 SISTEMES D'ELECCIÓ 

1 El reconeixement deis municipis actuáis i, fins i tot, 
de barris urbans, com a districtes electorals permet 
assegurar tant la representació política com la repre
sentació territorial; les Mistes deis partits, en aquest 
cas, es presentarien per districtes electorals. 

2 El nombre total de regidors de cada corporació de mu
nicipalia, i el nombre d'elegits per cada districte elec
toral hauria de fer-se sobre bases de proporcionalitat 
per tal d'assegurar una adequada representativitat. 

3 Els regidors elegits per cada districte electoral poden 
formar el corresponent consell descentralitzat, asse-
gurant-se així una coincidencia entre la representació 
política en la corporació que té la titularitat de les 
competéncies locáis i l'organisme descentral itzat. 

10.4. ELS ASPECTES NO TERRITORIALS: 
FÍNANCES LOCALS I FUNC1Ó PÚBLICA 

1 Aquests aspectes son els menys condicionáis de la 
proposta presentada perqué mes aviat son comuns a 
qualsevol proposta i es defineixen un cop la distribu-
ció de competéncies i divisió territorial está feta; i 
necessiten estudis mes detalláis. 

2 Les fínances locáis han de garantir els principis de 
«suficiencia» per a cobrir les necessitats locáis amb 
un estándard de servéis acceptats i d'«equitat en la 
distribució» assegurant aportacions deis grups terri
torials en fundó de la seva capacitat i de «senzillesa» 
en la recaptació, per tal de minimitzar despeses. 
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3 És acceptat que els ingressos locáis han de procedir 
especialment de les «taxes» de servéis públics, de 
les «ajudes centráis» i de les «aportacions locáis» no 
finalistes. Les bases mes adequades per a distribuir 
les aportacions locáis son la propietat immobiliária, 
i l'activitat económica (i els seus canvis), sobre les 
quals caldria reconduir l'ámplia gamma de figures im-
positives locáis. Les ajudes centráis (Generalitat i 
Administració Central) s'han de distribuir per a cobrir 
les diferencies interlocals de base fiscal i per a com-
plir el principi de suficiencia, si bé sembla mes ade
quada la distribució en fundó de les «necessitats acu-
mulades», de la «base fiscal» i deis «servéis especí-
fics» que es gestionin, mes que no pas segons la 
grandária de poblado. La millora d'estándards de ser-
veis s'ha de finangar en base a una major pressió 
fiscal local. La distribució de subvencions centráis per 
superar el coll d'ampolla de la manca d'inversió local, 
s'hauria de fer amb un caire finalista i en fundó de 
les aportacions locáis. 

4 Si bé és necessari un régim global per a la funció 
pública, es considera, en l'experiéncia estrangera com
parada, que el nomenament centralitzat deis carrees 
directius municipals, és un retall a ('autonomía muni
cipal. Sembla mes adequat demanar unes qualifica-
cions universitarios i professionals (de ('Escola d'Ad-
ministració Pública) per a poder accedir a certs car
rees locáis, i deixar que la contractació i rescissió de 
contractes depengui de cada municipalia. 

10.5. LA DELIMITACIÓ TERRITORIAL 

1 La delimitació de les municipalies proposades no fa 
altra cosa que seguir les conclusions de l'análisi terri
torial que és la interpretació de l'organització territo
rial de les relacions humanes en el territori cátala. 

2 Els criteris que serveixen per a definir cada munici
palia son els següents: 
— existencia de sistema urbá o d'ámbit significatiu 

de relacions quotidianes o de base diaria 
— distancies máximes entre nuclis compactes de po

blado no superior a 6 km 
— mínims poblacionals, sempre que siguí possible, 

superiors a l'entorn de 10 000 habitants 
— necessitat d'establir contrapesos de servéis pú

blics o polítics respecte a árees o municipalies de 
dimensions mes grans 

— semblanga en les característiques socio-económi-
ques o de relació respecte a Barcelona. 

3 L'aplicació deis criteris anteriors, junt amb l'análisi 
territorial precedent ha portat a la delimitació de 
127 unitats de govern local o municipalies, cartogra-
fiades en el mapa adjunt. 

4 La tipología de les municipalies segueix les conclu
sions i definicions de l'análisi territorial: 
— sistemes urbans (1 797 000 hab.) 
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Mapa 102.- Municipalies de I'Área Metropolitana de Barcelona 
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Mapa 10.3.- Areesd'administració territorial de la Generalitat 
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— subsistentes metropolitans (3 666 000 hab.) 
— territoris d'estructura comarcal (188 000 hab.) 
— ámbits sense centres clars (459 000 hab.) 

5 La distribució de les unitats obtingudes segons gran
dária demográfica (a 1978) era la següent: 
— menys de 10 000 habitants ... 57 (350 000 hab.) 
— de 10 000 a 205 000 habitants ... 39 (605 000 hab.) 
— de 25 000 a 100 000 habitants ... 19 (983 000 hab.) 
— mes de 100 000 habitants ... 12 (4 153 000 hab.) 

10.6. ELS FENÓMENS METROPOLITANS: 
BARCELONA I TARRAGONA-REUS 

1 La singularitat d'un cert tipus de creixement de grans 
dimensions económiques i demográfiques a l'entorn 
de Barcelona i de Tarragona-Reus aconsellen un trac-
tament diferenciat des de la gestió local. Possible-
ment la dimensió demográfica de Tarragona-Reus no fa 
encara del tot necessari aquest segon esglaó. 

2 Les característiques principáis d'aquestes árees son 
que el creixement en una part de l'aglomeració s'ex-
plica per ('existencia de tota l'aglomeració i que molts 
servéis públics (especialment els infrastructurals) ne-
cessiten una planificació i una gestió comunes. 

3 Les competéncies d'un segon esglaó de govern local 
(que pot teñir una elecció de carrees polítics de for
ma directa o indirecta) han de ser les mínimes possi-
bles per a assegurar l'autonomia de cada municipalia, 
pero han d'assegurar el tractament (planificació i en 
molts casos gestió) deis problemes que es produei-
xen en aquesta escala territorial. Serán principalment 
les competéncies de planejament urbanístic general, 
captació d'aigua, xarxa de sanejament en alta i depu-
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ració, transport públie interurbá, pares forestáis, hos-
pitals de segon nivell, escorxadors, mercats a l'en-
grós i eliminació d'escombraries. 

4 La grandária del municipi de Barcelona, la necessitat 
de millorar la participado pública i fer unitats viables 
de govern local, recomanem un tractament de muni
cipalia per a cada districte o bé una amplia descen
t ra l izado de les competéncies de les municipalies en 
una área amb dos esglaons de govern local. 

5 Es recomana un estudi aprofundit de les delimitacions 
metropolitanes en els dos casos. L'área metropolitana 
de Tarragona-Reus contindria les municipalies de: 
Tarragona, Reus, Valls, Riera de Gaiá i Vila-seca-Cam-
brils. L'área metropolitana de Barcelona comprendria 
uns trenta-cinc o quaranta quilómetres a l'entorn del 
centre i s'estructuraria en unes vint-i-set municipa
lies, la cartografía de les quals es presenta en el mapa 
adjunt. 

10.7. LES UNITATS DE L'ADMINISTRACIÓ 
TERRITORIAL DE LA GENERALITAT 

1 Cinc unitats per a l'administració territorial de la Ge-
neralitat satisfan els criteris de funcions publiques 
i les conclusions de l'análisi territorial. Només es 
forga en aquesta proposta l'adscripció de l'área de 
Vic a Manresa, encara que, en el futur, la construcció 
de la carretera de TEix Transversal facilitará la comu
nicado. 

2 Simultániament s'ha proposat que part de l'adminis
tració territorial de la Generalitat (ensenyament, sani-
tat, agricultura, treball, etc.) es pugui delegar a les 
municipalies. 



cloenda 





1 Aquest treball s'ha dut a ierme pee tal de donar com-
pliment a l'encárrec que rebérem de la Fundado Jau-
me Bofill, de Barcelona i per l'apassionada necessitat 
que sentíem de participar en el debat obert a Cata
lunya i que es coneix per «la disoussió sobre la divisió 
territorial de Catalunya». 

2 Aquesta discussió, ja fa temps que dura, ja que ha 
estat constantment en el pensament geográfic, muni-
cipalista i administrativista de Catalunya, i avui consis-
teix a determinar si les trenta-vuit comarques i les 
nou regions o vegueries elaborades per la Ponencia 
i aprovades per la Generalitat en els anys 1932/36 
son, ara les unitats territorials mes adequades per a* 
la nova administració catalana, tant la local com la pe
riferia de la Generalitat, i si serveíxen com a cane-
más on assentar l'estructura administrativa de Ca
talunya. 

La diversitat de criteris existents en relació a 
aquest punt vol dir que no hi existeix una idea clara, 
tot i mantenir-se intacte el respecte per robra efec
tuada per la Ponencia que ha estat mantinguda histó-
ricament en els darrers decennis. Aquesta fidelitat és 
la mes plena penyora de la seva legitimitat. Sempre, 
les comarques serán les entitats definides per la Po
nencia del 32. 

Pero en arribar a la situació actual, convé plante-
jar-se el problema indicat abans i convé saber quins 
son els órgans i les divisions territorials idónies per 
a la millora de l'administració local, com a esglaó po-
lític mes a prop del ciutadá. Aixó comporta, és ciar, 
un problema d'interés polític molt gran, perqué les 
entitats locáis demanen una autonomia mes amplia i 
recursos suficients. 

3 En definitiva, dones, cal també, proposar les línies de 
la nova Llei de Régim Local de Catalunya, perqué no 
es tracta, només, de proposar una divisió del territori, 
sino, alhora, de proposar els «esglaons» d'administra-
ció local, en tots els seus possibles nivells i les com-
peténcies» de cada esglaó. Tal com ens hem esforgat 
a explicar, aquests s'influeixen mútuament. La reor-
ganització de ['administració local ha de proposar, 
també, el sistema fiscal, les determinacions sobre la 
funció pública, el sistema d'elecció i les relacions en
tre govern local i Generalitat, aspectes, aquests últims 
de menys contingut territorial. Ara, aquesta proposta 
es pot efectuar perqué la Constitució i l'Estatut atri-
bueixen, a ¡'administració local i a la Generalitat, com-
peténcies concretes i funcions publiques i reconei-
xen la sobirania de la Generalitat per establir el régim 
d'organització que consideri mes adequat. 

4 Per aixo la proposta, avui, no es fa en el buit i s'ha 
hagut de teñir present la realitat municipal de mes de 
900 unitats, els problemes de l'administració local 
explícitament expressats, l'exísténcia de les provín
oles, com a órgans de l'administració de 1'Estat, i de 

11. RESUM 

les Díputacions, com a segon esglaó d'Admmistració 
local, en procés de traspás a la Generalitat. A mes, la 
Constitució de 1978 reconeix, com a organització de 
l'Estat, els municipis, les comarques, les agrupacions 
de comarques i les províncies. Aixo fa que la situació 
actual no sígui la mateixa que l'any 1932 trobá la Po
nencia. Aquesta, es podia preguntar per quins «contin-
guts» havien de servir els «continents» que anava a 
delimitar. Ara, en canvi, la proposta que es presenta 
vol ser la síntesi dialéctica del problema plantejat, i 
fins ara no resolt, de la relació entre continents i con-
tinguts. 

5 Qualsevol proposta de Llei de Régim Local ha de sa-
tisfer uns principis que semblen d'acceptació general: 
criteris d'eficácia política (acostament ais ciutadans 
de les decisions, és a dir, augment de llur participa
do en la vida col-lectiva, simplificado de les decisions 
polítiques i increment de la capacitat deis ajuntaments 
d'ésser interlocutors de la Generalitat, enfront de la 
proliferació d'instáncies municipals; i també criteris 
d'eficácia técnico-administrativa, en general, és a dir, 
que tot el que es pugui resoldre en un esglaó no es 
resolgui en un altre de superior; augment del rendi-
ment de la tasca municipal, i estalvi de despeses i re-
ducció del cost de Tadministració local, etc. En resum, 
eficacia técnico-administrativa vol dir una administra
ció local mes autónoma i mes potent. Aquests son els 
mateixos criteris que han de satisfer els órgans de 
Tadministració periférica de la Generalitat per a l'exer-
cici de les competéncies publiques. Obtenir les uni
tats per a aquesta administració sense consideracions 
especifiques respecte a l'administració local, és pos-
siblement el que guía els treballs de la Ponencia de 
1932. 

Tenint en compte tots aquests principis de contin
gut polític, administratiu i técnic, sembla que seria bo 
també que, per evitar problemes d'encobriment, de 
competencia i friccions molestes, els órgans de l'ad
ministració periférica de l'Estat a Catalunya coincidis-
sin amb els establerts per la Generalitat per a la seva 
propia administració periférica. 

6 Cal pensar que, a vegades, l'enfortiment deis ajunta
ments s'ha volgut presentar com a contraposat al po
der de la Generalitat, suposant un centralisme exces-
siu de l'administració central catalana. En canvi, l'en
fortiment de la Generalitat i deis Ajuntaments cata-
lans, sobretot en un moment de reconstrucció nacio
nal de Catalunya, no han d'ésser poc ni molt objectius 
contraposats, sino una meta comuna, desitjable i asso-
lible. Per totes les consideracions esmentades, aquest 
treball ha hagut de teñir dues vessants o aspectes: un 
aspecte técnic, que permetés la identificació mes acu
rada possible de les entitats territorials significatives, 
la fixació deis seus límits i la determinació de les com
peténcies que els poden ésser atribuídes. I un aspecte 
polític que s'ha mantingut constantment com a teló 
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de fons, que és el referent a l'atribució de competén-
cies, al control i a la participació en el poder i a l'en-
fortiment de la base política de la societat i de l'or-
ganització político-administrativa de Catalunya. Els 
aspectes consideráis es refereíxen, de fet, a les dues 
funcions básiques que fa tot organisme públic: la 
d'instruments de representado* política deis ciutadans 
i la prestació de servéis públics per al benestar social. 

7 Si bé els principis generáis (democracia local, parti
cipació, autonomía, simplicitat i mínim cost) de caire 
principalment polític, han d'ésser comuns a qualsevol 
proposta, aixó no implica una uniformitat de métodes 
d'análisi. 

Hom pot arribar a formular una proposta sense cap 
analisi previa, i de fet, algunes vegades, s'ha fet així. 
Pero, d'altres vegades, com en el cas present, hom 
arriba a formular la proposta després de seguir una 
línea metodológica clara. En aquest cas, el métode 
d'análisi no ha estat inventat. Per a elaborar la pro
posta final s'han seguit els mateixos métodes que 
s'han fet servir per a arribar a les mes responsables 
propostes i reformes de ('Administrado Local d'Eu-
ropa (Regne Unit, Bélgica, Dinamarca, Franca, etc.). 
El métode d'análisi emprat ha partit deis principis 
abans esmentats i, per arribar a la proposta final, ha 
emfatitzat la necessitat de teñir en compte tres grups 
de consideracions, les conclusions de les quals s'in-
flueixen mútuament. 

8 En primer lloc, les que fan referencia ais problemes 
actuáis de l'administració local catalana, especialment 
els que teñen la seva causa en la divisió municipal 
vigent. En segon lloc, els requeriments territorials, 
funcionáis i tecnológics deis servéis públics. I, final-
ment, els dimanants de la realitat humana i territorial 
de Catalunya. 

El treball efectuat conté aspectes de recollida d'in-
formació, aspectes d'análisi i aspectes de proposta. 
En la seva elaboració s'ha fet, respecte a la informa
do , un esforc de millora i complement i d'obtenció de 
noves fonts fins ara no utilitzades; respecte a l'análisi, 
s'han aplicat técniques que poguessin ajudar a enten-
dre millor la realitat territorial i administrativa actual 
de Catalunya. Respecte a la proposta, el métode d'a
nálisi emprat assegura que s'adaptin i compleixin els 
principis generáis i que tractin millor que fins ara, 
tant territorialment com funcionalment, els problemes 
de l'administració local catalana i de l'administració 
periférica de la Generalitat. Aixó vol dir que l'organit-
zació inclosa en la proposta ha de permetre satisfer, 
a través d'unes unitats territorials i funcionáis ade-
quades, els requeriments territorials deis diferents 
servéis públics, i, de forma primordial, s'ha d'adaptar 
a les comunitats territorials de vida coHectiva d'una 
societat que, com la catalana, ha experimentat tants 
canvis importants des deis anys 30. 

9 De l'aplicació mecánica de cadascun deis aspectes es
tudiáis no se'n desprén una única organització territo
rial. Per aixó, les alternatives d'organització territorial 
que se'n deriven, o que ja han estat presentades, han 
d'ésser avaluades segons els criteris polítics, els cri-
teris d'exigéncia funcional i els criteris d'identitat 
territorial. Amb la tasca d'avaluació de les alternatives 
es clou l'aplicació d'un métode de treball que podem 
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considerar metodológicament coherent, perqué té en 
consideració tots els aspectes que configuren el pro
blema; i políticament acceptable, perqué respon a uns 
principis polítics clars i perqué permet una discussió 
amb molts elements de judici i, a mes, perqué segueix 
l'enfocament actual interdisciplinar de les ciéncies 
socials. 

10 Després de l'análisi de les respostes rebudes a l'en-
questa a ajuntaments, de les obtingudes després 
d'efectuar visites a localitats i árees conflictives, on 
es procura entrar en contacte amb diverses persones 
i institucions, i d'entrevistar funcionaris, estudiosos i 
gent interessada en totes aqüestes qüestions, s'arribá 
a constatar i a quantificar, els actuáis problemes de 
l'administració local catalana. Els principis d'aquests 
problemes son: 
— petitesa de la majoria deis municipis actuáis, de la 

qual deriva la incapacitat de gestionar tots els 
servéis locáis i la de disposar deis servéis técnics 
adequats; 

— necessitat de coHaboració supramunicipal, en ám-
bits de rodalia; 

— desigualtat fiscal generada, principalment, per la 
localització de l'activitat económica, i, en general, 
insuficiencia de recursos; 

— insuficient autonomía, que es podría assolir amb la 
possibilitat de l'exercici de les competéncies d'ha-
bitatge, educado, sanitat, etc.; 

— migradesa del potencial demográfic necessari per 
a garantir un aparell técnico-administratiu, que no 
és factible obtenir sino és a partir d'un llindar de 
5000-10 000 residents; 

— dificultáis i cost excessiu de la posta en marxa i 
del funcionament deis segons esglaons, evitables 
traspassant les competéncies de les actuáis Di-
putacions a instáncies superiors o inferiors, se
gons la seva condició. En les árees de dos esglaons 
existents es creen problemes polítics en la presa 
de decisions, especialment en les competéncies 
importants, sobretot en l'urbanisme; 

— por al centralisme de les ciutats grans, generador 
de tendéncies centrifugues; 

— capgirament del concepte «tradicional i popular» 
de comarca, com a conseqüéncia de l'enfortiment 
deis moviments residéncia-treball en entorns de 
rodalia, de l'aparició deis servéis per a l'oci, de 
nous centres de compra, d'una nova jerarquía 
de centres «intracomarcals», etc. Aixó vol dir que, 
avui, en molts indrets de Catalunya, la conscién-
cia no coincideix amb la de les comarques del 32/36; 

— presencia dominant del fenomen metropolita, amb 
l'enfortiment de l'área de Barcelona i Taparidó 
incipient de noves árees en diversos indrets de 
Catalunya; 

— existencia de fortes tendéncies centrípetes, com 
a conseqüéncia de l'engrandiment urbá i de fortes 
tendncies descentralitzadores que volen tendir a 
contrarrestar-lo. 

11 De l'análisi deis requeriments funcionáis de les prin
cipáis funcions centráis i locáis, se n'han pogut ex-
treure les següents conclusions: 
— existencia d'un lligam i relació entre la base de

mográfica, la realitat territorial i l'accessibilitat ais 
servéis públics; 



— existencia d'uns llindars a partir deis quals hi ha 
canvis qualitatius en l'exercici de les competén-
cies publiques. Aquests llindars es poden establir 
en les xifres següents: 5000 residents, 10 000, 
25 000, 100 000, 250 000 i 500 000 residents; 

— que I'eficacia de la gestió pública i del govern local 
depén, a part de la base demográfica, de la seva 
adaptació ais ámbits on es produeixen els proble-
mes territorials i de la seva adaptació ais ámbits 
territorials de vida collectiva; 

— existencia d'increments significatius de funcions, 
com a conseqüéncia de l'augment de la base de
mográfica i la millora en l'organització administra
tiva, entre els 10 000 i els 25 000 residents i mes 
enllá deis 100 000 i 250 000. I que entre 10 000 i 
25 000 residents es poden donar amb eficacia la 
major part de les funcions publiques locáis; 

— ampliació del sector metropolita en el qual molts 
servéis privats ja s'han organitzat en I'ámbit de 
l'antiga A.M.B.; 

— aparició de dificultáis de gestió per damunt deis 
500 000 residents; 

— constatació que, atesa la realitat de Catalunya, per 
a l'administració periférica de la major part de les 
competéncies centráis son adequades de quatre a 
sis unitats territorials. 

12 La realitat territorial de Catalunya potser és l'aspecte 
mes determinant de qualsevol proposta per a l'orga
nització territorial. El que cal és saber de quina ma
nera avui la comunitat i la població catalana s'orga-
nitza i funciona territorialment. Respondre a aquesta 
qüestió permetrá fer un pas metodológic important 
i un avene important en el conéixement geográfic i 
social de Catalunya. 

Hom pot considerar que l'analisi territorial té una 
importancia doble perqué permet conéixer, primer, la 
hipótesi territorial de la proposta de la Ponencia, que, 
l'any 1932, aplica un métode, obtingué uns resultáis 
i efectúa una proposta que és coneguda i que estruc
tura Catalunya de manera que deis municipis, passant 
per les comarques i les vegueries arribava a conside
rar la totalitat de Catalunya. La proposta pressuposá, 
de fet, unes hipótesis sobre el funcionament del terri-
tori cátala. 

En segon lloc, l'analisi territorial ha de permetre 
conéixer els canvis ocorreguts a Catalunya a partir 
deis anys 30. 

13 Aquests canvis ocorreguts en la societat catalana, so-
bretot després de la guerra civil, son importants i han 
tingut una clara repercussió damunt del territori. Cal 
pensar, per exemple, en les conseqüéncies territorials 
deis moviments migratoris massius, tant deis proce-
dents de l'interior de Catalunya com deis de proceden
cia forana; en el noli repartiment de les activitats co
merciáis i financeres (xarxes de majoristes, establi-
ment de sucursals bancáries i d'assegurances, etc.); 
en el nou sentit del crédit i de l'estalvi, que ha originat 
una nova distribució de les inversions; en l'existéncia 
d'árees de congestió que han impulsat una installació 
i un trasllat d'establiments industriáis a árees fins fa 
poc temps de plena dedicado agraria; en la construc-
ció d'una xarxa d'autopistes i en la millora de l'antiga 
xarxa viária, de carreteres i ferrocarrils, amb la seva 
evident repercussió sobre l'organització territorial; en 
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l'ús generalitzat del teléfon, que ha redu'ít el volum 
deis desplagaments en les relacions personáis, en 
l'augment del nivell de vida i de la mobilitat, deguda 
a la generalització del vehicle privat, etc. No s'ha 
d'oblidar, tampoc, que, després de prop d'un segle i 
mig de vigencia de la divisió de X. de Burgos, en el 
territori s'han creat condicions estructuráis i d'afirma-
ció de les capitals, no solament per la natural localit-
zació deis servéis administratius, sino per l'establi-
ment de xarxes de comunicació i per factors generáis 
de polarització, que, per tot plegat, han provocat la 
seva afirmació poblacional i directiva. 

14 Com a conseqüéncia, en molts casos, els canvis que 
s'han descrit han buidat les capitals comarcáis de les 
efectives funcions de capital itat, traspassant diversos 
servéis i funcions, d'índole mes personal i de realit-
zació mes immediata, ais vells centres naturals de re-
lació i de coordinació social. 

D'aquests centres, alguns havien generat petites 
rodalies amb un minso contingut, mes que res psico
logía D'altres, eren centres de mercats rodáis, mer-
cats menors d'escassa potencia económica, pero que 
servien de trag d'unió entre pobles diversos «lligats 
entre ells, no sois per una certa facilitat de comunica-
cions, sino, també, per un seguit de relacions mer-
cantils, tradicionals algunes i establertes de molts 
anys les altres». Hom pot constatar l'arrelament de 
molts d'aquests centres, que figuren en els mapes pu
blicáis per la Ponencia, només retenint el seu nom o 
el de la seva respectiva rodalia: Ribera del Síó, Conca 
de Meiá, l'Urgell mitjá, Valí d'Áger, Camprodon, Valí 
de Ribes, Guilleries, Valí d'Áneu, Ribera de Cardos, 
Bellver, Sta. Coloma de Queralt, Guissona, Hostalric, 
etcétera. La mobilitat, principalment, ha consolidat 
rodalies de relació de base diaria, i ha engrandit els 
ámbits de relació de base periódica, i ha accentuat, 
també, el paper de Barcelona com a cap i centre de 
servéis de Catalunya. 

15 L'analisi de la realitat actual eíxida de tots els canvis 
descrits, ha portat d'un cantó, a constatar l'existéncia 
de les rodalies que son ámbits significatius de rela
ció de base diaria i que poden adquirir la forma de 
sistemes urbans, quan hi predomina un centre urbá 
significatiu. En el cas contrari, hom els podría anome-
nar «camps urbanitzats». D'aquestes unitats se'n tro-
ben arreu de Catalunya; ja se n'han anomenat algunes 
i la llista podría continuar: Ulldecona, Granadeila, Ca-
laf, Torelló, St. Hipólit, Blanes, etc. 

Per un altre cantó, s'ha pogut comprovar l'existén
cia de les quatre o cinc ciutats mes importants, tant 
per la seva potencia demográfica com per ésser la seu 
deis servéis de nivell mes elevat: Barcelona, Lleida, 
Tarragona-Reus, Girona i Manresa, el paper de les 
quals cada dia va essent mes el deis centres directors 
del territori cátala. 

A la resta de Catalunya, i aquesta és una de les 
aportacions origináis d'aquest treball, apareixen, pri
mer, dues o tres ciutats de jerarquía intermedia entre 
les capitalitats de rodalia i les grans ciutats: és el 
paper de Figueres i de Tortosa i, potser, d'lgualada, 
que, tot i estar supeditades a alguna de les ciutats 
rectores, per determinades competéncies han organit
zat extensos espais supramunícipals. 

Els residents d'aquests espais teñen aqüestes ciu-
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tats com a centres intermedis entre les seves respec-
tives rodalies i la capital regional corresponent: Llei-
da, Manresa, etc. En realitat aquests espais apareixen 
com a veritables «comarques», en el sentit descrit per 
la Ponencia del 32, pero a la resta de Catalunya, els 
canvis experimentats han destruít la pirámide tradi
cional urbana que era reflex d'una jerarquització ben 
simple: municipis, cap de rodalia, cap de comarca, cap 
de regió, capital metropolitana. En canvi, des de fa uns 
quants anys, la forma tradicional ha canviat. Molts 
municipis i moltes capitals de rodalia i de comarca 
sofreixen regressió creixent de la seva funció organi
zadora i els municipis es dirigeixen directament a les 
grans ciutats. Només en alguns casos, ja anomenats, 
es manté el paper intermedi de la «capital comarcal». 

Tota la pirámide s'ha trasbalsat. La facilitat de co-
municacions i tots els canvis descrits i estudiáis a 
través de l'análisi territorial, han fet que la jerarquía 
urbana sigui diferent i es basi en qüestions funcionáis 
mes que en repartiments territorials. 

Després, en el territori cátala, apareixen uns espais 
concrets on es troben la majoria deis servéis propis 
de la vida urbana i on, en canvi, no existeix cap nucli 
dirigent i que constitueixen una mena de ciutats dis
continúes, on alternen espais edificáis i árees agríco-
les o rurals. D'aquest tipus d'agrupaments hom en 
troba a ('interior de les árees metropolitanes (potser, 
de fet, tot el conjunt de l'Área Metropolitana consti-
tueix el model d'una d'aquestes ciutats) i en regions 
de predomini rural: la Pobla de Claramunt-Capellades-
Vallbona; Amer-Ies Planes-St. Feliu de Pallerols; Car-
dedeu-Llinars-Vilamajor; Besalú i entorn, etc. 

16 Aquest és el resultat de l'análisi territorial efectuada 
en el present treball, en la qual no s'ha partit de cap 
idea preconcebuda sino que s'ha aprofundit en la co-
neixenca directa de la realitat actual, tan canviant. 

A aquesta conclusió s'hi ha arribat peí coneixe-
ment del territori, per les respostes d'ajuntaments, 
d'institucions i de persones interessades, i per l'apli-
cació de métodes d'análisi moderns adients al pro
blema que s'havia de tractar. 

Així, dones, aquests resultats no poden ésser con
sideráis com a novetats totals, ja que, primer, son 
uns resultats que no s'aparten gaire deis que va asso-
lir la Ponencia en les seves primeres elaboracions 
(119 comarques populars i 87 ciutats-mercats) i, des
prés, en son la seva confirmació, d'acord amb técni-
ques modernes, i, per tant, la seva actualització. 

De fet, el que ha ocorregut és que el que els 
anys 30 eren relacions de base periódica (87 ciutats-
mercats), ara son relacions de base diaria (sistemes 
urbans i metropolitans). 

87 ciutats-mercats o 119 comarques eren entitats 
excessives per a l'administració periférica de la Ge-
neralitat. En canvi, és el nombre que ['experiencia ha 
demostrat adequat per a l'emmarcament territorial de 
les relacions de base diaria: estafetes de correus 
(107 unitats), subcomarques educatives (175 unitats), 
sectors telefónics (130 unitats), etc. 

Si, amb el treball efectuat, s'han identificat uns 
ámbits de relacions de base diaria, de fet, el que s'ha 
trobat ha estat el conjunt de les veritables ciutats de 
Catalunya. La pregunta que sorgeix de seguida és sa
ber si aquests ámbits poden servir per a l'administra-
ció local catalana. 
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17 Arribats en aquest punt de la investigació, s'han de 
posar juntes les análisis que afecten directament l'en-
cárrec rebut. 

Hom pot veure com de l'análisi territorial han apa-
regut tres esglaons o ámbits territorials significatius 
(municipis, rodalia o sistema urbá-metropolitá, i capi
tal gran) que, en alguns casos, augmenten a quatre 
esglaons en incorporar-s'hi la capital «comarcal». De 
Vanalisi de competéncies, apareixen una, dues o tres 
unitats. L'alternativa de tres unitats, empero, deixa 
poques competéncies a cada esglaó i imposa la ne-
cessitat de reconéixer sistemes urbans amb uns mí-
nims de 5000 a 10 000 residents peí primer esglaó, 
i de 100 000 residents per amunt, peí segon esglaó. La 
característica principal de les propostes fins avui pre-
sentades és la de buidar els municipis actuáis de les 
competéncies de major contingut polític, com poden 
ésser l'urbanisme i els servéis infrastructurals. Final-
ment, de l'análisi de competéncies se'n desprén la 
necessitat de quatre, cinc, sis —i no mes— unitats 
per a l'administració periférica. De Vanalisi deis pro-
blemes de ('administrado local se'n dedueix la neces
sitat de gestionar gran part de les competéncies pu
bliques locáis, en ámbits supramunicipals, dotant-los 
d'un aparell técnico-administratiu capar; i potent i amb 
possibilitat de gestionar, per delegació de la Genera
litat, algunes competéncies centráis. 

I en aquest punt, la pregunta que sorgeix és: ¿qui
na organització de l'administració local compleix mi-
llor els criteris de democracia local, participació, sim-
plicitat, mínim cost i eficacia técnico-administrativa, 
ajustant-se mes, alhora, a les realitats territorial i 
humana existents, ara, a Catalunya? 

18 L'avaluació d'alternatives possibles, algunes de les 
quals ja han estat presentades, ens porta a la nostra 
proposta que és clara i senzilla: Un únic esgiaó de 
govern loca/ autónom a Catalunya, per sota de la Ge-
neralitat, amb 127 unitats, que té totes les competén
cies locáis i pot rebre delegacions de la Generalitat, 
i cinc unitats territorials per a l'administració perifé
rica de la Generalitat amb les quals s'hi poden fer 
coincidir els servéis de l'Estat Central. La proposta 
es completa amb un segon esglaó local, només a la 
zona metropolitana de Barcelona i, potser, a la de 
Tarragona-Reus, que teñen 27 i 6 unitats locáis, res-
pectivament. 

De les unitats d'administració local resultants, no-
saltres en diem municipalies. 

Entenem per Municipalia, que és un mot possible 
que no té actualment, un ús dins la Mengua, pero al 
qual la seva formació permet d'esdevenir un mot real, 
el conjunt de nuclis de població (municipis) dins els 
quals es produeixen relacions humanes quotidianes. 
El concepte de municipalia no inclou unitats homogé-
nies, sino que la tipología existent és diversa: siste
mes urbans clars, ámbits sense centres clars, subsis-
temes metropolitans. 

19 Entenem que la proposta és un bon instrument polític. 
Resol «tots» els contenciosos comarcáis, simplifica 
les decisions de govern, evita un regitzell d'eleccions 
locáis, permet la descentralització municipal ais barris 
o entitats de població, crea uns interlocutors potents 
i clars per la relació amb la Generalitat, i confereix 
entitat política ais ámbits de vida collectiva i de reía-



ció diaria. La proposta identifica unes unitats de de-
cisió que son prou aprop del ciutadá per tal d'assegu-
rar la democracia local, i de prou grandária per tant 
que son técnicament capaces per a la gestió de tots 
els servéis locáis i la millora de la qualitat de vida. És 
també un bon instrument técnico-administratiu. Sim
plifica la gestió administrativa, estalvia costos de ges
tió, redueix la necessitat de carrees directius munici
pals, permet la seva professionalització completa a la 
funció pública, facilita la seva formació a través de rEs
cola d'Administració Local, assegura que els servéis 
públics arribin a tots elsciutadans, gestionáis pels ma-
teixos representants deis usuaris, i permet una distri-
bució flexible de competéncies per les ciutats mes 
petites o per les ciutats metropolitanes. 

Pero, és també un bon instrument de planificació 
pública. Perqué forneix una base espacial de referen
cia, millor que les comarques del 32/36, per a Testudi, 
en termes agregáis, de les característiques socio-eco-
nómiques del territori cátala. I perqué des de la Ge-
neralitat, com a organisme representant nat deis ciu-
tadans de Catalunya, es poden prendre les decisions 
d'assignació de recursos i d'equipaments que perme-
t¡n superar els desequilibris territorials de Catalunya, 
ais quals s'ha arribat peí funcionament del mecanisme 
de mercat quan no ha tingut en compte els interessos 
collectius. 

20 La proposta que es presenta és diferent de ia que hem 
presentat en treballs anteriors i de la nostra hipótesi 
inicial. I aixó no té res d'estrany. Les conclusions pre
sentadles l'any 1979 a «Bases teóriques i practiques 
per a la nova Divisió Territorial de Catalunya» es re-
ferien, principalment, al métode d'análisi mes que no 
pas a la proposta. 1 ara, després de seguir el métode 
d'análisi tal com havíem proposat, s'han dibuixat les 
propostes presentades en demostrar que les compe
téncies assignades a un segon esglaó es podien donar 
en els ámbits territorials que sorgeixen en reconéixer 
el fenomen urbá a Catalunya com a reorganització deis 
actuáis municipis. I no ens torba, ans al contrari, ens 
satisfá, que la proposta final sigui diferent a la hipó
tesi, perqué el métode d'análisi ha estat rigorós se-
guint l'enfocament proposat des de 1976 enea. 

21 Malgrat aixó, no hem d'amagar que, segons com, tam
bé a la dita proposta hom podría atribuir problemes 
importants. 

A. Quan s'engrandeix l'ámbit municipal s'ailunya l'ad-
ministrado del ciutadá. Sembla que es respon a 
aquesta objecció si es té en compte, primer, que 
només s'agrupen aquelis municipis que, en la prác
tica, ja constitueixen unitats de gestió i de relació, 
i, segon, si es reconeixen els municipis actuáis 
com a districtes electorals, establint, dones, en el 
govern de l'agrupació, una representado de par-
tits i per territori. A mes a mes els representants 
polítics de cada districte electoral poden continuar 
fent les funcions representatives actuáis i exercir 
de forma descentralizada, encara que no autóno
ma, moltes competéncies locáis. 

B. No es poden agrupar municipis apartáis des de fa 
temps per fortes rivalitats. Sembla que al final del 
parágraf anterior es respon a bona part d'aquesta 
objecció. Ara bé, Túnica manera d'evitar totalment 

que municipis rivals es vegin inclosos en unitats 
superiors és mantenir l'atomització municipal ac
tual, que és generadora de problemes de gestió 
que, moltes vegades, porten a l'atonia de la vida 
municipal. 

C. La proposta oblia les Diputacions, i no és ciar si 
la seva supressió és totalment constitucional. Les 
Diputacions Provincials, és cert, existeixen, els 
traspassos de les seves competéncies a la Gene-
ralitat encara es troben en curs, i llur desaparició 
no sembla immediata. Per tant, és válida Tobjecció 
formulada. Cal recordar, empero, que els recursos 
privatius de les Diputacions no representen mes 
del 5 per cent deis recursos públics. En conse-
qüéncia, si no desapareixen les Diputacions, el 
trasbals ocasionat a la proposta no seria gaire con
siderable. 

D. La constitució preveu ¡'existencia deis municipis, 
de les comarques i de les agrupacions de comar
ques. Qualsevol altra entitat territorial d'adminis-
tració local que es proposi és anticonstitucional. 
Hom pot respondre a aquesta objecció dient, pri
mer, que si bé la Constitució preveu ('existencia 
de les dites unitats territorials no obliga a crear
les, ni determina que la seva existencia sigui obli
gatoria. Segonament, la Constitució no impedeix 
la creació voluntaria d'agrupaments municipals 
que, d'altra part, son previstos i autoritzats per la 
Llei de Régim Local vigent. 

E. Com que l'agrupació voluntaria de municipis pot 
ésser ilarga, tot i acceptar que sigui desitjable pot-
ser convindria implantar provisionalment una orga-
nització comarcal com a segon esglaó d'adminis-
tració local a fi d'evitar els problemes de l'atomit
zació municipal. En un context en qué les provisio-
nalitats acostumen a assolír durades mes que ex-
traordináries, sembla que no és recomanable la 
implantació provisional d'organitzacions territorials 
sense tradició de govern. Si, realment, fos neces-
sari crear uns segons esglaons d'administració 
local, creiem que el mes acceptable seria pro-
moure els agrupaments previstos en la nostra 
proposta, fet que, a mes, facilitaria la ulterior 
agrupació deis municipis, que son avui, les unitats 
territorials de vida collectiva. 

F. Les unitats municipals resultants son divergents 
en grandária i poblado, com les actuáis i, per tant, 
no poden teñir totes les mateixes competéncies ni 
assolir funcions descentralitzades de la Generali-
tat. Aixó, és cert, pot passar en casos com a les 
municipalies de la valí de Camprodon (4300 h.)f 

Alta Ribagorca (4000 h.), Valí d'Aran (5400 h.}, 
Cadaqués (2200 h.), Tarea de Llangá (5900 h j , 
Vandellós (4000), Perelló (7200), etc. Des del 
punt de vista d'algunes funcions (ensenyament, 
per exemple), Tobjecció és certa, pero per a resol-
dre aquests casos, representants d'aquestes muni
cipalies poden estar en els consells rectors de cen
tres que, per Ilindar, no arriben a teñir en la propia 

municipalia, sense que per a resoldre aquests ca
sos s'hagi de crear, necessáriament, un segon es
glaó generalitzat d'administració local. A mes, 
Torganització de Tadministració local catalana pot 
teñir una distribució flexible de competéncies, com 
han posat de relleu alguns autors, sempre que pu-
guin disposar d'un aparell técnico-administratiu mí-
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nim amb professionalització completa per ais ser-
veis públics básics. Finalment, s'ha de considerar 
el fet geográfic, és a dir, el fet huma, que imposa 
unes unitats petites de vida coHectiva que son les 
que, precisament, havien constituít els «contencio
sos comarcáis»: Camprodon, Ribes, Calaf, Sta. Co
loma, Ribagorga, Banyoles, etc. Potser en uns pocs 
casos de la proposta s'ha forgat la realitat terri
torial (Piera, St. Martí Sarroca, La Granadella, Man-
lleu, Roda de Ter, Rubí-St. Cugat-Montcada, etc.); 
pero, és que també, en certs casos, les unitats 
locáis resultants han de fer de contrapés polític al 
possible centralisme de les capitals de major gran-
dária. En la proposta de cinc unitats per l'adminis-
tració periférica, només es forga l'assignació de 
TOsona a Manresa. I en el cas de Tortosa, que 
constitueix el centre d'una área de potencial voca-
ció diferenciadora, l'existéncia d'aquesta sembla 
que només es justificaría —i els resultáis de l'aná-
lisi territorial i funcional ho confirmen— segons 
quina fos la grandária de la regió metropolitana 
Tarragona-Reus, de la qual, de fet, és un sector 
exterior, i en el cas de voler-li establir un contra
pés polític. 

22 Volem tornar a insistir en els arguments. L'ordena-
ment de l'espai no és sois un problema técnic, ni un 
mer exercici de práctica literaria, ni una académica 
investigado geográfica, sino que comporta conse-
qüéncies polítiques importants: per tant, determinar 
la grandária, els límits i el contingut deis ens territo-
rials és una decisió que no es pot deixar a practiques 
voluntaristes ni a improvitzacions d'afeccionats. Les 
seves conseqüéncies polítiques son grans, ja que en 
crear organismes menors es limitaría estretament el 
poder exercit pels órgans centráis de Tadministració 
i, al mateix temps, es retornaría a l'individu la part de 
lliberat real que, fent-ho d'altra manera, quedaría sub-
mergida en entitats mes grans, que és el resultat on 
ha dut l'organització social moderna. Per tant, els 
agrupaments municipals que s'estan defensant, no 
tindrien res a veure amb agrupacions tecnocrátiques, 
i respondrien a unes necessitats vives. Aixó evitaría 
l'aparició de tendéncies centrifugues, que moltes ve-
gades, fan estérils i inoperants els arguments admi-
nistratius i humans. Malgrat tot, hom és conscient 
que aquesta solució no pot ésser aplicada cegament 
i indiscriminadament arreu de Catalunya, ja que 
aquest és un país de relleu complicat, amb existencia 
d'un mosaic de petites unitats, que hom anomena co
marques, molt sovint d'accessibilitat difícil i compli
cada. 

23 Hi ha un fet al qual hom no ha prestat l'atenció su-
ficient i és que la práctica constant, al llarg de la his
toria, a Catalunya, on, segons Pau Vila «el sentit terral 
era mes fort i el poblé comengá a actuar mes aviat 
en la política», no ha portat mai, d'una manera espon-
tánia, a actuacions comarcáis i a la creació d'organis-
mes destináis a la seva realització. 

El concepte de comarca, com a base territorial de 
govern, és un concepte nou. Si bé, des deis primers 
temps de la constitució de la nacionalitat catalana, 
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fou ben clara, entre els pobladors de Catalunya, la 
pertinenga a una unitat natural comuna, fou també 
patent la vaguetat deis límits comarcáis, enfront 
deis «nuclis característics» de qué parlava Pau Vila. 
Aquest, ja havia assenyalat, en el seu treball de 1930 
a la Casa del Valles, que «no hi ha hagut cap comarca 
immutable; precisament llur mobilitat és el que ha 
creat totes les confusions del comarcalisme historie; 
guardem-nos de seguir en la recerca d'un continent 
determinat, quan está vist que aquest ha variat de 
forma a través deis segles». «Cap divisió que es fací 
será immutable». I poc després, la Ponencia, comen-
tant els resultáis de l'enquesta, va escriure, amb uns 
mots que actualment encara están en plena vigencia: 
«...encara que dolgui de dir-ho, tractant-se d'una 
qüestió arrelada tradicionalment en l'esperit de la nos-
tra gent arreu de Catalunya, el que es dedueix del 
resultat de l'enquesta és el concepte d'absoluta va
guetat que domina respecte al nom comarcal i res
pecte al concepte de comarca a la major part de les 
terres catalanes». I aquesta afirmado adquireix un re-
llevament mes gran quan es considera el concepte de 
la comarca com a base territorial de govern. 

24 D'altres, darrerament, han defensat l'existéncia de la 
comarca amb l'argument de la «comarcalització cultu
ral», expressió d'un mode de vida general i manifesta
do d'una manera comuna d'organitzar la societat. 
Aquest argument ha estat ámpliament esgrimit per 
diversos autors, malgrat que, finalment, alguns han 
hagut d'acabar admetent, enfront d'un criteri d'homo-
geneí'tat cultural comarcal, que «no es pot oblidar que 
en la base de les diferenciacions intercomarcals hi ha 
unes clares diferencies intracomarcals, fruit de la di
visió del treball i de Íes relacions económiques de 
producció». Saber les repercussions territorials de les 
dites «diferencies intracomarcals», identificar les uni
tats territorials que en resulten, determinar el seu 
ámbit o extensió i escatir si son entitats significatives 
per a ['administrado local, ha estat, potser, una part 
important d'aquest treball, ja que en donar resposta 
a aqüestes qüestions es justifica Tafirmació de l'exis
téncia d'unitats vives formades per agrupacions na-
turals de municipis. 

25 Entenem, dones, per totes les raons que s'han esmen-
tat, que la proposta que presentem soluciona mes pro-
blemes polítics i de gestió i s'adapta millor al territorio 
que la proposta de reinstaurar la Divisió Territorial de 
1932/36, tant per a l'administració local com per a 
l'administració periférica. I entenem, també, que és 
millor que les propostes d'institucionalitzar tres es-
glaons d'administració local, que s'ajusten molt menys 
a la realitat territorial i ais requeriments de les com-
peténcies publiques. Dit en altres paraules, entenem 
que la nostra proposta ofereix una resposta completa 
al que avui es coneix com la discussió de la Divisió 
Territorial de Catalunya. En qualsevol cas, la nostra és 
una proposta que presentem, tal com hem dit al prin-
cipi, amb la intenció d'ajudar a millorar l'administra
ció de la comunitat, i que sotmetem, des d'ara, a la 
confrontació amb d'altres propostes que es presentin 
mes ben fonamentades. 



VI. descripció de les entitats 
dadministració local (municipales) 
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12.1 CRITERIS DE DELIMITACIÓ 

12. LAMUNICIPALIA 

1 

2 

La delimitació de les municipalies segueix la interpre
tado de I'organització territorial de les relacions hu
manes en el territori cátala. Hi ha un conjunt de crite-
ris objectius que han servit per a definir cada munici-
palia. Son els següents: 

existencia de sistema urbá o d'ámbit significatiu de 
relacions quotidianes o de base diaria 
distancies máximes no superiors a sis quilómetres 
entre nuclis compactes de població 
mínims poblacionals superiors ais 10 000 habitants, 
sempre que sigui possible 
necessitat d'establir contrapesos polítics o de ser-
veis públics, enfront d'árees o municipalies de di-
mensions mes grans. 

L'aplicació deis criteris anteriors, junt amb l'análisí 
territorial precedent ha portat a la delimitació de 
127 unitats de govern local o municipalies. 

La tipología de les municipalies segueix les conclu-
sions i definicions de l'análisi territorial i de funcions 
publiques. Es poden establir els següents grups, amb 
indicado de la població que l'any 1978 figurava ads
crita a cada grup: 

sistemes urbans 
subsistemes metropolitans 
territoris d'estructura comarcal 
ámbits sense centres clars 

2.209.000 
3.340.000 

242.000 
233.000 

hab. 

» 

6.014.000 » 

3 L'administració periférica territorial de la Generalitat, 
d'acord amb l'análisi precedent es pot efectuar amb 

4 

5 

6 

cinc grans unitats, aquesta proposta confereix una 
cohesió al territori cátala en vertebrar-lo en aquests 
cinc grans sistemes subregionals. Només a calgut es
tablir una interpretació forgada de la realitat en el cas 
minoritari de les municipalies considerades d'estruc
tura comarcal. 

Les cinc árees resultants slorganitzen al voltant deis 
municipis de Catalunya mes importants, des del punt 
de vista poblacíonal, sense comptar-ne alguns deis 
inclosos en el sector metropolita de Barcelona que 
son directament vinculáis a la capital: 

Barcelona 
Tarragona-Reus 
Lleida 
Girona 
Manresa 

1.906.998 
797.252 
110.402 
87.168 
68.492 

hab. 
» 

» 

» 

» 

La singularitat d'un cert tipus de creixement de grans 
dimensions económiques i demográfiques a l'entorn de 
Barcelona —i potser de Tarragona/Reus— fan que es 
pugui aconsellar un tractament diferenciat des de la 
gestió local. La grandária del municipi de Barcelona, 
recomana, també, un tractament de municipalia per a 
cada districte o, tal com s'ha dit anteriorment, una 
amplia descentralització de les competéncies d'aques-
tes municipalies. 

La cartografía de cada unitat o municipalia está a es
cala 1/200.000. Sota el concepte de «tendencia» es re-
flecteix el creixement anual mitjá entre 1960 i 1975, 
segons que sigui semblant, superior ( + ) o inferior 
(—) al creixement vegetatiu. 
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12.2. ÍNDEX DE LES MUNICIPALIES 

Barcelona 
I 'Arboc 
Arenys de Mar 
Baix Maresme 
Calafell 
Capellades 
Cardedeu 
Delta Mitjá 
Barcelona 
Delta Occidental 
Delta Baix 
Foix 
a Garriga 
Granollers 
Igualada 
Pineda-Malgrat 
M arto re 11 
Mataré 
Piera 
Riera deCaldes 
Riudebitlles 
Rubí' a Monteada 
Besos 
Sabadell 
St. Celoni 
St. Sadurm' 
Segarra Meridional 
Sitges-St. Pere 
Terrassa 
la Tordera 
el Vendrell 
Vil atranca 
Vilanova i la Geltrú 
Girona 
Anglés 
Baix Fluviá 
Banyoles 
Besalú 
Besora 
a Bisbal d'Empordá 
B lañes 
el Brugent 
Caca de la Selva 
Camprodón 
Cap de Creus 
Castelló d'Empúries 
Celrá 
la Cerdanya 
I-Escala 
Farners 
Figueres 
Girona 
les Guilleries 
Hostalric 
a Jonquera 

188 
188 
189 
189 
190 
190 
191 
191 
191 
194 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
200 
201 
202 
202 
202 
203 
204 
205 
205 
206 
206 
207 
207 
208 
209 

210 
211 
212 
213 
213 
214 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 

223 
224 
225 
226 
226 

Lloretde Mar 
la Muga 
Báscara-Navata 
Olot 
Palafrugell-Palamós 
Ripoll 
Roses 
St. FeliudeGurxols 
St. Joan de les Abadesses 
Torroella 
la Val) d'en Bas 
Valí de Ribes 
Vid re res 
Lleida 
Alcarrás 
Alta Ribagorca 
Aran 
Balaguer 
Bellpuig 
Cervera 
les Garrigues 
la Granadella 
Guissona 
Lleida 
M ig Segre 
Mollerussa 
Oliana-Organyá 
la Pobla de Segur 
la Ribera de Sió 
laSeud'Urgell 
Sort 
Tárrega 
Tremp 
ValIsd'Aneu 
Manresa 
Berga 
Calaf 
Castellet 
Tona-Centelles 
Gironella 
Guardiola de Berguedá-Cercs 
el Llucanés 
Manlleu 
Manresa 
el Moianés 
Puig-reig 
Roda de Ter 
Sallent 
el Solsonés 
Súria 
la Val) del Ges 
Vic 
Voltregá 
Tarragona 
Alcanar 

227 
227 
228 
229 
229 
230 
230 
231 
231 
232 
233 
233 
234 

235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
246 
247 
248 
249 
250 
250 
252 
253 
255 
255 

257 
258 
258 
259 
259 
260 
261 
262 
263 
262 
264 
265 
265 
266 
267 
268 
268 
269 

270 



Alcover 270 les Muntanyesde Prades 279 
els Alfacs 271 el Perelló 280 
Amposta 271 el Priorat 281 
Armentera 272 Reus 282 
el Delta de l'Ebre 272 la Sénia 283 
l'Espluga 273 Tarragona 284 
Flix 274 Tortosa 285 
Gandesa 275 Valls 286 
Montblanc 276 Vandellós 287 
Montbrió 277 Vila-seca-Cambrils-Salou 287 
Mora 278 la ribera de Gaiá 288 
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12.3. DESCRIPCIÓ DE LES MUNICIPALIES 

barcelona 
MUNICIPALIA DE L'ARBOQ 

MUNICIPIS ACTUALS 

TOTAL 

R. FOfX 

Km HAB. 1978 TENDENCIA 

Banyeres del Penedés 
L'Arboc 
Castellet i Gomal 
Bellvei del Penedés 

12.1 
14.1 
36.8 
3.4 

1.361 
4.203 
1.121 

803 

++ 
+4-
+ 
+ 

76.4 7.488 

Históricament, el rodal centrat per l'Arboc es justifica 
per ('existencia d'un mercat i per la celebrado anual 
d'una fira de bestiar. Recentment, la implantado in
dustrial i el desenvolupament d'una xarxa viária que 
l'uneix amb els nuclis de poblado vei'ns, ha permés 
l'establiment, amb ells, de relacions de residencia tre-
ball i la fixació d'un bon nombre de servéis que els 
presta, donant cohesió a la municipalia. 

MUNICIPALIA D'ARENYS DE MAR 
-Al -

- j ' 
\ _ * 

MUNICIPIS ACTUALS 

TOTAL 

A ST CELONI 

A MA7ARO 

Km HAB. 1978 

59.9 27.065 

ST ISCLE DE VALLALTA 

ST.POL 

A MALGRAT 

FC BARCELONA - PORT-BOU (MATARO) 

CANET DE MAR 

ARENYS 

CALDETES 

TENDENCIA 

Caldetes 
Arenys de Mar 
Arenysde Munt 
St. Vicenc de Montalt 
St. Iscle de Vallalta 
Canet de Mar 

0.7 
6.5 

20.8 
8.0 

17.6 
6.2 

1.169 
10.712 
4.366 
1.886 

526 

+ 
++ 

+ 
+ 
+ 

++ 

M. MEDITE RRANI 

Entitat territorial situada entre la Serra de Marina i la 
Mediterránia, en un sector estret del Maresme,a la bo
ca de la valí que baixa del Corredor, Arenys s'ha desen-
volupat, grácies a la seva situado central en les terres 
de Llevant i a la presencia del port, que és el más im
portan t de tot el sector. La xarxa viária, assentada de 
muntanya a mar posa en comunicado els pobles de 
muntanya amb la gran via de la costa i amb Arenys, 
mercat rodal i centre de servéis indiscutible. 
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MUNICIPAL1A DEL BAIX MARESME 

A ARGENTONA 

A GRANOLLERS 

A BARCELONA 

A MATARO 

F.C BARCELONA -PORT-BOU { MATARÓ) 

VILASSAR DE MAR 

PREMIA DE MAR 

EL MASNOU 

M.MEDITERRANI 

MUNICIPISACTUALS 

Premia de Mar 
Vilassar de Dalt 
Premia de Dalt 
Cabrils 
Cabrera de Matar ó 
Vilassar de Mar 

TOTAL 

m2 

1.9 
9.1 
6.5 
7.0 
9.1 
8.0 

HAB.1978 

18.714 
5.647 
4.960 
1.241 
1.707 
8.189 

TENDENCIA 

++ 
4-
+ 
4-
+ 

++ 

41.6 40.458 

Aquesta municipalia compren el sector meridional de 
l'andana litoral. La unitat li és conferida per la trama 
urbana que constítueixen els pobles allargassats per la 
costa que formen un continu urbá amb brancs cap ais 
pobles de la muntanya. Unes activitatsagncoles redui-
des, una índustrialització ascendent, i una dedicació 
creixent vers les activitats turístiques i de dormitori, 
ajuden a intensificar l'homogenei'tat d'aquesta munici
palia. 

MUNICIPALIA DE CALAFELL 

A VILAFRA^CA DEL P. 

AL VENOR 

A TARRAGONA 

CALAFE 

ViLANOVA i LA GELTRU 

MAR MEO/TERRAN/ 

MUNICIPISACTUALS 

Cunit 
Calafell 

TOTAL 

Km2 

19.8 
9.7 

29,5 

HAB.1978 

737 
5.052 

5.789 

TENDENCIA 

++ 

Situada entre la mar i la serra de Marina, aquesta muni
cipalia constitueix una unitat ben diferenciada, en fun-
ció de l'activitat turística que ha menata la urbanitza-
ció de les platges, enllacant Calafell amb Cunit i identi-
ficant-ne els problemes i les formes de vida. 
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AOO 

MUNICIPALIA DE CAPELLADES 
A IGUALADA 

A IGUALADA 

AL 

CLARAMUNT 

F. C. BARCELONA ' IGUAL ADA 

VALLBONA D'ANOIA 

D'ARGENTERA 

A VIL A FRANCA DEL 

MUNICIPIS ACTUALS 

La Po6la de Claramunt 
Capellades 
Carme 
Orpí 
La Torre de Claramunt 
Vallbona d'Anoia 
Cabrera d'Anoia 

TOTAL 

Km2 

18.4 
2.9 

11.2 
15.4 
14.8 
6.5 

17.0 

86.2 

MUNICIPALIA DE CARDEDEU 

HAB. 1978 

1.774 
4.647 

706 
143 
994 

1.058 
135 

8.857 

A LA GARRIGA \ 

A 

PENE DE 5 

TENDENCIA 

+ 
+ 
— 

— 

+ 
+ 
— 

* V- / / 
v« x •--

<*"•-' -•' 1 

CAMoVEá"^ 
1 
1 4 

GRANOLLERS 1 / 

CARDEDEU) 

rJ - l £* 
Y 
1 * 

\ V» 

\ • \ V " 
^ -• V. A. 

¡\sy N 

/ Ai V 

i— w l 

1 I ^^^N T V 

\ \ S T . ANTONllB 
I PE VILAMAJORM 
11 V 

La vila textil i paperera de Capellades, es troba en el 
replá que interromp el Congost per on l'Anoia travessa 
la serralada de rinterior. 
Tant el seu paper de vila comanant l'estret com la im
portancia de la seva industria han fet de Capellades, 
des de sempre, el centre d'un rodal constitui't pels po-
bles de l'estret i els de les valls de les rieres que hi con-
flueixen, que, d'altra part teñen Igualada com el seu 
centre rector ¡mmediat, com es despren de 1'análisi de 
les trucades telefóniques. 

f \ 
1 

1 

PERE\ DE VILAMAJOR 

/ F. C. BARCELONA - PORTBOi 

[ ^ Y ~ ^ * ST. CE LO Ni 
\ / I *t Jb 

LL INARSV '^DEL VALLES 
i * * 

É * 

+ 1 * * * * 
\ J 

A GRANOLLERS ~.**o 

MUNICIPIS ACTUALS 

Cánoves 
St. Perede Vilamajor 
St. Antoni de Vilamajor 
Llinars del Valles 
Cardedeu 

Km2 

29.4 
33.8 
13.9 
12.9 
5.9 

HAB. 1978 

563 
655 

1.606 
4.512 
6.750 

TENDENCIA 

— 

— 

— 

+ 
+ 

f 
* 

TOTAL 117.5 14.086 

Aquesta unitat deu la seva homogenei'tat ais vineles 
que els municipis majors estableixen amb els pobles si
túa ts ais vessants del Montseny. 
A más, com que es troba entre St. Celoni i Granollers, 
ha adquirit una individualitat i centralitat accentuades, 
refermades per la seva activitat industrial un poc diver
sificada. 
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MUNICIPALIA DEL DELTA MITJÁ 

MUNICIPISACTUALS 

El Papiol 
Molins de Rei 
St. Viceng deis Horts 
Sta. Coloma de Cervello 
Torrellesde Llobregat 
Cervelló 
Corbera de Llobregat 
Pallejá 
Vallirana 

Km2 

8.8 
16.0 
9.1 
7.5 

13.6 
29.6 
18.5 
8.4 

23.9 

HAB.1978 

3.095 
18.551 
20.034 

2.244 
1.173 
2.949 
2.580 
5.429 
3.829 

TENDENCIA 

+ 
+ 

++ 
++ 
+ 
+ 
•f 

+ 
+ 

TOTAL 151.1 59.884 

Municipalia que compren un conjunt de pobles direc-
tament vinculáis per carretera a la víla mercadera de 
Molins de Reí, cruílla de camins. Son pobles de la pla
na del riu o bé de les valls que li son tributáries i que 
acuden a Molins de Rei a causa de la industria. Aques
ta, ha generat una serie de relacions laboráis i de tot 
ordre, les quals, tot i desenvolupar-se en el context 
metropolita, adquireixen una intensitat especial en el 
marc d'aquesta municipalia. (Vegeu plánol pág. 192) 

MUNICIPALIA DE BARCELONA 
r . ^ - ^ 

MUNICIPISACTUALS Km2 HAB.1978 

Barcelona 98 1,902.713 

TOTAL 1,902.713 

TENDENCIA 

Aquesta municipalia constitueix una aglomerado neta-
ment definida peí procés urbá resultant de la dinámica 
propia de la Ciutat de Barcelona. Lasevaorganització 
interna respon a criteris funcionáis de divisió de les ac-
tivitats urbanes en diferents sectors, els quals son atrets 
i ordenats per una serie de nuclis diferenciáis. Es en 
virtut d'aquestes característiques que la particularicen 
de la resta del territori cátala que hom pot proposar el 
tractament individualitzat de Barcelona com a munici
palia, independent de la divisió interna futura de la 
Ciutat. (Vegeu plánol pág. 192) 

MUNICIPALIA DEL DELTA OCCIDENTAL 

MUNICIPISACTUALS 

Gavá 
Castelldefeis 
Viladecans 
St. Boi de Llobregat 
Begues 
St. Climentde Llobregat 

Km2 

30.9 
12.4 
20.1 
21.9 
50.4 
10.7 

HAB.1978 

33.339 
22.769 
40.840 
67.321 

1.226 
2.086 

TENDENCIA 

+4-
++ 
++ 
++ 
+ 
+ 

TOTAL 146.4 167.581 

S'estén des de la riba dreta del riu Llobregatfinsa les 
muntanyes del massfs de Garraf. La implantado indus
trial hi és menys intensa que a la riba esquerra i coexis-
teix amb espais agrícoles, d'esplai turístic i de servéis. 
La carretera de St. Boi a Castelldefeis constitueix Tes-
pina dorsal de Tarea: al seu voltant es fonamenten 
unes relacions residencia-treball i unes relacions amb 
Barcelona que permeten la individualització d'aquest 
sector. (Vegeu plánol pág. 192) 
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MUNICIPALIA DEL DELTA BAIX 

MUNICIPISACTUALS 

St. Feliu de Ltobregat 
St. Joan Despí 
St. Just Desvern 
Esplugues de Llobregat 
L'Hospitalet de Llobregat 
Cornelia de Llobregat 
ElPratde Llobregat 

TOTAL 

Km2 

11.8 
5.6 
7.9 
4.6 

12.0 
6.9 

32.2 

81.0 

HAB. 1978 

36.979 
25.007 
10.236 
42.011 

294.284 
95.933 
57530 

561.781 

TENDENCIA 

++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 

Área cJarament delimitada, tant per les sevesfuncions 
industriáis com urbañes, está situada en la riba esquer
ra del Llobregat, excepte el municipi del Prat el qual, 
pero, per les seves relacions de treball i residencia, stii 
ha d'integrar. L'existencia d'un continu urbá i indus
trial en qué están immersosaquests municipis, interre-
lacionats per una densa xarxa de comunicacions,li do
na una certa coherencia, enfront de Barcelona i d'al-
tres municipis limítrofes. (Vegeu plánol pág. 192) 

* Quan la present obra ¡a havia entrat en impremta, els autors acabaren el seu treball "L'organització territorial i administrativa 
de Barcelona. Funcions i ambits de deseen tra/ització: Els nous districtes". Un cop analitzades les conclusions obtingudes en aquest 
lübre, els autors han estimat oportú reconsiderar els fonaments d'aquesta municipalia vista, també, la seva grandária poblacional. 

MUNICIPALIA DEL FOIX 

MUNICIPISACTUALS Km2 HAB. 1978 TENDENCIA 
Aquest sector de la plana penedesenca presenta una 

- certa homogeneftat deguda tant a la morfología com 
- ais conreus comuns. L'únic centre que no pateix regres-
+ sió demográfica és St. Martí Sarroca, on están ubicats 
- els únics servéis que es troben a la municipalia, ja que 

el centre indiscutible de servéis de la rodalia és Vila-
franca del Penedés. 
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Pontons 
Torrelles de Foix 
St. Martí Sarroca 
Font-Rubí 

TOTAL 

25.9 208 
36.8 1.191 
35.6 2.319 
37.0 1.265 

135.3 4.983 



MUNICIPALIA DE LA GARRIGA 

F.C. 9ARCELONA ' PUIGCERDA 

(- . iwp 

A CASTELL 

A ST.FELIU DES 

cao//VES 

R. TENES 

A CANO VES 
••4t» 

GARRIGA 

R. CONGOS T 

A GRANOLLERS 

MUNICIPISACTUALS 

St. Quirze Safaja 
Aiguafreda 
Tagamanent 
La Garriga 
Montmany de Puiggraciós 
Bigues 
L'AmetlIa del Valles 

Km 

25.9 
8.0 

43.5 
19.7 
14.7 
28.7 
14.1 

HAB.1978 

350 
2.061 

142 
8.421 

739 
1.340 
1.735 

TENDENCIA 

_ 

+ 
— 

+ 
+ 
+ 
+ 

TOTAL 154.6 14.788 

Municipalia que compren les poblacions situadas en el 
Congost i les de la plana vallesana del vessant meridio
nal del Puiggraciós, en el peu de muntanya que s'eleva 
per damunt de la dotada granoilerina. A la Garriga, 
població ubicada en una confluencia de caminsrs'ha 

afegit la implantació industrial i de servéis a les tradi
cional activítats agraries i balnearios, i slia fet el nexe 
de relacions de tot aquest sector. 
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MUNICIPALIA DE GRANOLLERS 

F. C. BARCEbONAX PUIGCERDA 
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FJ/TC. BARCELONA - PO. 

M CARDEfiEV 

Y RW 

VfOCA. 

^ 4 - / 7 

SMOG EN T 

/ A D E L VALLES 

- PORT-BOU ¿GRANOLLERS) 

A SABADELL 

A BARCELONA 

MASNOU 

MATAR O 

MUNICIPISACTUALS 

Sta. Eulalia de Roncana 
Canovelles 
Les Franqueses del Valles 
La Roca del Valles 
Granollers 
Llicá de Valí 

Km2 

14.0 
6.8 

29.5 
48.8 
14.8 
22.0 
10.7 

HAB.1978 

2.093 
11.601 
8.466 
5.410 

42.237 
2.370 
1.502 

TENDENCIA 

+ 
++ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

TOTAL 146.6 73.679 

L'emplacament de Granollers en una de les principáis 
cruílles de camins del sector central de la Depressió 
Prelitoral, on enllacen amb els que davallen de la Plana 
de Vic, amb els que es dirigeixen cap a Barcelona, peí 
Congost de Monteada, i amb els que es dirigeixen al 

Maresme, peí coll de Parpersji permeté erigir-se en un 
centre de les activitats agricoles d'una zona molt ex
tensa. La implantado industrial recent ha reformat el 
seu paper d'atracció, generant unes relacions de resi-
déncia-treball que han donat gran cohesió interna a 
aquest sector vallesa. L'extensió d'aquesta municipalia 
queda reflectida en I'anal¡si de les trucades telefóní-
ques, on el seu ámbit d'influencia es destaca com a nu-
cli más extens del sector valiese de I'Área Metropolita
na de Barcelona. 
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MUNICIPALIA D' IGUALADA CAL A F 

VENCIANA 
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1 
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J6UILADA **W 
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1 1 ^V f^^ta. 1 

PB^4¿IIÍASOVA OEIS—^ 
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rs'T.MARGÁRlDy ' fl^,^ 
DEMQNJBJI \ 

>fl VILAFRANCA 

rA HARTORELL 

DEL P. 

AL FONT D'ARNENTERA 
LA LLACUNA 

//¿ >í FRANCA DEL PENE DES 

MUNICIPISACTUALS 

TOTAL 

Km HAB.1978 

Odena 
Castellolí 
Igualada 
Vílanovadel Camí 
Sta. Margarida de Montbui 
Veciana 
Copons 
Rubio 
Montmaneu 
Argenpola 
Jorba 
St. Martí de Tous 
Bellprat 
Sta.Ma.de M ¡ralles 
La Llacuna 

52.2 
25.3 
8.3 

10.5 
27.8 
38.9 
21.5 
38.5 
13.6 
47.1 
31.0 
38.8 
31.0 
25.8 
52.5 

2.619 
424 

30.947 
7.923 
7.445 

246 
390 
144 
299 
216 
532 

1.073 
111 
103 
756 

462.5 50.609 

TENDENCIA 

+ 

+ 
+ 

Compren la conca d'erosió excavada per l'Anoia i els 
seus afluents de cappalera. A la coma d'Odena estricta 
cal afegir-hi les contrades penedesenques vinculades a 
Igualada per la convergencia de la xarxa viária. A Igua
lada s'hi ha desenvolupat una ¡mportant industria i un 
centre de servéis: tot fa que es mantinguin uns vials 
forts de residéncia-treball amb els municipis vei'ns. 
Igualment, és notable I'existencia d'un rodal molt co-
hesionat, segons l'análisi de les trucades telefóniques. 
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MUNICIPALIA DE PINEDA-MALGRAT 

A GIRONA 

MALGRAT DE MAR 

F.C.BARCELONA - PVRT-BOU ( MATAR Ó) 

A BLAÑES 

PINEDA DE MAR 

CALELLA 

ST.POL DE MAR 

A ARENYS DE MAR 

M. MEDÍ TERRA NI 

MUNICIPISACTUALS 

Malgrat de Mar 
Sta.Susanna 
Pineda de Mar 
Cal el la 
Sant Pol de Mar 
Sant Cebriá de Vallalta 

Km2 

9.1 
12.1 
10.4 
7.9 
7.5 

15.8 

HAB.1978 

10.981 
527 

11.683 
10.470 
2.256 

580 

TENDENCIA 

++ 
+ 

++ 
4-
+ 
+ 

TOTAL 62.8 36.497 

Faixa costanera, entre el delta de la Tordera i la Serra-
lada de Marina. Darrerament, aquest conjunt de viles 
ha iniciat un procés industrialitzador centrat en l'anti-
ga dedicacíó al genere de punt, i s*hi ha desenvolupat 
una activitat hotelera. Tot i les intenses relacions exis
te nts entre aqueste municipis, cap no ostenta una posi-
ció privilegiada. Malgrat, a la porta de la valí de la Tor
dera, uneix aquest sector amb el sistema de c o mu nica-
cions que discorre per la Depressió Prel¡toral. 
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MUNICIPALIA DE MARTORELL 

A MONISTROL 

V x * C A MANRESA 
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* i*tr-
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> • ' ' 

+m * 
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tMARTQRELLJ r i 

CASTELLVI Vw 
DE ROSANES 

• i . * 

CÁSTELLBISBAL 
» i 

> . \ 

••í.*i-

+ » F P + 

i» ,o; 
l 

A RUBÍ 

STANOREU DE LA BARCA 

A BARCELONA 
0BRE6 A T 

MUNICIPISACTUALS 

Collbató 
Esparreguera 
Abrera 
St. Esteve Sesrovires 
Olesa de Montserrat 
Castellvíde Rosanes 
Castellbisbal 
El Bruc 
Martorell 
St.Andreu déla Barca 

TOTAL 

Km2 

18.0 
27.2 
19.8 
18.6 
16.8 
16.4 
31.0 
46.8 
12.9 
5.5 

213.0 

HAB.1978 

493 
10.561 
3.571 
1.292 

13.518 
336 

3.234 
658 

15.929 
12.441 

62.033 

TENDENCIA 

+ 
+ + 

+ 
+ 

+ + 
+ 

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

Situada a la Valí del Llobregat, entre la serra de Tinte-
rior i la Litoral, el seu li'mit s'estén mes avall, a causa 
de l'estreta vinculado existent entre Martorell i St. An-
dreu de la Barca. De la seva importancia central degu-
da a la seva condició de cap de pont, Martorell ha pas-
sat a esdevenir un lloc important d'intercanvi, en un 
lloc de pas obligat per a lescomunicacionsvers Barce
lona. La industrialització s'ha expandit per aquest sec
tor intermedi de la valí del Llobregat, generant unes re-
lacions de residéncia-treball dins l'ámbit de la munici-
palia. Martorell hi ha refermat la seva funció ordenado
ra tal com es desprén, també, de l'análisi de les truca-
des telefóniques, on es dibuixa molt ciar la rodalia sot-
mesa a la influencia de Martorell i de I'anal¡si de les re-
lacions de residéncia-treball que dibuixen el paper diri-
gent de Martorell en la rodalia-xarnera de la Valí del 
Llobregat des d'Esparraguera a la Serra Litoral. 
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MUNICIPALIA DE MATARO A LUNé 

A CARDE OBJ 

A LA ROCA 
DEL VALLES 

MONTA LT 

A ARENYS DE MAR 

MATARO M MEDITERRANI 

A BARCELONA 
F.C BARCELONA - PORT-BOU (MATARO) 

MUNICIPISACTUALS 

Mataré 
Argentona 
Sant Andreu de Llavaneres 
Orrius 
Dosrius 

TOTAL 

Km2 

22.6 
25.2 
11.9 
5.6 

40.8 

106.1 

HAB. 1978 

98.589 
5.952 
2.919 

243 
747 

108.450 

TENDENCIA 
r 

4-4-
++ 
++ 

A la part central de l'andana litoral del Maresme, les 
terres son centrades per Mataré,nucli d'una importan
cia demográfica creixent fortament industrialitzat, si-
tuat en la boca de la valí o berta per la riera d'Argento-
na, la qual permet l'expansió urbana i la seva irradiado 
cap a les terres interiore vallesanes. 
Per tots aquests motius apareixen unes estretes rela-
cions de base diaria de tots els nuclis vefns amb Mata
ré, que juga un paper ordenador refermat per la loca-
lització deis servéis i de les funcions administratives i 
comerciáis. L'existencia d'aquesta municipalia es des-
prén, també, de ('estructura resultant de l'análisi de les 
trucadestelefóniques. 

MUNICIPALIA DE PIERA 

Municipalia de la Serra de I'interior, ran de la Depres-
sió prelitoral, entre la Serra de la Fembra Morta i els 
relleus trencats que anuncien els declivis que porten 
cap a les valls deis rius Llobregat i Anoia, deis quals 
forma Unterfluvi. La seva homogenei'tat deriva de la 
comuna dedicado, gairebé exclusiva, al conreu de la 
vinya. Piera, a mig camí entre Martorell i Igualada, és 
el centre dlntenses relacions de base diaria amb els po-
bles veí'ns i ha iniciat, darrerament, un procés d'indus-
trialització i de diversificado de servéis. 

MUNICIPISACTUALS Km HAB. 1978 

Piera 
Pierola 

Masquefa 

TOTAL 

57.5 
33.3 
17.1 

4.569 
854 

2.124 

A IGVA 

TENDENCIA 

4-

4-

R. ANO/A 

107.9 7.547 
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MUNICIPALIA DE RIERA DE CALDES 

DE CODI NES 

A GRANOLLERS 

A TERRASSA BARCELONA - PUIGCERDA 
FCJARCELONA-PORT-BOU (GRANOLLERS) 

A LA ROCA 

A SABADELL 

STA.PERPETUA DE LA 
MOGUDA 

ES DEL VALLES 

OMANES 

LLES 

A BARCELONA MASNOU 

MUNICIPISACTUALS 

Gallifa 
St. Feliu de Codines 
Caldesde Montbui 
Sentmenat 
Palau de Plegamans 
Parets del Valles 
Montmeló 
Mollet del Valles 
Montornés del Valles 
Vallromanes 
Martorelles 
Sta. Ma. de Martorelles 
La L(agosta 
Sta. Perpetua de Mogoda 

Km2 HAB.1978 

16.4 
15.2 
36.6 
40.1 
14.9 
9.0 

4.1 
10.7 
12.3 
10.5 
3.6 
4.5 
3.0 
15.7 

78 
3.269 
10.211 
3.621 
3.833 
8.70 

7.055 
33.459 
9.615 
404 

4.113 
393 

12.712 
13.700 

TENDENCIA 

+ 
+ 
+ 

++ 
+ 

++ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

TOTAL 196.6 110.700 

Demarcado situada al sector central del Valles que es
tá constituida pefs municipis que formen els nusosde 
la densa xarxa de comunicacions. Aquests municipis, a 
causa de l'expansió industrial d'aquests darrers anys 
han passat a constituir un continu urbá en qués'enre-
gistren profundes relacions de base diaria que van dis-
minuint a mesura que es remunta la valí de la riera. 
Aquest conjunt de pobles constitueix un sistema urbá 
que esdevé un contrapés al potencial creixent de les 
municipalies de Granollers i de Sabadell. Ocupa, prác-
ticament, els municipis situats en la conca de la riera 
de Caldes. 
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A IGUALADA 

MUNICIPALIA DE RIUDEBITLLES 

L'antic rodal de St. Pere s'estén al llarg de la pe tita valí 
del riu de Bitlles, o berta en la serra de I Interior. L*ho-
mogenei'tat de l'activitat económica de les seves terres 
(agricultura, vi, paper) ha ajudat l'a par icio de lligams 
estrets i l'existéncia de notables relacions de residen-
cia-treball entre els pobles vei'ns. 

A LA ILACUNA 

EDIONA 

- • " , 

m 
I * - . 

* ' \ 

m * 

( 

400-v 
— * 

• í * - * 

> ' * ST.QUINTl 
lOE MEDIONA 

ST.PERE DE Rl BITLLES 

^ I 

TERRASSÜLA 
I LAVIT 

.1 

MUNICIPISACTUALS 

Mediona 
St. Quintíde Mediona 
St. Pere de Riudebitlles 
Terrassola i La Vit 

TOTAL 

Km2 

47.6 
13.9 
5.4 

23.9 

90.8 

HAB.1978 

972 
1.527 
2.116 
1.239 

5.854 

MUNICIPALIA DE RUBÍ-MOIMTCADA 

TENDENCIA 

I 
I 

+ 
I 

A VILAFRANCA 

DEL PENEDES 

MUNICIPISACTUALS 

Rubí 
St.Cugat del Valles 
Cerdanyola 
Rípollet 
Monteada i Reixac 

Km2 

32.0 
48.3 
31.3 
4.4 

23.3 

HAB.1978 

40.272 
32.825 
42.606 
25.987 
26.107 

TENDENCIA 

++ 
++ 
++ 
++ 
++ 

TOTAL 139.2 167.797 

Municipalia situada al cantó interior de la Serra Lito
ral, que s'explica en funció de Chomogeneftat que li 
confereix una comuna intensitat de relacions de base 
diaria amb Barcelona i la necessitat que es deriva de 
mantenir la personalitat deis pobles que la componen 
enfront de la potencia demográfica i de servéis de Bar
celona i l'expansió de Sabadell-Terrassa. A mes, entre 
aqüestes poblacions existeixen intenses relacions de re-
sidéncia-treball (especialment entre Rubí - St. Cugat i 
Cerdanyola - Rípollet - Monteada) i un lent apropa-
ment deis seus nuclis degut al creixement deis seus res
pectas barris, residencial i de segones residencies. (Ve-
geu plánol pág. 192) 

MUNICIPALIA DEL BESOS 

MUNICIPISACTUALS 

Badalona 
Sta. Coloma de Gramenet 
St. Adriá de Besos 
Montgat 
Tiana 

TOTAL 

Km HAB.1978 

22.2 
7.1 
33 
2.8 
7.9 

216.041 
143.568 
39.209 
6.727 
2.884 

43.9 369.120 

TENDENCIA 

++ 

++ 

Aquesta entitat territorial inclou les terres baixes de la 
riba esquerra del riu Besos compreses entre el riu i el 
turó de Montgat. Tot i la proximitat abassegadora de 
Barcelona, la gran concentració poblacional d'aquests 
municipis, originada per la implantado industrial i per 
l'establiment de barris residenciáis extensos que li han 
donat una certa homogeneftat, aquesta demarcado 
posseeix una diversificació de servéis i un mercatúnic 
de treball que justifiquen la individualització i el trac-
tament d'aquest continu urbá com a municipalia. El 
resultat de I'anal ¡si de tes trucados telefóniques confir
ma l'existéncia d'aquest rodal badaloní i de la seva co-

hesió limitada a alguns sectors de la riba esquerra del 
Besos. (Vegeu plánol pág. 192) 

* Quan la present obra ja havia entrat en impremta, els autors acabaren el seu treball "L'organització territorial i administrativa 
de Barcelona. Funcions i ambits de deseen traützació: Els nous districtas"'. Un cop analitzades les conclusions obtingudes en aquest 
llibre, els autors han estimat oportú reconsiderar els fonaments d'aquesta municipalia vista, també, la seva grandária poblacional. 
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MUNICIPALIA DE SABADELL 

A SENTMENAT 

DEL VALLES 

A. SENTMENAT 

A TERRASSA 

FC.BARCELONA ~ 

LLEfDA(MANRESA) 4 l | l ) \ l | l l 

A TERRASSA 

A GRANOLLERS 

PÓTUNYA DEL VALLES 

ST. QUI 

A MOLLET 

A RUBÍ 

A DEL VALLES 

A^BARCELONA 

MUNICIPISACTUALS 

St. Lloreng Savall 
Castellar del Valles 
Sabadell 
Polinyá del Valles 
Barbera del Valles 
St.Quirze del Valles 

Km2 

41.0 
44.7 
38.2 
8.9 
8.1 

14.3 

HAB.1978 

1.932 
11.295 

188.344 
1.994 

25.204 
4.621 

TENDENCIA 

+ 
+ 

++ 
+ 

++ 
+ 

TOTAL 155.2 233.387 

La ciutat de Sabadell constitueix un continu urbá amb 
Barbera del Valles. Per rao de la iocalització de I'activi
ta t industrial, el creixement urbá ha estat considerable, 
a través de diversos polígons industriáis. També s'ha 
produftla soldadura del nucli sabadellenc amb St.Quir
ze, Castellar del Valles i Polinyá. De fet, dones, en el 
sector central metropolita, la municipalía de Sabadell 
només compren, practicament, el nucli engrandit de la 

ciutat. Mes enllá, la seva atracció és compartida amb la 
de Barcelona, tant pels servéis com per la relació de 
treball. Els li'mits de la municipalía coincideixen,apro-
ximadament, amb els de la conca alta i mitjana del riu 
Ripoll. 
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MUNICÍPALIA DE SANT CELONI 
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MUNICIPISACTUALS 

Sant Celoni 
Gualba 
Fogars 
Campins 
Montseny 
St. Esteve de Palautordera 
Sta. María de Palautordera 
Vallgorguina 
Breda 
Riellsde Montseny 

TOTAL 

Km2 HAB. 1978 

65.4 
23.2 
40.2 

7.4 
26.1 
10.7 
17.1 
22.0 

5.1 
26.6 

11.903 
638 
271 
157 
260 
923 

4.123 
579 

3.131 
478 

243.8 22.463 

TENDENCIA 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

La vila de St. Celoni, constitueix el centre de relacions 
del sector de la Depressió Prelitoral situat entre el Mont
seny i el Montnegre, en el sector compres entre el colt 
de Trentapasses i l'estret d'Hostalric. El seu desenvolu-
pament económic i l'ésser el punt d'accésvers les valls 
obertes en les serralades vei'nes, ha originat una diversi
ficado i un augment deis servéis i de les relacions labo
ráis deis pobles de la municípalia. El pes de St. Celoni 
i el seu creixement urbá I'han erigit en el centre orga
nizador del seu rodal immediat estés vers Vallgorgina, 
Tordera Alta, la riera de Gualls, etc. 
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MUNICIPALIA DE SANT SADURNI 

A MASQUEFA 

A LA BEGUDA ALTA 
A P/ERA 

St. Sadurní d'Anoia forma una entitat territorial ben 
estructurada per una xarxa ¡mportant de comunica-
cions: ferrocarril, autopista, carretera estatal, carrete-
res comarcáis, etc. Aquest fet ha convertit la vila de St. 
Sadurní d'Anoia en un lloc de relacíons intenses per 
part deis habitante del rodal, que hi troben treball a la 
industria i ais servéis existents a la localitat. Aquesta 
centralitat queda ben marcada en l'análisi de l'estruc-
tura de les relacíons derivades de les trucades telefoni-
ques i, sobretot, en estudiar ('estructura derivada de les 
relacíons diáries de residéncia-treball. 

A ViLAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

MUNICIPISACTUALS Km 2 HAB.1978 

St. Sadurní d Anoia 
St. Llorenc d'Hortons 
Gélida 
Subirats 

18.7 
19.8 
26.7 
55.8 

8.501 
929 

3.745 
2.278 

A MARTORELL 

TENDENCIA 

+ 

TOTAL 121,0 15.453 

A BARCELONA 

MUNICIPALIA DE LA SEGARRA MERIDIONAL 

CE RVERA 

IGUALADA 

Municipalia situada en el sector meridional de l'altiplá 
de la Segarra, des de la cubeta del Gaiá superior fins a 
Taita valí del riu Corb,Sta. Coloma hi juga el paper de 
cruilla de comunicacions, de mercat rodal agrícola,de 
centre de servéis i comercial. Per tot aixó cohesiona i 

QUERALT 

atreu tots els pobles del rodal, formant una molt indi-
vidualitzada unitat on s'ha generat un intens feix de re
lacíons de residéncia-treball de base diaria entre tots 
els seus nuclis. 

MUNICIPISACTUALS 

Vallfogona de Riucorb 
Llorac 
Savallá del Comtat 
Sta. Coloma de Queralt 
Les Piles 
Conesa 
Sta. Perpetua de Gaiá 

Km2 

10.9 
22.8 
14.5 
33.9 
22.5 
28.9 
67.6 

HAB.1978 

141 
113 
62 

2.789 
127 
127 
104 

A MONTBLANC 

TENDENCIA 

• 

+ 
— — 

A 
i 
• 

» 
m 

P 

* 
* 
* 
t 

4 

PON T D 'ARMEN TERA 

TOTAL 201.1 3.463 
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MUNICIPALIA DE SITGES-SANT PERE 

A VILAFRANCA DEL 
PENEDES 

4oo 

- v 
OLIVELLA 

' - * - ' 

A CANYELLES 

* ^ * * , 

•~*m/y 

ft& D£ RIBES 

, . . : > > 

•u'-\ 
* 

;\10 0 
_^i '^^^üü^iÍ i i i i Í i iH 

/ 
fl 

* 

j 
4 y* 

± m * 

Sant Pere de Ribes i Sitges constitueixen una unitat, 
els nuclis de la qual son comptementaris i ocupen les 
valls de les rieres de Jafra i de Canyelles,en la vessant 
marítima del massís de Garraf. Les activitats d'ambdós 
centres també son complementarles i constitueixen un 
conjunt, on l'agricultura, els servéis diversos, el turisme 
i una modesta industria, han generat unes relacions in
tenses de.residencia-treball, en un únic mercat de tre-
ball. 

A BARCELONA 
F.C BARCELONA - SARAGOSSA ( TARRAGONA) 

MUNICIPISACTUALS Km2 HAB.1978 
A ViLANOVA 

t LA C 3 TRU SITOES 
St. Pere de Ribes 
Olivella 

Sitges 
MAR ME DI TERRAN! 

TOTAL 

40.7 
38.8 
43.7 

0.164 
77 

12.147 

123.2 21.338 

TENDENCIA 

+ 

+ 

MUNICIPALIA DE TERRASSA ** F fr * ^ 
A TALAMANCA 

A 
ktíA 

*Q0 

A MANRESA 

Municipalia del sector occidental del Valles. La seva 
considerable població es concentra básicament a Ter
rassa, constituint la resta un entorn rural de la ciutat. 
La importancia de la industria, l'establiment de servéis 

diversos, l'erecció com a centre cultural, ('existencia 
d'una xarxa viária que hi conflueix i la seva facilítat de 
comunicacions amb Barcelona, han creat unes relacions 
de base diaria molt intenses entre Terrassa i els altres 
pobles de la demarcado, establint la ciutat rectora d'a-
quest sector de la Depressió Prelitoral. 

En teñir árees diferenciades i no mesclades i una dife-
rent xarxa fa que no siguí aconsellable l'adscripció de 
Terrassa i de Sabadell a la mateixa demarcado, tot i la 
similitud deis seus problemes. 

VÜLADECAVALLS 
DEL VALLES 

A MARTORELL 

OLLA 

A MARTORELL 

A SABADEL 
+ 

F.C. BARCk 
LLEIDA fMANé 

A RUBÍ 

MUNICIPISACTUALS Km HAB.1978 TENDENCIA 
5 CASTELLBI$BA?FC-TERRASSA-BARCELONA 

Terrassa 
Rellinars 
M atad ep era 

Vacarisses 
Ullastret 

70.1 
18.0 
24.8 
40.5 
7.4 

160.403 
153 

1.865 
419 
695 

++ 

+ 

+ 

TOTAL 160.8 163.535 
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MUNICIPALIA DE LA TORDERA 

Municipalia que compren les terres situades en el cor
redor obert a la Serralada de Marina i que han aprofi-
tat la Tordera i tot el feix de comunicacions que unei-
xen la costa amb les terres gironines. Per rao d'aquesta 
situació, a la vila de Tordera s'hi ha desenvolupat un 
mercat important i s'hi ha iniciat un procés dlmplan-
tació industrial. Tot plegat ha conferit a aqüestes ter
res una individualització molt marcada, que ha augmen-
tat per les relacions de residéncia-treball que s'hi ha 
anatdesenvolupant. 

A HOSTALRIC 

A BIRONA 

MUNICIPISACTUALS Km2 HAB.1978 

Palafolls 
Tordera 

16.3 
83.8 

2.650 
7.486 

TOTAL 100.1 10.136 

TENDENCIA 

++ 

\ 

A BLANES 

R. TORDERA 

F. C. BARCELONA- PORT-BOU (MATARO) 

A MATARO 

MUNICIPALIA DE EL VENDRELL 

Municipalia situada al sector meridional de la Depres-
sió Prelitoral. El Vendrell, emplacat en l'estret corre
dor que s'obre entre els darrers reí leus del Massi's de 
Garraf i I 'esperó del bloc de Gaiá, s'assenta en un en-
creuament de carreteres i de ferrocarrils important i 
posseeix mercat concorregut d'ámbit comarcal. A más, 
el Vendrell ha desenvolupat una activitat industrial i 
turística que, junt a la diversificado deis seus servéis 
fan de la ciutat un centre d'atracció pera totsels mu-
nicipis de la rodalia. 

PLA DE MANLLEU 

MUNICIPISACTUALS Km2 HAB.1978 

El Montmell 
La Bisbal del Penedés 
Albinyana 
El Vendrell 
Sta. Oliva 
St. Jaume deis Domenys 
Lloreng del Penedés 

TOTAL 

72.5 
32.5 
19.4 
36.4 
9.5 

24.4 
4.6 

199.3 

161 
1.205 

579 
11.971 
1.144 
1.093 
1.088 

17.241 

— 

+ 
+ 

++ 
++ 

+ 

VÍLAFRANCA DEL P. 

A VALLS 
A L 'ARBOQ 

A //LAFRA/VCA DEL P. 

A CALAFELL 

TENDENCIA 
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MUNICIPALIA DE VILAFRANCA 

A FONT RUBÍ 

A IGUALADA 

UIGDALBE 

S \ 

m*\ 
* * 

F.C BARCELONA'SARAGOSSA 

*A~7 

\W> 

4 f 

VIL DEÜF 

LESXCABANYES 

PACS 

tASTELLVI 01 
LA MARCA -**V 

VJt. 

. . l * 6 

L4 BARCELONA 

ST. CUGA 
iSOARRIGyES 

AVINY IET DEL R 

4 64 K4 

¡ANCA DEL PE^EóiS 
/ 

* 

:'STA.Î RGARIÉWC 
' * J-

5 T . / 4 0 W £>£X5 

DOMENYS 

• - / 

VENDRÉtL.^0 

A VILANOVA I 
L A GELTRÚ 

A VILANOVA I 

LA GELTRÚ 

MUNICIPISACTUALS 

Oleseta 
Avinyonet del Penedés 
St. Cugat Sesgarrigues 
La Granada 
Les Cabanyes 
Vilobi'del Penedés 
Puigdálber 
El Pía del Penedés 
Vilafranca del Penedés 
Castellvídeia Marca 
Olérdola 
Sta. Margarida i els Monjos 

Km 2 

30.6 
29.1 
63 
6.6 
1.2 
9.4 
4.0 
9.5 

19.6 
28.5 
29.9 
17.4 

HAB.1978 

316 
1.197 

731 
1.170 

337 
811 
329 

1.081 
23.873 

1.469 
1.718 
3.176 

TENDENCIA 

— 

— 

+ 
+ 
— 

— 

— 

— 

+ 
+ 
+ 
+ 

Al fons de la Depressió Prelitoral, Vilafranca ésel cen
tre d'una plana dedicada a la vinya, gairebé exclusiva-
ment. Es la seu d'un mercat notable, una concentrado 
de servéis diversos, un ñus de comunicacions, l'únic 
centre industrial important de totes les terres penede-
senques i el seu nucli demografic mes remarcable. Tot 

TOTAL 192.1 36.208 

aixo li ha conferit una funció ordenadora facilitada peí 
fet d'estar ubicada sobre la via que comunica Tarrago
na amb Barcelona. Aquesta centralitat queda demos
trada en l'análisi de les trucados telefóniques on apa
re ¡x clarament individualitzat el rodal vilafranquf. 
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MUNICIPALIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

A VI LA FRANCA DEL PENE DES 

A L'ARBOC 

A BARCELONA 

F.C.BARCELONA' SARAG05SA (TARRAGONA) 

VILANOVA I LA GELTRU 

R. FOIX 
M.MEDITERRANI 

A 

MUNICIPISACTUALS 

Vilanova i la Geltru 
Cubelles 
Canyelles 

TA RRAGONA 

Km2 

33.5 
13.4 
14.1 

HAB.1978 

45.145 
2.092 

431 

TENDENCIA 

++ 
++ 
+ 

TOTAL 61.0 47.668 

Vilanova i la Geltrú i Cubelles formen una municipalia 
caracteritzada peí paperdirigent i central de la primera 
ciutat, veritable capital de l'extrem meridional de les 
terres de Garraf. La municipalia ocupa la plana com
presa entre la mar i les darreres estribacions de la serra-
lada de Marina. 
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girona 

MUNICIPALIA D'ANGLES 

AMER 

R. TER 

A GIRONA 

OE $A CA LM 
A Sr. COLOMA OE FARNERS 

MUNICIPISACTUALS 

Susqueda 
Osor 
La Cederá de Ter 
Anglés 

TOTAL 

Km HAB.1978 

50.5 
52.6 
14.6 
16.1 

133.8 

229 
730 

2.120 
5.053 

8.132 

TENDENCIA 

+ 
+ 

Es una demarcado assentada en l'eix la Sellera-Anglés. 
A causa de la intensitat de les relacions de base diaria 
que si produeixen, aquest eix constitueix una sola uni-
tat, al voltant de la qual s'articulen els nuclis de pobla-
ció petits que formen la municipalia. 
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MUNICIPALIA DEL BAIX FLUVIÁ 

A FI0UERES 
A ROSES 

IUMOR: 

iVILAMACOLUI 
R.FLUVIA 

ÉIÍE PESCADOR 

PALAU DE 

STA. EULALIA 

ST. MIQUEL 
€ FLUVI TQflROEJítA 

Bfi-FLU&MA. 

MAR MEDITERRANI 

A BASCARA 

A N-ll 

ST. MORÍ 
VENTALLA 

>'A I 

5 # 9 * ,v—).., 
\ * 

A L*ESCAL A 

LA BlSBAL 
• / 

MUNICIPISACTUALS 

TOTAL 

Km HAB.1978 

St. Morí 
Riumors 
Vilamacolum 
St. Pere Pescador 
Torroella de Fluviá 
St. Miquel de Fluviá 
Palau de Sta. Eulalia 
Ventalló 
Saus 

7.4 
6.5 
5.5 

17.8 
16.7 
3.6 
8.6 

25.7 
11.6 

140 
222 
299 

1.002 
341 
457 

94 
593 
757 

103.4 3.905 

TENDENCIA 

+ 

++ 
Municipalia, situada al Ilarg del riu Fluviá, de carácter 
eminentment rural, on no s'ha creat cap centre turístic 
important. La majoria deis seus nuclis segueixen un 
procés de despoblament i, si no fos per la seva relativa 
llunyania de la capital, anirien en camí de convertír-se 
en una área suburbana, de franca dependencia de Fi-
gueres. 
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MUNICIPALIA DE BANYOLES 

A FIQUE RES 

OLOT 

A OLOT 

A FIGUERES 

I 
R. FL U VIA 

VILADESENS 

R. TER 

A GIRO NA 

MUNICIPISACTUALS 

Banyoles 
Porqueres 
M ieres 
St. Miquel de Campmajor 
Pal o I de Revardit 
Cornelia de Terri 
Fontcoberta 
Serinyá 
Esponellá 
Crespiá 
Vilademuls 

Km2 HAB.1978 

10.9 
33.8 
26.1 
33.0 
18.3 
17.4 
17.5 
17.3 
16.3 
11.1 
62.1 

12.061 
2.366 
469 
268 
568 

1.709 
594 
690 
410 
229 
996 

TENDENCIA 

++ 

TOTAL 263.8 20.360 

Aquesta municipalia coincideix básicament, amb la 
unitat natural del pía de Banyoles amb la incorporado 
d'algunes valls vei'nes. Les costes de Revardit separen 
la municipalia i les terres centráis de Girona, mentre 
que pels plans d'Usatl i Serinyá es limita amb les terres 
de Besalú. 
És una demarcado que esfonamenta en la importancia 
poblacional del nucti de Banyoles, del seu mercat im
portante del seu conjunt de servéis molt especialitzats i 
de la seva situació en una cruilla de diversos sistemes 
de comunicacions. Tot ha fet que amb la resta deis 
centres de la municipalia sTiagi creat un seguit dInten
ses relacions de base diaria, tant de residéncia-treball 
comd'altrestipus. 

212 



MUNICIPALIA DE BESALU 

' * * * * . 

• V - . ' * V * " " ' -. 
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MOIMTC 
FMERES 

/ \ 
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feo 
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I i • R. FL UVIA 
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MUNICIPISACTUALS HAB.1978 TENDENCIA J 1 ^ 

* 4 .4c*' 
¿ BANYOLES 

Montagut 
St. Jaumede Llierca 
Tortellá 
Sales de Llierca 
Besalú 
Beuda 
Maiá de Montea) 
St. Ferriol 
Argelaguer 

37.8 
7.1 

11.0 
36.4 
4.8 

35.7 
17.0 
41.8 
12.7 

828 
838 
787 
56 

2.055 
130 
415 
268 
381 

+H-

TOTAL 204.3 5.738 

Municipalia estesa al llarg de la val) del riu Fluvia i per 
algunes valls menors que li son tributarles. Es un sector 
de capitalitat compartida (Olot, Figueres i Banyoles) en 
la qual, en can vi, es mantenen relacions intenses entre 
els municipis que la componen degudes al paper capi
tal de Besalú i a un tradicional sentit de pertinenca a 
una forma de vida comuna. 

MUNICIPALIA DE BESORA A *IP0LL * \ 

* 

MUNICIPISACTUALS 

Vidrá 
Sta. Maria de Besora 
Sora 
St. Quirze de Besora 
Montesquiu 

TOTAL 

m \ \ ^^ 

+ • 111 w 
_ y mil IF 

-^^^^^^^^^"^b^^ Mil Él 

^fc. _^B^*^ 

\ ' — * * * 

DE LLUCANES 

/ ' I r Í (i / >v / / 
í '' l*i-C-ft* / \i ' (L 1 . - • 
\ ; ,<***'*' * •' ry - K< Vw / -»•* 

^•"•^^T^CI^ - I - ""CX A'' 
> ^ V-:.- AvvfVbRA ; A''i«* 

/lorÍTfswTú r'-v L—-— ' L*~^\ty ",f \J 

V f t • 1 

A VIC 

Km^ HAB.1978 TENDENCIA 

34.6 196 
24.9 218 
31.5 294 
8.1 2.098 + 
4.9 1.038 

104.0 3.844 

En un eixamplament del congost del Ter, abans d'arri
bar a la plana de Vic, St. Quirze de Besora és el centre 
ti'una petita entitat territorial que mitjancant les carre
te res que surten de la de Vic a Ripoll, incorpora petits 
nuclis muntanyenes, agraris i ramaders. St. Quirze és la 
seu de servéis i d'activitats mercantils que aglutinen to
tes aqüestes terres. 
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MUNICIPALIA DE LA BISBAL D'EMPORDA 
A TORROELLA DE MONTCRI 

A GIRONA 

A CELRA 

A PALS 

A PALS 

ENT D'EMPORDA 

A PALAFRUGELL 

LA SELVA 

MUNICIPISACTUALS 

La Bisbal d'Empordá 
Ullastret 
Palau-Sator 
Parlavá 
Corpa 
Forellac 
Cruilles, Monells i St. Sadurní 
Torrent d'Empordá 

Km2 

15.5 
10.8 
12.4 
6.1 

15.9 
57.2 
99.8 
8.1 

HAB.1978 

7.541 
308 
356 
396 

1.080 
1.053 
1.032 

200 

TENDENCIA 

++ 
— 

— 

— 

+ + 
+ 
— 

— 

A PALAMOS 

TOTAL 225.8 12.416 

La municipalia ocupa les terres empordanesessituades 
al nord de les estribacions septentrional de les Gavar-
res. La Bisbal n'és el centre geografic i la seu de la más 
important activitat industrial i de servéis, i haesdevin-
gut el motor del conjunt de la rodalia, en la qual son 
especialment intenses les relacions de residéncia-treball. 

MUNICIPALIA DE BLANES 

A HOSTALRIC A LLORET DE MAR 

BLANES 

A MATARO 

F C BAÑCELONA-

PORT-BOÜ (MATARO) 

R. TORDERA 

MUNICIPISACTUALS Km HAB.1978 TENDENCIA 

B lañes 17.8 20308 

TOTAL 17.8 20.308 

MAR MEDITERRANt 

Demarcado que només compren el municipi de Blanes 
i que no és recomanable dlncorporar a cap altra muni
cipalía ve ¡ha, perqué Blanes té prou consistencia de
mográfica, prou potencia industrial, és prou abastada 
de servéis i té relacions directos intenses amb Barcelo
na, factors que la diferencies d'altres terres properes i 
que li confereixen una gran individualitat. 
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MUNICIPALIA DEL BRUGENT 

A OLOT 
. " ' - - . -

ST ANIOL^--|?E FINESTRES 

A VIC 

A GIRONA 

A ANGl£t 

A ANGLES 

/?. TER 

MUNICIPISACTUALS 

St. Feliu de Pallerols 
Les Planes d'Hostoles 
St. Aniol de Finestres 
Amer 

TOTAL 

Km2 

* 

34.9 
14.0 
47.5 
44.9 

141.3 

HAB.1978 

1.164 
1.895 

302 
3.325 

TENDENCIA 

+ 

+ 

•y 

Área de rótula entre la influencia de Girona i d'Olot. 
El paper central d'Amer hadisminui't progressivament 
en ésser eliminat el "carrilet" Girona-Olot. El collet 
d'en Bas tanca, al nord, aquesta municipalia. El curs 
del Brugent flueix paral .leí a la carretera i és l'element 
físic d'unió d'aquesta municipalia que ha estat defini
da per assegurar la localització de servéis públics d'ám-

bit local que ressaltaria Tactual paper central de les 
Planes. Oe fet, avui, molts deis servéis col.lectius (esco
la professional, instituí, veterinari, etc.) ja están cen
tral i tzats a Amer, i existeixen interaccions fortes peí 
mercat de treball, especialment entre St. Feliu de Pa
llerols i les Planes d'Hostoles i entre aquesta localitat i 
Amer. 
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MUNICIPALIA DE CA£A DE LA SELVA 

A VIDRERES 

A LA BIS9AL D'EMPORDA 

ST.FEUÜ DE GUIXOLS 

A TOSSA A CANET DE MAR 
* • - , - ' 

MUNICIPISACTUALS 

Capá de la Selva 
Campllong 
St. Andreu Salou 
Llagostera 

Km HAB.1978 

45.0 
8.7 
6.0 

76.6 

TOTAL 1363 

6.815 
335 
197 

4.934 

12281 

TENDENCIA 

+ 

+ 

Municipalia estesa al llarg de la carretera de St. Feliu 
de Guíxols a Girona conté dos nuclis importants: Caga 
i Llagostera. Ambdós son vells centres de la industria 
tapera i mantenen certa implantado industrial. Malgrat 
que el mercat de Caca no tingui un poder per a agluti
nar totes aqüestes terres, la seva pertinenca a una ma-
teixa entitat territorial també es pot justificar peí pa-
per de balanc que la municipalia podría adquirir en-
front de l'expansió de I'área gironina. 
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MUNICIPALIA DE CAMPRODON 

í/ * * * * * * * 
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PAU 
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DE 

A ^ v -

SEGÚRIES 

i 

i 
* 

A ST. JOAN DE LES ABADESSES 

MUNICIPISACTUALS 

Se te ases 
Camprodon 
Molió 
St. Pau de Segúries 
Vilatlonga de Ter 
Llanars 

Km2 

48.9 
103.0 
43.6 

9.0 
69.0 
24.8 

HAB. 1978 

148 
2.295 

425 
581 
487 
405 

TENDENCIA 

— 

— 

TOTAL 299.2 4.341 

Municipalia formada per les valls pirinenques que con-
flueixen en la de Camprodon: valí de l'AltTer.del Ri
to rt, de la riera Ginestosa, etc. La vila de Camprodon, 
cruilla de comunicacíons, és el nexe de relacions de 
tota la demarcado i el centre de les activitats economi-
ques más importants: lloc d'estiueig, de residencia se
cundaria i d'esports d'hivern, emplacament de manifes-
tacions industriáis i bancaries, centre de servéis diver
sos i d'un mercat en plena expansid i centre receptor 
d'un feix important de relacions diáries de residencia-
iré bal I. 
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MUNICIPALIA DE CAP DE CREUS 

f»ORT-BOU 

MEDtTEÑRANl 

FIGUERES 

A ROSES 
CADAQUES 

MUNICIPISACTUALS 

Port de la Selva 
La Selva de Mar 
Cadaqués 
Llanpá 
Colera 
Port-Bou 

TOTAL 

Km HAB.1978 

135.4 7.749 

TENDENCIA 

41.3 
7.1 

25.7 
28.0 
24.0 
9.3 

826 
169 

1.628 
3.046 
452 

2.348 

— 

+ 
+ 
+ 

Municipalia situada al sector del Cap de Creus, en la 
part mes septentrional de la costa, limitada per la serra 
de Roda, la de la Balmeta i l'Albera. Els municipis que 
la formen son bastant homogenis: a l'interior, conreu 
de la vinya i de l'olivera; alineado al llarg de líniesde 
comunicado important; funció turística i pesquera al 
sector laboral. Malgrat aixó i de les relacions de base 
diaria que es produeixen en el si de la demarcado, en
cara h¡ és notable la repercussió de les relacions perió-
diquesamb Figueres. 
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MUNICIPALIA DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES 

;.PALAU jSAVERDERA 

A ROSES 

RTES 

A GIRONA 
R. MUGA 

A L'ESCALA 

MUNICIPISACTUALS 

Garriguella 
Perelada 
Cabanes 
Vilajui'ga 
Pau 
Palau-Savardera 
Pedret i Marzá 
Castelló d'Empuries 
Vilaman iscle 

Km2 

21.0 
23.8 
15.0 
13.2 
10.4 
8.5 

41.8 

HAB.1978 

595 
1.286 

895 
722 
316 
674 
131 

2.328 
97 

TENDENCIA 

^ — 

+ 
+ 

+ 
— 

+ 

TOTAL 155.3 7.044 

Demarcació que ocupa un sector septentrional de la 
plana empordanesa. És una área bastant homogénia 
que no es pot identificar amb cap de les unitats vei'nes 
i els nuclis rurals de la qual mantenen unes relacions 
estretes i tradicionals amb Castelló d'Empuries que 
n'ésel motor innegable. 
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MUNICIPALIA DE CELRÁ 
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A LA BISBAL D'EMPORDA 

MADREWANYA 

A LA BtSBAL DtMPORDA 

MUNICIPISACTUALS 

Viladasens 
Cerviá de Ter 
St. Julia de Ramis 
Celrá 
Juíá 
Flaca 
Bordils 
Mollet de Ter 
Madremanya 
St. Jordi Desvalls 
St. Marti'Vell 

Km2 HAB.1978 TENDENCIA 

15.6 
9.6 

10.7 
25.9 
3.4 
6.7 
7.3 
3.3 

13.6 
11.7 
17.3 

219 
641 

1.349 
2.045 

261 
984 

1.231 
205 
213 
623 
192 

— 

++ 
+ 

++ 
+ 

— 

— 

— 

TOTAL 125.2 7.963 

La municipalia de Celrá compren els terrenys adossats 
a la vessant nord de les Gavarres situats a ambduesri-
bes del Ter i compresos entre el Congost de St. Julia 
de Ramis i els desnívells que menen a les terres fondes 
del Baix Empordá. San terres morfológicament homo-
génies, de poblament molt dispers dedicat, la majoria, 
a ('agricultura de seca, que alterna amb b ose os molt es-
clarissats i algunes clapes d'horta. 

De fet, aquesta municipalia correspon a les terres baix-
empordaneses sotmeses a l'atracció de Girona, de la 
qual ciutatconstitueixen part del seu entorn rural. Cel
rá fin un lloc de pas privilegiat, emplacat prop de Cen
trada del Congost de St. Julia a Palamós,en certa ma
nera canalitza i centralitza els servéis i les relacions hu
manes de la demarcado. 
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MUNICIPALIA DE LA CERDANYA 
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MUNICIPISACTUALS Km2 HAB.1978 TENDENCIA 

Menarges 
Puigcerdá 
Ll ívia 
Llés 
Prullans 
Monteliáde Cadi' 
Bellver de Cerdanya 
6 rus 
Das 
Alp 
Ger 
Bolvir 
Fontanals de Cerdanya 
Isóvol 
Prats i Sampsor 

37.4 
18.6 
12.8 
21.2 
23.9 
73.8 
97.0 
17.6 
14.8 
44.3 
30.1 
10.6 
28.6 
10.7 
9.6 

68 
6.405 

809 
636 
211 
627 

1.751 
113 
140 

1.051 
269 
216 
367 
225 
122 

TOTAL 450.9 13.010 

+ 
+ 

+ 

+ 

Municipalia de I 'alta valí del Segre i delesvallsafluents, 
constitueix una unitat física que presenta, a más, una 
cohesió económica i social. Puigcerdá és el centre his
torie, mercader i seu de tota mena de servéis: aixó fa 
que els pobles cerdans s'hi relacionin estretament i hi 
siguin vinculáis, de tal manera, que no ésaconsellable 
la creació de noves municipalies cerdanes que només es 
podrien fonamentar en fets psicológs i que en ésser de-
mográficament febles no podrien esdevenir veritables 
unitats funcionáis. 
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A CASTELLO D'EMPÜRIES 

MUNICIPALIA DE L'ESCALA 

A FíGUBRES 

Municipalia situada en la plana empordanesa ran de la 
vessant septentrional del massi's del Montgrí, que la li
mita peí sud i els bragos vells del Fluviá que ho fan peí 
nord. És presidida peí seu nucli más important, ('Esca
la, port de pesca actiu amb industries derivades de la 
pesca, centre turístic important i mercat local en evi-
dent expansió. La resta deis centres constitueixen,de 
fet, l'entorn rural de I'Escala, alguns deis quals, fins i 
tot, poden ésser integrats en la seva área urbana, en 
disposar de certs servéis comuns. 

L'ARMENTERA 

A SAOS 

MUNICIPISACTUALS Km HAB.1978 

L'Armentera 
L'Escala 
Viladamat 

5.7 
16.4 
11.9 

768 
3.893 

413 

TOTAL 34.0 5.074 

L1ESCALA 

MAR MEDITERRANI 

D'EMPORDA 

A VERSES 

A TORROELLA 

DE MONTGRI 

TENDENCIA 

+ 

MUNICIPALIA DE FARNERS A ANGLES 

A GIRÓN A 

A MALGRAT 

100 

MUNICIPISACTUALS Km2 HAB.1978 TENDENCIA 

Brunyola 
Sta. Coloma de Farners 
Vilobid'Onyar 

36.6 
54.2 
32.8 

483 
6.992 
1.672 

++ 
+ 

TOTAL 123.6 9.147 

Municipalia situada en Tarea de contacte entre le¿ Gui-
lleries i el sector de la plana que compren la capgalera 
de l'Onyar. El mercat de Sta. Coloma fou un mercat 
agrícola important. Actualment, en mancar-li una im
plantado industrial i en estar marginada de la xarxa 
viária principal, la zona s'ha vist sense un centre orga
nizador eficag. La proximitat de Girona, ha convertit, 
de fet, aquest sector, en una part de l'entorn rural de 
la capital i en un necessari contrapés de la mateixa. 



MUNICIPALIA DE FIGUERES 

A LA JONQUERA 

A LLANCA 

A ROSES 

A OLOT 

A 6IR0NA 

A VER OES 

MUNICIPISACTUALS 

Figueres 
Vilabertran 
El Far d'Empordá 
Vilafant 
Vila-Sacra 
Fortiá 
Siurana d'Empordá 
Vilamalla 
Sta. Llogaia d'Alguema 

TOTAL 

Km2 

12.8 
2.3 

11.3 
8.2 
6.2 

10.8 
10.5 
8.9 
2.0 

73.0 

HAB.1978 

31.058 
912 
532 

U87 
443 
461 
186 
372 
305 

35.656 

TENDENCIA 

++ 
+ 
+ 

++ 
+ 
+ 

+ 
+ 

Redufda municipalia, de límits imprecisos per rao de 
la relativa homogeneftat de la plana empordanesa, 
constituida per l'entom rural de Figueres que és una 
poblado que, per altra part, actúa com a centre comar
cal de l'AIt Emporda. Aquest entorn, de fet, ja es pot 
considerar com una área suburbana de Figueres, tan in
tenses son les relacions de base diaria que mantenen 
entre si i amb la ciutat senyora, avui en franca ex pan-
si ó. 
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MUNICIPALIA DE GI ROÑA 

MUNICIPISACTUALS 

Girona 
B escaño 
Quartd'Onyar 
Fornells de la Selva 
Llambilles 
A¡guaviva de Girones 
St. Martí de Llémena 
Canet d'Adri 
St. Gregori 

TOTAL 

Km2 

29.1 
36.7 
37.4 
11.8 
14.6 
13.9 
43.7 
45.2 
52.7 

285.1 

HAB.1978 

85.522 
2.658 
1.262 

972 
419 
393 
357 
468 

1.625 

93.676 

TENDENCIA 

++ 
+ 
+ 
+ 
— 

++ 

La municipalia de Girona no es pot definir amb un cri-
teri precisament fisiográfic, tot i que el seu nucli cen
tral s'assenti en el gran aiguabarreig del Ter i els seus 
afluents Onyar, Gúell,Galligans, etc. i les sevesconques 
respectives. Constitueix, en canvi, una área d'influen
cia de la ciutat, que és el gran centre comercial, admi
nistra ti u i de servéis. Els altres nuclis de poblacid.de 
personal i tat innegable, están situats en la perllongació 
deis eixos de creixement de la ciutat de Girona i en re
presenten els sectors de segona residencia i d'expansió* 
industrial. Tot plegat, fa pensar en la creació immedia
ta, en part ja iniciada, d'un continu urbá que fará ho-
mogeni la intensitat de relacions de base diaria a ('inte
rior de la municipalia. 

* 
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MUNICIPALIA DE LES GUILLERIES 

É * * 

Embassament de Sus queda 

Embassament 
de Sau 

A VILADRAU 

ANGLES 

r-'fa 

STA. C O LOMA DE FARNERS 

HOSTALRIC 

MUNICIPIS ACTUALS 

St. Hilari Sacalm 
Arbúcies 

TOTAL 

Km2 HAB.1978 

83.6 
86.9 

4.395 
4.103 

170.5 8.498 

TENDENCIA 

+ 
+ 

Municipalia que presenta una certa cohesió, a causa 
d'unes activitats económiques homogénies: agricultu
ra, explotado del bosc i turisme, malgrat que no es pu-
gui parlar d'una vinculado entre els dos municipis que 
la formen. Pero com que stín nuclis de difícil adscrip
ción es justifica el seu agrupament per tal de procedir a 
la creació d'una municipalia que esdevingui funcional. 



MUNICIPALIA D'HOSTALRIC F.CBARC£LONA-

Municipalia situada en la Depressió Litoral, al llarg de 
la Tordera. Antigament el mercat d'Hostalric abastava 
tota aquesta contrada. Actualment.el paper ordenador 
d'Hostalric ha disminuid contribuint-hi la millora de 
les comunicacions (pas per Hostalric del ferrocarril,de 
l'autopista i de la nova carretera). Tanmateix els muni-
cipis que rodegen Hostalric s'hi relacionen per qües-
tions de treball i dlntercanvis generáis. 

MUNICIPISACTUALS 

Hostalric 
Fogars de Tordera 
St. Feliu de Buixalleu 
Mapañes 
Macanet de la Selva 

TOTAL 

MACANET 
DE AA SELVA 

Km2 

3.4 
31.8 
61.5 
25.7 
41.5 

HAB i.1978 

2.686 
252 
639 
500 

1.917 

TENDENCIA 

+ 
— 

— 

— 

— 

163.9 5.974 

* _n 
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MUNICIPISACTUALS 

La Jonquera 
Cantallops 
Campmany 
St. Climent Sesee bes 
Espolia 
Rabos d'Empordá 
Molletd'Empordá 
Masa rae 

TOTAL 

Km2 

56.9 
19.6 
26.6 
24.5 
43.1 
45.1 

3.3 
12.5 

231.6 

HAB. 1978 

2.394 
311 
498 
507 
477 
160 
205 
274 

4.591 

t 

TENDENCIA 

++ 
— _ 

+ 
~ — 

— 

V X f v '—f / ' ñ LLANCA 

pS r \ \\A PEREL&DA 

A GIRÓN A A FIGUEfósL 

La municipalia de la Jonquera és una unitat básica-
ment agraria i d'explotació forestal. La unitat interna 
li és conferida per la presencia del nucli de la Jonquera 
dotat d'una serie de servéis propis de la seva situad ó 
fronterera, activitats que promouen 1'aparició d'un 
feix de relacions residéncia-treball de la cohesió inter
na de l'entitat, malgrat la forca del focus d'atracció de 
Figueres. 
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A UAGOSTEN A 

MUNICIPALIA DE LLORET DE MAR 
VIDRERES 

Municipalia situada en el punt de contacte entre la Ser-
ralada de Marina i el mar, on les poblacions, tradicio-
nalment pesqueres, han esdevingut centres especialit-
zats en el turisme. Per aixó cal donarlos un tracta-
ment comú, integranMos en la mateixa municipalia, 
relacionada claramentamb Tarea gironina. 

MUNICIPISACTUALS Km 2 HAB.1978 TENDENCIA 

Lloret de Mar 
Tossa 

47.9 
38.2 

9.539 
2.940 ++ 

<0 

LLORET DE 

MEDiTERRANl 

TOTAL 86.1 12.479 

PONT DE 
MOLINS 

A FIQUE RES 

MUNICIPISACTUALS Km 2 HAB.1978 TENDENCIA 
A VíLAFANT 

Mapanet de Cabrenys 
Albanyá 
La Vajol 
Agullana 
Darnius 
St. Llorenc de la Muga 
Terrades 
Boadella d'Empordá 
Llers 
PontdeMolins 
Biure d'Empordá 

67.5 
93.3 

. 4.7 
27.4 
34.8 
32.1 
20.8 
10.2 
21.2 
8.5 

10.0 

866 
138 
62 

667 
553 
156 
201 
262 
636 
362 
280 

TOTAL 330.5 4.183 

Demarcado que compren la valí alta de la Muga i del 
seu afluent, el riu d'Albanya. A Test, tanca la munici
palia les serres de les Salines i de Bassegoda. La munici
palia no respon ni a una unitat de tipus económic ni a 
uns criteris fisiográfics, sino a la necessitat de bastir 
una contrada que siguí funcional per a la localització 
d'uns servéis locáis. La regió forma part de Tarea direc
ta d'influéncia de Figueres, formant-ne una mena d'en-
torn rural d'economia muntanyenca. 
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MUNICIPALIA DE BASCARA-NAVATA 

A TERRADES 

A LLERS 

A SOUS . 

A OLOT 

A BANYOLES 

A FIGUERES 

R. MANOL 

A GIRONA 

sr. MORÍ 

A L$ESCALA 

A FLACA 

MUNICIPISACTUALS 

Cistella 
Lledó 
Cabanelles 
Navata 
Vilanant ' 
Ordis 
Avinyonet de Puigventós 
Pontos 
Garrigás 
Bascara 
Borrassá 
Vilaür 

Km HAB.1978 

25.6 
13.6 
44.9 
23.2 
12.1 
8.5 

12.4 
13.5 
19.5 
17.3 
9.4 
5.6 

246 
596 
284 
599 
319 
292 
349 
253 
338 
760 
534 
118 

TENDENCIA 

+ 

TOTAL 205.6 4.648 

Demarcació que s'estén per la plana de rEmpordá, ran 
deis límits de la Garrotxa. Hom defineix aquesta muni-
cipalia per la necessítat d'organitzar funcionalment 
una área, que de fet forma part de la d'atrácelo de F¡-
gueres, per a bastir un con trapes a la capital emporda-
nesa. De totes man eres, Tarea resultant té homogenei'-
tat física i económica, ja que tots els municipis partici
pen d'unes m ate i x es activitats agropequáries. 
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MUNICIPALIA D'OLOT 
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MUNICIPISACTUALS 

TOTAL 

Km2 HAB.1978 

St. Joan Les Fonts 
Olot 
Sta. Pau 
Ridaura 
La Valí de Bianya 
Castellfollitde la Roca 

23.3 
20.4 
94.0 
24.2 
48.8 

0.7 

2.939 
25.263 

1.239 
510 

1.144 
1.227 

211.4 32.322 

TENDENCIA 

+ 

+ 

SANTA PAU '-

' . . . / 

A BANYOLES 

Demarcado que compren l'entorn del centre fabril,co
mercial i administratiu d'Olot, i que, de fet, és la pri
mera área d'influéncia d'aquesta ciutat i la seva zona 
d'expansió. Els nuclis de població que compren teñen 
entre ells i Olot, una relació important de base diaria. 

MUNICIPALIA DE PALAFRUGELL-PALAMOS 

MUNICIPISACTUALS Km HAB.1978 

País 
Begur 
Regencós 
Palafrugell 
Mont-Ras 
Vall-Llobrega 
Palamós 
Caionge de les Gavarres 

25.8 
20.6 
6.3 

26.6 
12.2 
5.4 

13.9 
33.6 

1.679 
2.178 

284 
15.154 

961 
205 

12.039 
4.560 

TOTAL 144.4 37.060 

Municipalía de composició orografica poc homogenia 
que s'estén entre les Gavarres, el massís de Begur i la 
Mediterránia. El seu eix vertebrador és la ruta que 
uneix Girona amb Palamós i el seu branc cap a Begur. 
El potencial económic de la demarcado és molt impor
tant: industries i servéis a Palafrugell, servéis i implan
tado turística a Palamós i a Begur, mercats rodáis molt 
actius a Palafrugell i a Palamós i una activitat agraria 
no gens menyspreable al sector interior. Totes aqüestes 
activitats han generat notables lligams i relacions resi-
déncia-treball entre tots els nuclis de població compre
sos a la municipalía. 

TENDENCIA 

+4-

A TORROELLA DE MONTGR, 

A LA 8/SBAL 

LA BIS BAL 

A LA BISBAL 

Llafranc 

Calella de Palafrugell 

La Fosca 

A LLAGOSTEM PALAMCfS 

A ST. FEUU DE OUIXOLS 
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MUNICIPALIA DE RIPOLL 

PUI6CERDA 

A ST JOAN 
S°° /, DE LES ABADESSES 

A OLOT 

A BEROA 

MUNICIPISACTUALS Km HAB.1978 TENDENCIA 

Les Llosses 
Pal marola 
Gombrén 
Camp devano I 
Ripoll 

64.7 
20.6 
43.8 
32.8 
10.2 

496 
28 

275 
3.708 

12.073 
+ 
+ 

TOTAL 138.8 16.580 

Ripoll, situat ran de l'aiguabarreig del Ter i el Freser 
presideix, dones, un ¡mportant encreuament de camins 
que l'uneixen amb Olot, Camprodon, Ribes i Puigcer-
dá, Berga, Vic. Les gorges del Freser el separen de la 
valí de Ribes i, a l'engorgat de la Farga, es troben els lí-
mits amb Besora. D'antic.el seu emplacament provoca 
I'aparíció d'un mercat al qual concorrien els pobles 
veí'ns i una diversificació de servéis i una activitat in
dustrial puixant. Avui, román com a centre ordenador 
d'una municipalia important, receptor d'intensos cor
ren ts pendulars de base diaria. 

A PALAU SA^ARDERA 

MUNICIPALIA DE ROSES 

A CADA QUES 

A FfGUERES 

MAR MEDITERRANI 

MUNICIPISACTUALS Km HAB.1978 TENDENCIA 

Roses 49.2 8.811 

TOTAL 49.2 8.811 

Entitat territorial situada a la part meridional del cap 
de Creus. Relativament distant deis nuclis de poblado 
mes propers, ha tingut tradicionalment una innegable 
personalitat reforcada peí seu creixement urbá recent i 
l'aparició de servéis diversos, especialment en el sector 
turístic, generadors, ambdós, de 11 oes de treball que ac-
centuen la influencia de Roses i la diferencien del seu 
entom rural centrata Castelló. 
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MUNICIPALIA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

MUNICIPISACTUALS 

St. Fefiu de Guíxols 
Castell d'Aro 
Sta. Cristina d'Aro 

TOTAL 

A LLAGOSTERA 

Km HAB.1978 

15.6 
21.9 
67.8 

15.579 
3.640 
1.115 

105.3 20.334 

A TOSSA 

TENDENCIA 

+ 

ST.FELIU DE 
GUIXOLS 

P ALAMOS 

MAR MEDITERRANI 

Municipalia situada entre les Gavarres i la mar, i en la 
qual St Feliu és el seu nucli urbá más destacat: peí seu 
volum demográfic, per Texisténcia d'un port impor-
tant de tráfic marítim, peí seu mercat, per les manifes
tad o ns industriáis i peí seu entorn agrari. Totaixó fa 
que els altres municipis que ni existeixen mantinguin 
amb St. Feliu constants relacions de base diaria, de 
residéncia-treball i altres, i una clara relació de depen
dencia. 

MUNICIPALIA DE SANT JOAN DE LES ABADESSES 

CAMPRODON 

A RfPOLL^ 

A RIPOLL 

MUNICIPISACTUALS Km 2 HAB.1978 TENDENCIA 

Ogassa 
St. Julia de Ripollés 
St. Joan de les Abadesses 

45.7 
38.9 
53.4 

336 
287 

4.225 + 

TOTAL 138.0 4.848 

A OLOT 

••-A.*».... 

Municipalia de cohesió física ben clara. Compren el 
sector pía de la valí del Ter situat entre les serres Cava-
llera i Sta. Magdalena i la carena de Puig Estela. St Joan 
fonamenta la seva economía i el seu desenvolupament 
en el fet d'ésser el centre natural d'aquesta zona i en el 
fet de presidir un cert auge industrial generador de re
lacions diáries de residéncia-treball. 
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MUNICIPALIA DE TORROELLA 

A ST.MORI 

A FIGUERES 

A CERVtA 

A Gd 

MAR MEDITERRANI 

DE MONTGRI 

A PALAFRUOELL 

A LA BIS BAL O'EMPORDA 

MUNICIPIS ACTUALS 

La Tallada d'Empordá 
Ullá 
Verges 
Torroella de Montgrí 
Serra d'Aro 
Gualta 
Fontanilles 
Ultramort 
Rupia 
La Pera 
Foixá 
Jaf re de Ter 
Colomers 
Vilopriu 
Garrigues 

Km2 

50.5 
7.6 
9.1 

653 
72 
9.4 
9.1 
4.5 
5.4 

11.5 
19.1 
6.7 
4.3 

16.4 
9.2 

HAB. 1978 

483 
842 

1.221 
5.592 

232 
334 
151 
235 
248 
399 
391 
383 
238 
210 
338 

TENDENCIA 

++ 
+ 
+ 
— 

— 

— 

— 

+ 
— 

— 

— — 

TOTAL 236.0 11.247 

Compren un conjunt de municipis rurals, la majoria 
deis quals están en una clara regressió demográfica i 
económica i que son presídits per Torroella, on hi ha 
industria de maquinaria agrícola i mercat d'una certa 
importancia. Malgrat la proximitat de la Bisbal,algu-
nes de les relacions de base diaria deis municipis d'a-
questa demarcació son mantigudes amb Girona. 



MUNICIPALIA DE LA VALL D'EN BAS 

Municipalia situada a la cappalera del riu Fluviá entre 
el Coll d'en Bas i el Ifindar de les Preses, de dependen
cia incerta i de carácter gairebé totalment rural. Se-
gueix l'eix de les vies Olot-Vic i Olot-Girona, princi-
palment amb aquesta darrera població manté uns lli-
gamsdiarismésferms i generáis. 

MUNICIPISACTUALS Km2 HAB.1978 

La Valí d'en Bas 
Les Preses 

90.5 
9.5 

3.156 
U26 

TOTAL 100.0 4.482 

+ 4 

A RfOAUR, 
A OLOT 

* * > -

J * * 

TENDENCIA 

+ * - * * 

"ñX>0 

A ANGLES 

VIC 

MUNICIPALIA DE LA VALL DE RIBES 

A RUIG CERDA 

Queralbs 
Pardines 
Toses 
Plañóles 
Ribes de Freser 
Campelles 

RIROLL 

93.8 
31.1 
62.2 
14.0 
42.2 
19.2 

235 
151 
169 
377 

2.848 
336 

+ 
+ 
+ 

TOTAL 262.5 4.116 

Aquesta municipalia compren les valls que conflueixen 
a Ribes i per les quals discorren els principáis camins que 
posen en contacte els punts mes estratégics d'aquella 
área pirinenca. Aigües avall de Ribes, el h'mitfineix en 
el Congost obert peí Freser. Ribes exerceix, en aquesta 
municipalia, de centre amb funcions económiques 
clares: comerciáis, bancáries, ramaderes, etc. 
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MUIMICIPALIA DE VIDRERES A G/ROA/A 

A STA. COLOMA 

A LL AGOSTEN A 

F.CBARCELONA-

PORT-BOU (GRANOLLERS) F.C.BARCELONA* 
-PORT-BOU(MATARÓ) 

MUNICIPISACTUALS Km HAB.1978 TENDENCIA 

Vidreres 
Sils 
Riudarenes 
Caldesde Malavella 

48.6 
30.3 
46.6 
57.2 

3.143 
1.813 
1.176 
2.962 

++ 
+ 
— 

+ 

TOTAL 182.7 9.084 

Demarcado amb una certa homogeneitat, presidida 
per la unitat Vidreres-Sils, centre industrial i de servéis. 
El conjunt de la municipalia compren localitats que 
escapen a I'atraedó directa tant de Capá com de Sta. 
Coloma, i adquireixen una eficient fundó de contrapo
der. 

2 3 4 



¡leída 
A ALMACELLES 

A LLEtDA 

R SEGRE 

F.C.BARCELONA- SARA60SSA (LLEÍDA) 

A FUX 

En un sector de la Depressió Central que, per la seva 
debilitat en servéis, bascula entre Lleida i Fraga, la 
municipalía d'Alcarrás es justifica per Chomogenei'tat 
de les formes de vida i per a intentar la integrado d'un 
espai extens no fácilment atribuible. El recent desen-
volupament d'una agricultura basada en els arbres 
fruiters, permet, a más, delimitar aquesta área i el seu 
tractament comú i individualitzat. 

A MAIALS 

MUNICIPISACTUALS 

Al carras 
Torres de Segre 
Soses 
Aitona 
Seros 
Massalcoreig 
La Granja d'Escarp 

Km2 

114.8 
50.6 
30.3 
67.2 
86.4 
13.8 
38.7 

HAB.1978 

4.299 
1.574 
1.558 
2.178 
2.057 

730 
1.164 

TENDENCIA 

+ 
+ 
4-
— 

^~ 

— — 

TOTAL 401.8 13.560 
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MUNICIPALIA DE L'ALTA RIBAGOR$A 

A VIELLA 

4 
.-•"•\, | Tune/ de 

* • • F * ¿ovo 

' ' '•..,—' **oo 

POBLA DE SEGUR 

R¡N06UERA '-
R/&A60RQANA 

A PONT DE MONTANYANA 

MUNICIPISACTUALS Km HAB. 1978 TENDENCIA 

Vilaller 
B armera 
El Pont de Suert 

58.6 
219.3 
148.6 

586 
731 

2.627 + 

TOTAL 426.5 3.944 

Municipalia que compren el sector de I'Alta Ribagorga 
que no fou incorporat a l'administració aragonesa. El 
Pont de Suert n'és el seu centre actual, peí pesdemográ-
fic, per la concentrado d'activitats economiques i per 
ésser el ñus de les comunicacions de la zona, que inclou, 
a mes de la valí de la R i bago rea, les de Boí i de Barravés. 
No cal dir que la seva influencia s'estén pels municipis 
ar agón esos de la valí de Castañera. 
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MUNICIPALIAD'ARAN 

A SAINT BEAT 

RG AÑONA 

F R A N C A 

i 

F 

\ A SORT 

w r** 
y ' ¿ r * ¿ w 

MUNICIPISACTUALS 

Alt Aran 
Viella-Migran 
Les Bordes 
Vitamos 
Arres 
Bossost 
Les 
Bausán 
C anejan 

Km 2 

248.0 
205.7 
21.5 
15.3 
11.5 
28.5 
23.2 
17.6 
48.3 

HAB.1978 

1.099 
2.450 

177 
70 
60 

712 
600 
74 

148 

TENDENCIA 

— 

• ^ — 

^ — — 

— _ — 

TOTAL 619.6 5.390 

L'Aran, que forma una unitat física ben delimitada, 
que presenta una homogeneí'tat basada, abans, en el 
sector primari i ara en I'auge de les activitats turísti-
ques, que malgrat la modemització de la infraestructura 
viária continua essent d'accessibilitat difícil, que ofe-
reix una intensa xarxa de relacions intermunicipals, i 
que ha estat un terrítori díferenciat de Catalunya per 
a seva llengua i ordenament jurídic,ha de poder orga-
nitzar-se amb el reconeixement del seu terrítori com 
una unitat diferenciada. Per aixó, la municipalia de 
l'Aran compren tota la superficie de la Valí. 
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MUNICIPISACTUALS Km2 HAB.1978 TENDENCIA 

Ager 
Les Avellanes-Sta. Linya 
Os de Balaguer 
Camarasa-Fontllonga 
Ivarsde Noguera 
Algerri 
Alfarrás 
Castelló de Farfanya 
Al besa 
La Portella 
Torrelameu 
Menárguens 
Térmens 
Balaguer 
Vallfogona de Balaguer 
Penelles 
La Sentiu de Sió 
Cubells 
Montgai 
Bellmunt d'Urgell 
Bellcaire d'Urgell 

160.0 
103.3 
121.9 
155.4 
22.9 
53.9 
11.4 
52.9 
37.3 
12.4 
19.9 
26.2 
27.3 
57.4 
27.3 
25.3 
29.4 
39.0 
28.9 
4.9 

31.0 

706 
616 
882 

1.089 
366 
638 

3.192 
679 

1.487 
682 
611 

1.017 
1.421 

13.070 
1.311 

822 
516 
443 

1.002 
239 

1.598 

Demarcado estesa per la plana, delimitada en base a 
Tarea d'atracció de Balaguer i no per fites f fsiques ine-
xistents en aquesta part de la Catalunya occidental. Ba
laguer és el centre, el nucli poblacional más ¡mportant, 
el punt de máxima accessibilitat, el centre ad ministra-
tiu i de servéis más quatíficat, el lloc d'ubicacíó deis 
servéis administratius i financers, etc. 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

TOTAL 1.048.0 32.387 

A BALAGUER 

MUNICIPALIA DE BELLPUIG 

A MOLLERUSSA 

TORNABOUS 

CANAL D'URGELL 

F.C, BARCELONA'UE/DA ( MANRESA) 

A TÁRREGA 

A BORGES B LAN QUE $ 
A BEUSANES 

MUNICIPISACTUALS 

Vilanova de Bellpuig 
Castellnou deSeana 
Bellpuig d'Urgell 
Preixana 
Barbens 
I va rs d'Urgell 

TOTAL 

Km2 

13.7 
16.3 
35.0 
21.1 

7.5 
24.3 

117.9 

HAB.1978 

1.289 
821 

3.870 
511 
801 

1.958 

9.250 
r 

TENDENCIA 

— 

+ 

^ — ^ — 

— 

L'existencia del mercat i els regatges de la plana urge-
llenca han conferit una homogenei'tat económica a 
aquesta rodalia situada sobre la ruta de Lleida a Barce
lona en el punt de confluencia amb altres carreteres 
que uneixen la vila de Bellpuig amb els pobles vei'ns. 
Tot aixó ha permés desenvolupar una industria deriva
da de la transformació deis productes agraris i un crei-
xement urbá en qué ha intervingut l'existéncia de servéis 
diversos, i s'ha generat un atapeí't feix de relacíons de 
base diaria entre tots els municipis inclosos en la muni-
cipalia. 
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MUNICIPALIA DE CERVERA 

. .£«0 •:»•© 
> -

AGRAMUNT \ * Á^F^^^J %'V- ^ \ 

V:*"1 GRANYENA \ i-^TS .. • * ^ \ í ' \ Jsf^^^**^ S~ T 
ÍJDE SEGARRA ±? )\") U' \ \ 'kT \ , ' _ J 

F.C. BARCELONA - LLEíDA 
J?1 (NANRESA) 

H/PREIXENET DE SEGARRA 

A t GUALADA 
' . r A , 

•>. t • " » - ' 

* « 

. \ 
' * * 

•^MONTOLIU DE 
SEGARRA 

*•• 

ITALAVEí 

A $T. COLOMA DE QUERALT 

MUNICIPISACTUALS 

Tarroja de Segarra 
St. Ramón 
Les Oluges 
Cervera 
Estarás 
Freixenet de Segarra 
Granyanella 
Ribera de l'Ondara 
Granyena de Segarra 
Montoliu de Segarra 
Talavera 

Km 2 

7.8 
18.6 
19.1 
37.9 
20.9 
24.8 
24.1 
54.3 
16.5 
29.3 
30.0 

HAB.1978 

248 
670 
304 

6.428 
223 

1.103 
166 
626 
233 
219 
406 

TENDENCIA 

- _ _ 

+ 

— La ciutat de Cervera, malgrat estar emplazada sobre 
l'eix de les comunicacions entre Barcelona i Lleida,ha 
vist redui'da la seva área d Influencia a causa del mante-

TOTAL 283.3 10.626 

niment de ('agricultura de seca i de la migrada implan
tado industrial. Malgrat aixo, és el centre d'un rodal, 
sotmés a regressió demográfica, on exerceix el paper 
de centre comercial i de servéis, de centre administra-
tiu i cultural. 
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MUNICIPALIA DE LES GARRIGUES 

MOLLERUSSA 

A LLEIDA 

A BEUANES 

CALBA 

R.SE 

LA 0RANADELLA \ 

M0NT8LANC 

&*r — 

MUNICIPISACTUALS 

Castelldans 
Juneda 
Les Borges Blanques 
Cerviá de les Garrigues 
L'Aibi 
Vinaixa 
ElsOmellons 
L'Espluga Calba 
Fulleda 
El Vilosell 
La Pobla de Cérvoles 
La Floresta 

Km 2 

64.9 
47.3 
61.8 
34.4 
32.6 
37.3 
11.1 
21.6 
16.2 
18.8 
62.4 
5.6 

A REUS 

HAB.1978 

1.038 
3.108 
5.207 

952 
794 
758 
308 
472 
120 
247 
273 
202 

TENDENCIA 

+ 
+ 
+ 
_ 

^ ~ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

TOTAL 414.0 13.479 

Les Borges Blanques és una ciutat situada en el lloc de 
major accessibilitat deis municipis del sector garriguenc 
septentrional, en la ruta tradicional de Tarragona a 
Lleida, d'on p arte i x en els camins que s'endinsen cap a 
les terres meridionals. Peí nord, la municipalia és limita
da per les terres regades de la plana urgellenca. Tot i la 
seva situació, les Borges no ha pogut desenvolupar amb 
intensitat el seu paper dírigent a causa de la proximitat 
de Lleida. 
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MUNICIPALIA DE LA GRANADELLA 

A LES BORGES BLANQUES 

A RE 

MUNICIPISACTUALS 

El Cogul 
L'AIbagás 
El Soleras 
Granyena de les Garrigues 
Juncosa de les Garrigues 
La Pobleta de la Granadella 
La Granadella 
Bovera 
Llardecans 
Maials 
Almatret 

TOTAL 

Km2 

17.4 
25.9 
12.6 
20.3 
76.5 
17.3 
88.0 
30.9 
65.5 
57.1 
56.2 

467.7 

HAB.1978 

277 
590 
565 
233 
655 
474 
996 
967 
765 

1.318 
675 

7.515 

TENDENCIA 

^ _ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

+ 
— 

— 

— 

Entitat territorial del sector meridional de la Depressió 
Central, ran de les carenes que fan de partió amb les 
aigües de I'Ebre. Es una regió molt homogénia, tant 
des del punt de vista morfologic com per la similitud 

de conreus i activitats económiques. La Granadella, 
que está situada en una cruilla de camins, constitueix 
el mercat tradicional del sector oriental de la munici-
palia i 1'únic centre de servéis important. La incorpo
rado a la municipalia del seu sector occidental es justi
fica per les raons d'homogenei'tat esmentades, ja que 
inclou, només, els terrenys elevats i secaners de carac-

# m • 

tenstiques garriguenques. 
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MUNICIPALIA DE GUISSONA 

SOLSONA 

A PONTS 

R. LLOBREGOS 

A PONTS 

.--""' £™r<$oo 

A SARDE VOL 

* - > 

CA LA F 

ST. RAMÓN 

SEGARRA 

MUNICIPISACTUALS 

Sanaüja 
B i osea 
Tora de Riubregós 
Masso teres 
Guissona 
Torreflor 
St. Guim de la Plana 
ivorra 

TOTAL 

K m 2 

32.3 
66.3 
92.0 
31.8 
18.2 
89.5 
12.1 
15.2 

357.4 

HAB.1978 

537 
333 

1.297 
239 

2.623 
832 
214 
215 

6.290 

TENDENCIA 

_ — 

— 

^ — 

— 

Sector de la plana segar renca, en la conca del Llobre-
gós. És una área d'economia agraria amb dos centres 
importants, Guissona i Tora, viles emplacades en sen-
gles cruilles de camins, que en faciliten l'accessibilitat. 
Guissona, empero, amb una implantació industrial im-
portant, és la que exerceix la más gran funció ordena
dora de totel sector. 
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MUNICIPALIA DE LLEIDA 

A BINEf-

MUNICIPISACTUALS 

Lleida 
Almenar 
Alguaire 
Almacelles 
Vilanova de Segriá 
Rosselló 
Benavent de Segriá 
Corbins 
Torrefarrera 
Alpicat 
Torre-Serona 
Vilanova de la Barca 
Els Alamús 
Artesa de Lleida 
Puigvert de Lleida 
Aspa 
Alpes 
Alcanó 
Sunyer 
Sarroca de Lleida 
Torrebesses 
Sonadell 
Albatárrec 
Montoliu de Lleida 

TOTAL 

Km2 

211.7 
66.4 
50.2 
48.9 

8.5 
9.9 
7.5 

21.3 
23.5 
70.6 

5.8 
21.2 
20.2 
24.1 
12.4 
10.1 
32 
21.1 
12.5 
41.2 
27.2 
8.4 

10.7 
7.2 

885.1 

HAB.1978 

108.212 
3.723 
3.090 
5.133 

704 
1.554 

750 
1.029 
1.393 
3.127 

259 
911 
553 

1.199 
1.098 

292 
375 
332 
313 
559 
388 
708 

1.123 
424 

137.254 

TENDENCIA 

++ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

+ 
+ 
+ 
^~ 

^ — 

— 

+ 
+ 

^ ^ ~ 

^ — 

— 

+ 
+ 
— 

La ciutat es troba al mig de les planes del Segriá, en la 
confluencia deis camins que davallen del Pirineu amb 
els que van a Barcelona i Tarragona. És el punt de desti
nad ó de I'activitat económica de la part occidental de 
Catalunya, la seu d'una creixent activitat industrial i 
d'un centre important de servéis administratius i de 
tota classe. La influencia de Lleida és molt más in
tensa en el seu rodal, els municipis del qual presenten, 
per aixó, una certa homogenei'tat económica. 
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MUNICIPALIA DE MIG SEGRE 

R. SEGRE 

L'AGU 

R¿LÓBREGO 

GUÍSSONA 

MUNICIPISACTUALS Km 2 HAB.1978 TENDENCIA 

Vilanova de Meiá 
Alós de Balaguer 
Artesa de Segre 
Baronía de Rialb 
Ti u rana 
Ponts 
Foradada 
Olióla 
Vilanova de l'Aguda 

73.8 
68.7 

143.5 
142.8 

15.3 
30.3 
28.7 
85.4 
53.4 

815 
163 

3.413 
326 
207 

2237 
188 
284 
382 

+ 

TOTAL 641.4 8.015 

Les terres del Mig Segre compten amb dos nuclis im
portan ts: Artesa de Segre i Ponts. Ambdues poblacions 
son situades en sengles cruílles de comunicacíons, fet 
que els facilita l'accessibilitat i la relació. Peraixd s*h¡ 
ha desenvolupat una ja antiga activitat comercial,amb 
l'establiment de merca ts. Les respectiveszonesdlnfluén-
cia han anat adquirint caracterfstiques semblants i les 
dues poblacions han anat desenvotupant relacions en
tre elles, constituint una unitat ben definida i indivi
dualizada. 
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MUNICIPALiA DE MOLLERUSSA 

A LLEIDA 

A LLEIDA 

-SANA) 

BELLPUIG D'URGELL 

A TARREGA 

A BELIANES 

A LES BORGES BLANQUES 

A LA FLORESTA 

MUNICIPISACTUALS 

Mollerussa 
Bell-lloc 
Arbeca 
Puiggrós 
Torregrossa 
Miralcamp 
Sidamon 
Fondarella 
El Palau d'Anglesola 
Golmés 
Vila-Sana 
Bellvfs 
El Poal 

TOTAL 

Km2 

7.1 
35.1 
58.6 
11.2 
28.7 
14.6 
8.1 
5.4 

12.3 
16.6 
16.3 
46.0 
10.0 

270.0 

HAB. 1978 

7.857 
2.238 
2.381 

292 
2.374 
1.252 

453 
548 

1.711 
1.305 

552 
2.560 

741 

24.264 

TENDENCIA 

++ 
+ 
— 

— 

+ 
+ 
+ 
+ 
^ — 

— 

— 

Aquesta demarcació compren un sector de la plana re
gada peí Canal d'Urgell, d'una horitzontalitat gairebé 
total, fet que dificulta l'establiment d'uns límíts con-
crets basats en realitats fi'síques. Per aixó,els límits de 
la municipalia es determinen en virtut de fets humans: 
Mollerussa és la seu de l'empresa del Canal d'Urgel,un 
centre dinámic d'implantació industrial,un mercatagrí
cola viu, el lloc d'ubicació de servéis cada vegada mes di
versificáis. És l'indiscutible centre organitzador d'aque-
lles terres. 
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MUNICIPALIA DE OLIANAORGANYA 
\U*> A LA SEU D'üRGELL 

Z¿22 

ST. LLORENC DE MORUNYS 

\ 

\ 

SOLSONA 

A PONTS 

MUNICIPISACTUALS Km2 HAB. 1978 TENDENCIA 

Cabo 
Organya 
Fígolsi Alinyá 
Coll de Nargó 
Peramola 
Oliana 
Bassella 

79.5 
11.5 

102.1 
157.4 
55.5 
31.9 
70.8 

177 
1.183 

443 
721 
467 

2.124 
392 

+ 

TOTAL 508.7 5.507 

Oliana, població amb una certa empenta industrial, 
presideix una de les conques excavades peí riu Segre. 
Organya, más al nord, posseeix un mercat rodal que es
tén la seva influencia per les terres de les valls afluents 
a aquell sector del Segre. El conjunt de les terres cita-
des té una certa homogeneftat: terres del camí de la 
Seu, d'assenyalat caire agrari, de personalitat marcada 
deguda a la relativa llunyania de la capital urgellenca, i 
amb una intensa relació interna derivada de l'existén-
cia d'un sistema viari integrat. El Congost de Tresponts 
separa la conca de la Seu i la Ribera d'Organyá. Al sud, 
la municipalia termineja amb els estrets d'aigües avall 
de la Bassella. 
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" • • 

MUNICiPALIA DE LA POBLA DE SEGUR 

tía \ 

• : L ^ ' * T 0 R R * E - ' \ D E CABDELLA 

A PONT DE SUERT 

•\\QO 

Embassament dé 
Si Antón/ '--...'«•o 

MUNICIPISACTUALS Km HAB.1978 TENDENCIA 

La Torre de Cabdella 
Sarroca de Beilera 
Sen te rada 
La Pobla de Segur 
Pallars-Jussá 

165.9 
24.8 
34.5 
33.5 
116.2 

894 
559 
171 

3.317 
532 

+ 

TOTAL 374.9 5.473 

Situada en l'aiguabarreig del Flamicell i la Noguera Pa
llar esa, la Pobla presideix una cruílla de comunicacions 
important, que reuneix les que posen en contacte Calta 
muntanya i les terres baixes de la Conca. La Pobla és 
un centre comercial deis caserius de la Valí Fosca i de 
la Valí de Manyanet, els límits de les quals contribuei-
xen a dibuixar els de la municipalia, ais quals pot ofe-
rir una gamma de servéis molt diversificada. 
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MUNICIPALIA DE LA RIBERA DE SIÓ 

A ARTESA DE V SEGRE PONTS 

A BALAGUEN 

GUI S SON A 

MUNICIPISACTUALS Km 2 HAB.1978 

Agramunt 
Preixens 
Puigverd d'Agramunt 
Plans det Sió 
Ossó de Sió 

78.2 
28.9 
21.1 
63.2 
26.0 

4.598 
635 
280 
795 
279 

TOTAL 217.0 6.577 

TENDENCIA 

+ 

A CERVERA 

A CERVERA 

Municipalia que compren la valí del riu Sió, caracteri
zada per una certa homogeneftat agrícola, transforma
da peí pas del Canal d'Urgell. El seu centre aglutinant 
és Agramunt, centre d'un mercat rodal, de servéis di
versos i d'un a xarxa de camins que afavoreixen l'ínter-
canvi i la cohesió entre els nuclis de poblado de la zona. 

MUNICIPALIA DE LA SEU D'URGELL 

MUNICIPISACTUALS 

Les Vails de la Valira 
Montferrer-Castellbó 
La Seu d'Urgell 
Estamariu 
Aristot-Toloriu 
Arséguel 
Cava 
Josa-Tuixén 
La Vansa-Fórnols de Cadí 
Alas- Cerc 
Ribera d'Urgellet 
LesValls d'Apuilar 

Km 2 

170.9 
127.2 
10.2 
26.0 
43.0 
10.5 
42.0 
68.3 

106.3 
57.2 

104.9 
103.0 

HAB.1978 

729 
692 

9.647 
146 
212 
83 
65 

147 
177 
536 
953 
343 

TENDENCIA 

_ _ 

— 

+ 
— — 

i • • • 

_ _ 

— 

_ 

— 

— 

TOTAL 869.5 13.553 

Aquesta municipalia constitueix una entitat extensa si
tuada entre el Congost de Tresponts, la frontera i l'es-
tret del Baridá, al llarg deis curs del Segre. La Seu está 
en una cruilla de comunicacions que la posa en relació 
amb tots els altres punts de la municipalia. La Seu té 
una gran diversitat de servéis i d'activitats económi-
ques que en fan la receptora de totes les relacions de 
residéncia-treball i altres de tots els nuclis de poblado 
de la municipalia. 
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MUNICIPALIADESORT 

"•looo 

LLAVORSI 

LA SEU D'URGELL 

TREMP 

MUNICIPIS ACTUALS 

Rialbde Noguera 
Sort 
Sori güera 
Baix Pallars 

TOTAL 

Km2 

63.0 
98.6 
74.7 

128.8 

365.1 

HAB.1978 

498 
1.537 

310 
494 

2.839 

TENDENCIA 

En el sector pallares limitat pels congostos de Llavorsí 
i de Collegats, la vila de Sort, que está emplazada en el 
punt de la Valí de la Noguera, on comenpa Túnica vía 
d'accés a la Seu d'Urgell, ha esdevingut el nexe de rela-
ció d'un ampli sector, el centre comercial i de servéis 
que ha conferit unitat a aquelles terres. 
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MUNICIPALIA DE TÁRREGA 

A AGRAMUNT 

6UISS0NA 

F.C.BARCELONA - LLEIDA 
(MANRESA) 

A CERVERA 

MONTORNES 
DE SEGARRA 

A STA. COLOMA 
DE QVERALT 

PASSANANT 

\\9oo 

Tornabous 
La Futióla 
Castellserá 
Anglesola 
Vilagrassa 
Tárrega 
Verdú 
Guimerá 
Ciutadilla 
Nalec 
St. Marti de Maldá 
Mal da 
Montornés de Segarra 
Vatlbona delesMonges 
Els Omellsde Na Gaia 
Belianes 

20.3 
11.2 
15.8 
23.6 
19.7 
88.2 
35.1 
25.4 
16.6 
9.3 

35.1 
31.6 
11.9 
44.9 
11.3 
15.7 

992 
1.296 
1.248 
1.408 
474 

10.922 
1.016 
557 
295 
116 
930 
420 
160 
307 
178 
675 

A MONTBLANC 

A UESPLUOA DE FRANCOLI 

4-

TOTAL 415.7 20.994 

Municipalia que compren un sector de la plana urge-
llenca i deis relteus per on discorre el riu Corb. La ciu-
tat de Tárrega está emplagada en una important crui-
lla de comunicacions (carreteres Barcelona-Lleida i 
Tarragona-Andorra). Aquesta situació l'ha convertít en 
el lloc de máxima accessibiiitat de la contrada. Es la 
seu d'un mercat tradicional, d'activitats financeres i 
bancáries, centre d'una regió agraria i del seu sector in
dustrial i ha vist créixer les seves funcions comarcáis: 
és el veritable centre ordenador de l'extensa municipa
lia. 
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<\ MUNICIPALIA DE TREMP 

MUNICIPISACTUALS 

Salas 
Talarn 
Tremp 
Abella de la Conca 
Isona i Conca de Del la 
Gavet de la Conca 
Llimiana 
Castell de Mur 
St. Esteve de la Sarga 

TOTAL 

Km2 

20.5 
29.8 

279.7 
77.7 

135.2 
90.3 
41.0 
62.2 
92.0 

828.4 

MUNICIPALIA VALLS D'ANEU 

HAB.1978 TENDENCIA 

413 
372 

5.816 
209 

1.592 
476 
186 
227 
206 

9.497 

Tremp, que inicialment reduia la seva direcció a les ier
res de la conca d'Orcau avui Testen molt mes, del Riu-
mort fins a Comiols i Terradets. El pes demográfic de 
Tremp, la diversificado deis servéis existents i ('estruc
tura radial de la xarxa viária, han donat cohesió a les 
terres d 'aquesta municipalia i han conferit a Tremp un 
indiscutible paper director. 

D> 

MUNICIPISACTUALS 

Alt Aneu 
Esterri d'Aneu 
La Guingueta 
Espot 
Valí de Cardos 
Tírvia 
Llavorsi 
Farrera de Paliars 
Esterri de Cardos 
Lladorre 
Alins 

Km 2 HAB.1978 

193 
8.5 

107.9 
97.2 
56.5 
8.7 

68.9 
73.0 
16.5 

146.9 
183.4 

338 
564 
292 
244 
473 
117 
367 

77 
89 

199 
352 

TENDENCIA 

TOTAL 960.5 2.908 

Municipalia de les terres de l'AIt Paliars, d'una gran ho
mo gen ei'tat derivada d'una dedicado ramadera i agríco
la comuna. Está constituida per les valls confluents 
d'Aneu, de Cardos i Ferrera: Llavorsi és la clau de les 
comunicacions i el centre de relacions de tota la zona, 
tot i que Esterri pot jugar un cert paper dirigent en el 
sector de la valí d'Aneu, paper que li és reforcat per 
haver estat el centre d'una comunitat pastoral que ha-
via gaudit d'un régim jundic particular. 
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manresa 

MUNICIPALIA DE BERGA 

m' # 

A $T. LLORENg DE 

MORUNYS 

b * H » » ' 

m I 

\l\00 
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/ *— # 

• i 

:- DEL"RIU^\. 
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# 
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i ^ ^ ^ ^ _ 

¿ CERCS :> 
1 1 

1 l \ \ I' \ 

• * . - -
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r* ' BORRE 
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. * . * ! 

* ^ ^ * A • * * * - * * * 

/ ~- 7 * 

,-':..; '•••-"•• r 

BERG, • * * • -

• ; > • * . ' - . 

•o» .:-• ••--; v - : 

... tioo 
* ^ * 4 

V *.' 

;9o« ? 

7/ •"> 
P* ' * 

V * 

4 * ' 

* • 

I * 

\ 

* * 

• ' " I 

POL fc» 
^ 

* ~ * ' 4 

* ' * AVIA 
• - . . ' • \ 

T 

.f: \L'ESPUNYi 

• / * * _ 

íMONTMAJOR i 

i MCNTCLARl 
ÍOE BERG Al ¿ PUfG'REtG 

Riere (fe Mer/es 

A GfRONELLA 

R.LLOBREGAT 

A SOLSONA 

A CARDONA 

RIPOLL 

A $T QUtRZE 

DE BESORA 

MUNICIPISACTUALS 

Castellar del Riu 
Capolat 
Avia 
Berga 
Vilada 
Borredá 
L'Espunyola 
Monte lar de Berguedá 
Montmajor 

TOTAL 

Km2 

32.6 
34.3 
27.1 
22.5 
22.5 
43.6 
35.3 
22.1 
75.8 

293.3 

HAB.1978 

177 
182 

2.032 
12.986 

625 
519 
421 
288 
750 

17.803 

TENDENCIA 

^^m 

^ — 

+ 
+ 
_ 

— 

— 

^ — 

— 

Berga, que ha exercit un poder d'atraeció, per la seva 
funció comercial, financera i mercadal,damuntdelspo-
bles berguedans, ha vist disminuirla quant aquests 
s'han desenvolupat per rao de ta implantado industrial. 
Malgrat tot continua essent el centre económic i de re-
lació humana de tot aquest sector que constitueix la 
zona de contacte entre el conjunt de muntanyes pre-
pirinenc i la depressió central, sobretot en el sector 
d'aigues avall del Llobregat, tal com es potcomprovar 
amb l'análisi de les trucados telefóniques. 
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PONTS 

MUNICIPALIA DE CALAF 

CASTELLFOLLIT 
RIUBREGOS 

BCHXADORS 

A CERVERA 

A CE R VER A 

I GUALA DA 

MUNICIPISACTUALS Km2 HAB.1978 

Calaf 
Castellfollit de Riubregós 
Calonge de Segarra 
St. Pere Sallavinera 
Pujalt 
St. Martí Sesgueioles 
Els Prats del Rei 
Aguilar de Boixadors 

9.4 
26.3 
37.7 
21.9 
31.7 
3.8 

32.8 
43.0 

3.240 
304 
209 
189 
191 
423 
612 
232 

TOTAL 206.6 9342 

MUNICIPALIA DE CASTELLET 

Municipalia que slnclou en la conca excavada peí Lio-
bregat en el punt de la seva confluencia ambei Carde-
ner. La limiten els estrets de Vilanova i de Castellgalí, 
aigües amunt deis rius, i del Cairat,al peu de Montser
rat, al sud. Es una contrada agrícola amb la presencia 
d'una industria textil forpa important que ha generat 
unes relacions de base diaria que confereixen cohesió 
a la rodalia, malgrat la seva vinculació a Manresa. 
St. Vicenp, el seu nucli mes industrial, és el centre de 
relació de la demarcació. 

MUNICIPISACTUALS Km2 HAB. 1978 

Castellgalí 
St. Vicenp de Gaste 11 et 
Castellbell i el Vilar 
Monistrol 

17.2 
17.1 
28.2 
13.3 
12.0 

915 
8.033 
3.490 

242 
2.817 

TENDENCIA 

+ 
A la part septentrional de l'altiplá de ta Segarra, Calaf 
veié reforjada la seva funció directora peí pas del fer
rocarril de Barcelona a Lleida i per I'ex pan si ó de la 
xarxa de comunicacions radiáis. D'altra banda, existeix 
una certa homogeneí'tat física i de condicions de vida 
entre les terres del rodal, en qué el paper de Calaf es 
reafirma per ésser el punt de máxima accessibilitat. 
Malgrat tot, la migradesa d'aquesta municipalia es re-
flecteix en l'análisi de les trucadestelefóniquessegons 
la qual Calaf només estén la seva influencia per la Valí 
del Llobregós. 

A MANRESA 

A MANRESA 

ROCAFORT 

CASTELLET 

TERRASSA 

i EL VILAR 

TENDENCIA TERRASSA 

F.C.BARCELONA ~ 
LLEIDA (MANRESA) 

R. LLOBREGAT 

+ 

TOTAL 87.8 15.497 A OLES A DE MONTSERRAT 
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MUNICIPALIA DE TONA-CENTELLES 

A VfC f\ A 

'•(^¿f fC t) í*,¿ TARADELLf~KS 

r m / ' i 1 l U 4> **-,^*/ \ 1 

ST. SADÜRtfr 
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--'*7 »^% J v c . ^ 
" A ¿ > " i / ^ l Y t ^ ^ GRANOLLEÑS 
•7' / **^ \J *X-1 

• ^ 

Son terres del sector meridional de la Plana de Vic, li
mita des entre el Congost i el collet de Malla: hi ha un 
sector agrari i una área industrial, a Centelles, Tona, es-
tació de Balenya, els Hostalets, etc. L'eix de la munici
pal ¡a son les comunicacions Barcelona-Vic,al voltant 
de les quals se sitúa la principal activitat industrial. 
Aquesta verte bracio permet la seva individualització 
respecte de la resta de la Plana. 

MUNICIPALIA DE GIRONELLA 

i \ * i \ i 

] 
L 1 

É 

1 

/ 1 1 1 
/ # * 1 

... *ÍN" .* 

1 

• 

* 
# 

MUNICIPISACTUALS 

Espinelves 
Viladrau 
Seva 
El Brull 
Centelles 
St. Martí de Centelles 
Balenya 
Collsuspina 
Tona 

TOTAL 

* 

^ESPINELVES 
/ ~ < 

X- r * 3 ^ 

Km2 

17.6 
50.6 
29.1 
41.1 
15.1 
25.7 
18.5 
14.9 
16.5 

229.1 

r 1 
m 
m 

\ i 

\ j f - 4 ST.HILARl 

SA ARBÚCIES 

HAB.1978 

272 
776 

1.394 
182 

5.563 
776 

2.854 
201 

5.011 

17.029 

5/J C>í¿ >!/ 

TENDENCIA 

— 

— 

+ 
— 

+ 
+ 
+ 
— 

+ 

* * 

t 

1 1 / 

A BERGA 
El centre textil de Gironella, en la valí del Llobregat, 
esta emplacat on arrenca el camí que porta al Llucanés. 
La seva ubicació i la seva dedicació industrial n'han fet 
un centre d'atracció, sobretot, vers els municipis de la 
riba esquerra del riu per rao de l'existéncia de vineles 
laboráis amb aquests pobles que, necessariament,s/han 
de relacionar amb Gironella en haver de passar-hi si es 
volen dirigir ais centres de Manresa o de Berga. Aquest 
paper es veu clarament, analitzant les relacions telefó-
niques que teñen per centre Gironella. 

/ 
» * 

& 

i.U$ 

Maurici 

A AVIA 9.Q?r 

OLVAI 

L * -

A CASSERRES Gífií PAELLA 

MUNICIPISACTUALS 

Olvan 
La Quar 
Sagas 
Gironella 

TOTAL 

Km2 HAB.1978 

35.7 
37.9 
44.9 

6.8 

1.538 
63 

272 

5.728 

125.3 7.601 

TENDENCIA 

+ 

+ 

_* *í 

••fia> 

A NAVARS 
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MUNICIPALIA DE GUARDIOLA DE BERGUEDÁCERCS 

* * . 

* \ 

í * l 

1MO 
. , . . . 

I.M0 
CAaTELU¿iÓE; L ' A R E N Y 

¿ BERGA 

MUNICIPISACTUALS 

Gósol 
Saldes 
Gisclareny 
Vallcebre 
Fi'gols de les Mines 
Cercs 
Bagá 
Guardiola de Berguedá 
La Nou de Berguedá 
Castell del'Areny 
La Pobla de Lillet 
Castellar de N'Hug 

Km2 

67.3 
66.6 
36.8 
27.9 
29.5 
46.9 
43.0 
73.2 
25.0 
39.0 
51.3 
46.8 

HAB.1978 

213 
299 
22 

455 
54 

2.294 
2.151 
1.407 

163 
47 

2.002 
144 

TENDENCIA 

— _ 

^ — 

+ 
+ 
+ 
— 

— 

TOTAL 553.3 9.251 

Aquesta demarcació abasta les terres muntanyoses de 
la regió berguedanajimitades entre Tembassament de la 
Baells i el curs alt del Llobregat i els seus afluents de 
capcalera. Aquesta entitat té un sector agrari i rama-
der, pero les relacions diáries amb el sector industrial i 
miner d'aigües avall fa que s'hagi de tractar d'una sola 
entitat territorial. 
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MUNICIPALIA DEL LLUQANÉS 

A ST. QUIR2E 
OE BESORA 

CANÉSHÍW'"'-. 

CANE6 

A GIRÓN ELLA 

VfC 

MUNICIPISACTUALS 

Alpens 
St. Agustíde Llupanés 
Llucá 

J 

Perafita 
St. Boi de Llucanés 
Sobremunt 
St. Marti'd'Albars 
Sta. María de Merlés 
St. Feliu Sasserra 
Oristá 
Prats de Llucanés 
Olost 

Km2 

13.8 
13.3 
53.5 
18.4 
21.1 
13.6 
14.7 
51.4 
23.1 
71.3 
13.2 
24.6 

HAB. 1978 

257 
139 
312 
365 
524 

76 
180 
414 
652 

1.000 
2.014 

975 

TENDENCIA 

— 

^~ 

^ — 

— 

— 

• 

^ ~ 

^~ 

^~ 

^— 

+ 
+ 

TOTAL 338.0 6.908 

A l'altiplá situat en llnterfluvi del Ter i del Llobregat, 
es troba aquesta demarcació de tipus marcadament 
agrari, malgrat una certa implantado industrial. Son, 
per tant, terres caracteritzades per un fons historie co
rnil efectuat en una unitatfisiográfica ben determinada, 
i en la qual teñen lloc unes activitatseconómiques ho
mo gen i es. Prats, situat en la principal carretera que tra-
vessa la contrada és la població de máxima accessibili-
tat i el centre más extens de servéis generáis. 
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MUNICIPALIA DE MANLLEU A OLOT 

R.TER 

MUNICIPISACTUALS 

Maní leu 
Sta. María de Coreó 
Rupit-Pruit 

TOTAL 

Km 

17.2 
62.0 
47.7 

126.9 

HAB.1978 

15.796 
1.866 

404 

18.066 

TENDENCIA 

+ 

Vertebrada per la carretera que des de Manlleu s'enlai-
ra vers el Collsacabra, i disputant-se el fons de la Plana 
amb el centre comarcal de Vic, aquesta municipalia, 
des del segle passat, slia caracteritzat per la seva mar
cada dedicado industrial. Manlleu ha generat unes rela-
cions de base diaria amb les poblacions properes, con-
cedint una gran cohesió a la municipalia. 

MUNICIPALIA DEL MOIANÉS A STA.. M+D'OLO' 

* # 

y 
+ * 

L'E?TAN.Y 
" * / 

• r 

K~~* ¿¿9U 

Ft * 

En l'interfluvi del Lio brega t i det Congost, aquesta de
marcado compren la major part de l'altiplá del Moja
nes, des deis trencats de St. Feliuet a les gorges de St. 
Quirze. Es una área homogénia dedicada al conreu deis 
cereals, a l'explotació de la fusta i a la crianca de bes-
tiar estabulat. Moiá n'és el seu centre: amb man if esta-
cions industriáis, comerciáis, de servéis diversos, etc. 
L'estructura radial de la xarxa de comunicacions, de la 
que Moiá n'és el centre, permet la integració i cohesió 
de tots els nuclis de la municipalia, com es despren de 
Canal isi de les relacions telefóniques. 

MUNICIPISACTUALS 

L'Estany 
Moiá 
Castelltercol 
Castellar 
Granera 

Km2 HAB. 1978 

10.1 
75.1 
31.6 
34.5 
24.0 

381 
3.132 
2.036 

239 
59 

A MANRESA 

W \ 

^ » * 

' • — • * 

f * 

MOIA 
: • * / : . » -

I 4 

vic 

> * * * * ^ 

/ * ^ " t + * 

* i r * 

Mi ¡O'?y --» 

Abo A 

w 

'CASTELLCIR 

TENDENCIA 

+ 

7 o -

GRANERA :" 
1 

\ / 1 L^r ^ x * / 
1 1 ^^^™T ^^^fc^* m + 

^ V JHrCASTELLTER^'oi. 
i' \ / 

* w * * * # W 

\ '. / : /-' -8DO \ / 

( \ ^ * 

% A A. 

* 

A ST. FEL1U DE CODtNES 

TOTAL 175.3 5.847 
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MUNICIPALIA DE MANRESA 
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A SUR/A 
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ni 
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r' V 
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• \ 
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A TERRASSA 

A IGUALADA 

MUNICIPISACTUALS Km2 HAB.1978 TENDENCIA 

Manresa 
St. Joan de Torroella 
Santpedor 
St. Fruitós de Bages 
Navarcles 
Rajadell 
Fonollosa 
St. Salvador de Guardiola 
Castellfollit del Boix 
Calders 
Monistrol de Calders 
Talamarca 
Mura 

TOTAL 

41.2 
16.3 
16.8 
22.1 

5.5 
45.3 
51.9 
37.0 
59.4 
33.0 
21.9 

5.0 
53.4 

408.8 

68.213 
7.363 
3.278 
3.660 
4.414 

256 
635 
537 
348 
479 
611 

80 
171 

86.767 

+ 
++ 
+ 
+ 
+ 
^ 

^~ 

— 

^ — 

— 

— 

— 

— 

Aquesta demarcado ocupa el fons de la cubeta de Ba
ges, entre l'altiplá del Moianés i els costers segarrencs. 
Prop de la Serratada Prelitoral s'ajunten les cañáis deis 
rius Llobregat i Cardener: allá s'emplapa la ciutat de 
Manresa. Des de sempre, Manresa ha exercit un notable 
poder d'atracció damunt les contrades vei'nes. La diver
sificado industrial i la xarxa viária convergen!, han re-
forcat el paper de la ciutat, tant en el seu rodal imme-
diat, veritable ciutat no urbanitzada, com en 1'aspecte 
de centre regional, per rao de l'exercici de nombroses 
funcions i servéis, essent, com a conseqüéncia, molt in
tenses les relacions de residéncia-treball de base diaria, 
tal com es desprén de l'análisi de lestrucadestelefóni-
ques en qué apareix molt ciar l'entorn immediat de 
Manresa i la seva área mes extensa o subregional que 
apareix destacant-se sobre les altres poblacions de la 
Catalunya interior en l'análisi de les relacions diáries 
residéncia-treball. 
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MUNICIPALIA DE PUIG-REIG 

A GIRONELLA 
A SOL SONA 

STA. PAO DE PINOS 

A SOL SONA 

R. CARDENER 

R.'.LLOBREGAT 

•4o* 

^'\A BALSERENY 

MANRESA 
SURÍA 

MUNICIPISACTUALS 

Viver i Serrateix 
Casserres 
Gaiá 
N avars 
Puig-Reig 

TOTAL 

Km2 HAB.1978 

254.5 14.006 

TENDENCIA 

66.8 
28.9 
30.9 
81.7 
46.2 

583 
1.995 

217 
5.472 
5.739 

* -

+ 

+ 
+ 

Municipalia situada en la valí del Llobregat en un sec
tor on la industrializado ha determinat l'establiment 
d'íntenses reiacions de base diiria entre els pobles que 
la componen, que es comuniquen amb l'eix Puig-reig-
Navars mitjanpant les carreteros que arrenquen d'a-
quests dos punts i que constitueixen l'entorn rural del 
centre cohesionador altament industrialítzador. Aques
ta estructura també queda reflectida en I'anal¡si de les 
trucades telefóniques. 

MUNICIPISACTUALS 

Sallent de Llobregat 
Balsareny 
Avinyó 
Sta.Ma.d'Oló 
Castellnou de Bages 
Artes 

TOTAL 

Km2 

65.8 
36.6 
62.6 
64.2 
29.2 
17.9 

276.3 

HAB.1978 

8.793 
3.886 
1.993 
1.082 

86 
4.016 

19.856 

TENDENCIA 

+ 
+ 
+ 
— 

+ 

Sallent i Balsareny, ran del Llobregat, han desenvolu-
pat una industria i unes activitats minaires que han ge
nera t unes reiacions de base diaria amb els pobles del 
seu rodal. Aixó confereix una cohesió al sector que 
permet la seva individualització, en funció, a mes, d'u-
na xarxa viária complementaria de la carretera que se-
gueix el curs del Llobregat,principalmentlarierad'Oló, 
que permet la inclusió, en aquesta entitat,de Sta. Ma
ría i d'Avinyó, fet que ja justifica l'análisi de les reia
cions residéncia-treball i d'altres. 
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MUNICIPALIA DE RODA DE TER 

El nucli de Roda posseeix una ifnportant implantado 
industrial, fonamentada en el textil. Aquest fet permet 
que Roda fací el paper de centre rodal, en generar unes 
relacions de base diaria,amb l'atracció de parts impor
tante de la població activa deis municipis propers, al
gún s d'ells ja endinsats en les vessants occidentals de 
les Guilleries. Roda és un mercat de treball i aixó per
met i aconsella la individualització d'aquesta municipa 
lia. 

RODA DE 

A VIC 

MUNICIPIS ACTUALS Km HAB.1978 

Les Masies de Roda 
RodadeTer 
Tavertet 
Tavérnoles 
Vilanova de Sau 

16.4 
2.9 

32.2 
19.1 
58 

577 
4.614 

103 
177 
365 

AOo 

A ST.JULIA DEf*~ 
VILA TORTA 

TENDENCIA 

+ 
+ 

TOTAL 128.6 5.936 
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MUNICIPIS ACTUALS Km2 HAB.1978 TENDENCIA 

La Coma i La Pedra 
St. Lloreng de Morunys 
Odén 
Lladurs 
Olius 
Solsona 
Castellar de la Ribera 
Pinell de Solsonés 
Llobera de Solsonés 
Riner 
Clariana de Cardener 
Cardona 
Naves 
Guixers 

TOTAL 

60.6 
4.2 

113.0 
120.6 
53.4 
18.1 
60.1 
91.1 
38.8 
47.2 
40.4 
66.4 

145.8 
66.0 

921.7 

365 
882 
413 
396 
453 

6.258 
195 
358 
291 
308 
221 

6.932 
436 
197 

17.705 

MUNICIPALIA DESÚRIA 

+ 

Aquesta municipalia compren totes les terres solsone-
ses, les de la valí de Lord, agráries i ramaderes, i les de 
l'altiplá, fins a la serra de Pinos i la serra de la Garriga. 
En aquest segon sector cal incloure-hi I'ámplia valí 
oberta peí Cardener, des de St. Pone a Centrada del 
congost de Súria. El poblament és molt escampat, si 
exceptuem els nuclis de Solsona i de Cardona, ambdós, 
centres de servéis, centre administratiu el primer, i in
dustrial i minaire, l'altre. Son terres poc articulades 
que depenen, a mes, del centre subregional de Manresa. 

BALSARENY 

>VS*CALLÚSJ-.., ,.AOO 

FC MA NRBSA ~ SÚRIA 

R. CARDENER 

A RA JA DEL L A MA NRESA 

MUNICIPIS ACTUALS 

Súria 
Callús 
St. Mateu de Bages 

TOTAL 

Km HAB. 1978 TENDENCIA 

23.5 
12.1 

101.0 

136.6 

6.996 
1.609 

671 

9.186 

Al fons d'una petita depressió situada al llarg del riu 
Cardener, la vila minera de Súria presideix una munici-
palis peí seu notable desenvolupament urbá i económic 
que exerceix una certa atracció en el seu rodal, molt li-
mitat cap al sud a causa de la presencia de Manresa. La 
rodalia és de carácter rural i amb un total predomini 
del poblament dispers. 
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MUNICIPALIA DE LA VALL DEL GES 

MUNICIPISACTUALS 

TOTAL 

<3So\_ 
^ 

..--000 

OLOT 

A VfC 

Km2 HAB.1978 

104.9 14.959 

TENDENCIA 

Oris 
St. Pere de Torelló 
St.Vicenc de Torelló 
Torelló 

27.3 
57.5 
6.6 

13.5 

408 
2.038 
1.886 

10.627 

— 

— 

+ 
+ 

Municipaiia situada en el sector septentrional de la 
plana de Vic on s'eixampla el congost obert peí Ter 
en el punt de l'aiguabarreig amb el Ges. Peí sud, la mu
nicipaiia s'acaba pels costers de Vinyoles. El desenvo-
lupament de Torelló és degut a la industria que s*hi 
instal.lá en aprofitar l'aigua com a forca motriu. La 
industria ha generat unes intenses relacipns de resi-
déncia-treball amb els pobles de l'entorn, situats en 
la riba esquerra del Ter, excepte Ori's, que també, per 
les mateixes raons, s'inclou a la municipaiia. 
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MUNICIPALIA DE VOLTREGA 

A Sf. 801 DE 

LLUQANES 

R.TER 

A TQRELLO 

IPOLIT DE VOLTREGA 

A MANLLEU 

A VIC 

MUNICIPISACTUALS 

St.HipólitdeVoltregá 
Les Masies de Voltregá 
Sta. Cecilia de Voltregá 

TOTAL 

Km2 

1.0 
22.3 
8.6 

31.9 

HAB.1978 

3.279 
2.341 

210 

6.280 

TENDENCIA 

+ 
+ 

Entitat territorial situada al sector septentrional de la 
plana de Vic, del centre de la qual el separa el collet 
de la Gleva.-
La implantació textil hi és antiga, assolint una impor
tancia que supera la de la tradicional activitat agraria. 
Sant Hipolit, on comenpa un deis vells camins d'aseen-
sió al Llucanés, per la seva posició central, ha esde-

vingut el nexe i el pol organitzador de ia rodalia. 

< \ MUNICIPISACTUALS 

Calldetenes 
Gurb déla Plana 
Malla 
Muntanyola 
St. Bartomeu del Grau 
St. Julia de Vilatorta 
Sta. Eugenia de Berga 
Sta. Eulalia de Riuprimer 
Taradell 
Vic 
St. Sadurní d'Osormort 
Fotgueroles 

TOTAL 

Km2 

5.8 
51.2 
11.0 
40.4 
34.6 
16.4 
14.0 
29.1 
26.8 
30.9 
30.7 
11.0 

220.9 

HAB.1978 

914 
1.698 

371 
317 
505 

1.460 
893 
769 

3.894 
29.635 

90 
981 

41.527 

TENDENCIA 

+ 
— 

— 

— 

^ — 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

La cohesió d'aquesta municipalia és deguda al paper 
director que exerceix la ciutatde Vic,estratégicament 
situada en el camí de Barcelona-Llenguadoc. Aixó 
comporta el desenvolupament del mercat, la ubicació 
d'importants activitats financeres i bancáries, l'establi-
ment d'altres servéis diversificáis, i l'aparició d'un cen
tre cultural important. Tot aixó ha generat unes rela-
cions intenses entre tots el municipis de la rodalia, 
malgrat la presencia propera d'altres centres impor
ta nts. La rodalia s'estén entre el collet de Malla i el 
de la Gleva. 
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tarragona 

MUNICIPALIA D'ALCANAR 

Alcanar, juntament amb el seu nucli costaner de les 
Cases d'Alcanar, forma un rodal aillat, interticial entre 
la Rápita deis Alfacs i Ulldecona. En un quadre emi-
nentment rural, s*hi ha desenvolupat una industria de
rivada de la transformado deis productes primaris i, 
també, les activitats turístiques marinares. Aquests 
fets, i el seu pes demográfic, justifiquen sobradament 
un tractament individual. 

MUNICIPISACTUALS Km2 HAB. 1978 

Alcanar 41.6 8.632 

TOTAL 41.6 8.632 

TENDENCIA 

A TARRAGONA 

A ULLDECO 

A CASTELLO 
+ 

A MONTBLANC 

MUNICIPALIA D'ALCOVER 

A PRADES 

A REUS 

A REUS 

£Ü+"*+H+> 
VALLS 

R.FRANCOLI 

A TARRAGONA 

MUNICIPISACTUALS Km2 HAB. 1978 TENDENCIA 

Alcover 
La Riba 
Mont-ñal 

24.6 
8.0 

34.6 

TOTAL 67.2 

3.400 
1.008 

96 

4.504 

Municipalia que s'estén per la zona de contacte entre la 
muntanya de Prades i el Camp, al llarg de la vella ruta 
Reus-Montblanc. 
Alcover i la Riba havien tingut unes tradicionals acti
vitats comunes(paper, pell), pero, ara, s'han diferen
cia^ intensificant, la primera, la modernització de l'a-
gricultura en el seu terme municipal, de bon tros molt 
más planer. 
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MUNICIPALIA DELS ALFACS 

, * * 

A AMPOS TA 

MUNICIPISACTUALS Km2 HAB. 1978 

Sant Caries de la Rápita 50.9 10.059 

TOTAL 50.9 10.059 

ST. CAR LES DE LA RÁPITA 

A CASTELLO 

TENDENCIA 

+ 

Aquesta demarcació compren el terme municipal de 
Sant Caries de la Rápita, en el port deis Alfacs i s'estén 
fins a les primeres estribacions de la serra de Montsíá. 
La pesca, Tarros, el turismo i les salines, contribueixen 
al desenvolupament economic de Sant Caries i la seva 
conversió en un centre de servéis ímportant. 

MUNICIPALIA D'AMPOSTA 

TARRAGONA 

R. EBRE 

A ULLOECONA 

MUNICIPISACTUALS Km2 HAB. 1978 TENDENCIA 

Amposta 
Freginals 
La Galera 
Godall 
Sta. Bárbara 
Masdenverge 

146.2 
17.2 
27.0 
33.9 
28.1 
14.6 

14.674 
446 
821 
867 

3.419 
821 

+ 

+ 

TOTAL 257.0 21.048 

El rápitcreixement de la ciutat d'Amposta, atribuVble 
a la colonització de les terres del delta, a la seva con-
dició de lloc de pas obligat i al seu recent desenvolupa
ment industrial, I i ha permés esdevenir el lloc de reía-
ció de les terres baixes de l'Ebre, sobretot de les pobla-
cions situades entre la Serra deis Ports, la mola de Go
dall i la riba dreta del riu. 
Amposta és el centre ordenador de totes aqüestes te
rres, en funció del seu pes demografic i economic i de 
a xarxa de comunicacions. 
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IGUALADA 

VIL A FRANCA DEL 
PENEDÉS 

Sr JAUME DELS DOMENYS 

VALLS 

VENDRELL 

MUNICIPISACTUALS Km* HAB.1978 TENDENCIA 

Querol 
Cabra del Camp 
Figuerola 
El Pont d'Armentera 
Aiguamúrcia 
Vila-Rodona 
El Pía de Cabra 

71.8 
27.0 
22.7 
27.7 
73.1 
32.9 
35.1 

118 
438 
241 
606 
619 

1.086 
1.552 

— 

— 

— — 

— 

TOTAL 287.3 4.660 

Demarcació situada en el sector del Camp adossat al 
Montagut, compren en el seu sector oriental, terres 
de clara dedicació agraria mentre que el sector occi
dental, que s'estén per terres de I'Alt Camp adossa-
des a la serra de Miramar, compta amb una presencia 
industrial expansiva. El Pía de Santa María, en una 
cruílla important de les comunicacions de la zona, hi 
adquireix una certa preeminencia i va esdeven i nt el 
centre de relacions intermunicipals. 

MUNICIPALIA DEL DELTA DE L'EBRE 

A TORTOSA 

Entitat territorial formada a la plana del delta per una 
serie de pobles que, en aconseguir llur segregado, 
s'agrupen en un sol municipi. Els interessos comuns, el 
creixement recent de llur potencial económic, I'aspi
rado a una diversificad ó de conreus que substituís 
al monocultiu de Tarros i una xarxa tupida de comu
nicacions, es conjugen per refermar la seva personali-
tat i cohesió. 

MUNICIPISACTUALS Km2 HAB.1978 

Delta de l'Ebre 80.0 9.639 

TENDENCIA 
M ME DI TERRAN! 

+ 

TOTAL 80.0 9.639 
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MUNICIPALIA DE L'ESPLUGA 

^ 

VALLCLA 

¿o 

VIL ANO VA 
PRAOES 

A BtLLPUIG D'URGELL 

A UESPLUGA ( ' % \ * \ \ u * ^ 

CALBA k \>¿'^"^A \ - / 7 \ rseo 

( '^S^K-SJ"' í \ \ A BLANCAFORT 

* 

/ • <^// **> JT\J \ L'ESPLUGA/\ ^ « X/TC. BARCELONA - LLEfDA 

/PV^V',-1. ¿ X / / T ^ /'.•' / / \ ŝJ>« MONTBLANC 

f-> \L •••' \m¿J í 

A DDAñT< \ 

• 

(VALLS) 

y 

MUNICIPIS ACTUALS 

Señan 
L'Espfugade Francolí 
Vímbodf 
Tarrés 
Validara 

TOTAL 

Km2 

11.9 
57.1 
65.5 
13.0 
13.4 

160.9 

HAB.1978 

25 
3.589 
1.230 

107 
93 

5.044 

TENDENCIA 

— 

Compren les terres altes de la conca de Barbera, entre 
les muntanyes de Prades i els relleus tabulars de la De-
pressió Central. En la confluencia de les carreteres lo
cáis i en la via que uneix Tarragona i Barcelona amb 
Lleida, l'Espluga de Francoli fa de centre primari de 
relació de les poblacions escampades peí vessant orien
tal de la conca, unides per les seves activitats merca
deres. 
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MUNICIPALIADE FLIX 

MOLAR 

GANOESA 

MUNICIPIS ACTUALS 

A GANDES A 

A MORA LA NOVA 

F.C. BARC£LONA-$ARAGO$$A (perReas) 

Km HAB. 1978 

Flix 
Riba-roja d'Ebre 
La Torre de l'Espanyol 
Aseó 
La Palma d'Ebre 
Vinebre 

116.2 
100.0 
273 
73.9 
38.8 
26.4 

5.055 
2.138 

894 
2.004 

507 
585 

TENDENCIA 

TOTAL 383.2 11.186 

Compren un fragment del sector de la Depressió Cen
tral, on el riu Ebre passa encaixat, seguint un tracat si-
nuós. L'únic IIoc de sortida per a les poblacions situa
dos en els vessants barrancosos del riu és el mateix eix 
fluvial que ha esdevingut el principal factor d'implan-
tació industrial i que permetelsregatges. Flix, el nucli 
mes important, és un centre de localització industrial 
on es tocalitzen els servéis socials que la fan esdevenir 
el centre de relacions de I'área. 

MUNICIPIS ACTUALS 

La Fatarella 
Vilalba deis Ares 
Corbera de Terra Alta 
El Pinell de Brai 
Gandesa 
La Pobla de Massaluca 
Batea 
Casserres 
Bot 
Prat de Comte 
HortadeSt. Joan 
Arnés 

Km2 

56.2 
67.0 
52.8 
56.8 
70.7 
43.1 

127.5 
42.5 
34.7 
26.3 

119.2 
42.5 

HAB. 1978 

1.540 
796 

1.211 
1.256 
2.848 

528 
2.119 

322 
1.056 

279 
1.364 

569 

TENDENCIA 

— 

— 

— 

+ 

— 

— 

^—^— 

> 

TOTAL 739.3 

Compren les terres el evades de la riba dreta de l'Ebre, 
entallades pels rius i rieres que davallen de les serres 
deis Ports. Gandesa, situada en el contacte entre la 
plana i la muntanya i en una cruílla de comunicacions, 
realitza una funció mercadera deis productes de la zo
na, princípalment, la vinya. Aquest fet confereix una 
cohesió a Tarea. 
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MUNICIPALIA DE GANDESA 

ASCO 

A MORA D'EBRE 

MIRAVET 

A TE ROL 

A CRETES 

A VALL-DE-

ROUÑES 
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MUNICIPALIA DE MONTBLANC 

TARREO A 

CONESA 

BEUANES A ST. COLOMA 

DE QUERALT 

T DE OUERALT 

A LES BORGES 

9LANQUES 

CABRA 

VALLS 

F. C BARCELONA- SARAGOSSA (VALLS) 

A REUS 

MUNICIPISACTUALS 

Passanant 
Forés 
Rocafort de Queralt 
Sarral 
Solivella 
Blancafort 
Pira 
Barbera de la Conca 
Montblanc 
Vilaverd 

Km* 

27.4 
16.5 
8.6 

35.0 
21.0 
14.0 
8.1 

26.4 
90.2 
12.8 

HAB.1978 

252 
72 

314 
1.560 

877 
482 
398 
502 

5.288 
433 

TENDENCIA 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

^ — 

— 

— 

TOTAL 260.0 9.178 

Entitat territorial que compren les terres babees de la 
Conca de Barbera, compreses entre la serra de Miramar 
i els relleus del Tallat, entre el Coll de Deográcies i les 
ondulacions imprecises per on discorre el Francolí,ai-
gües aval) de l'Espluga. L'erosió deis rius Francolí i 
Anguera han definit una xarxa viaria que conflueix a 
Montblanc, tradicional vila-mercat que, a más, está 
emplagada en l'eix tradicional de les comunicacions 

r 

Tarragona-Lleida. La ciutat manté la seva preeminenpa 
económica, malgrat les escasses manifestacions indus
triáis, entre totes les poblacions de la rodalia on exis-
teix, també, una homogenei'tat económica centrada en 
el consum de la vinya i en les activitats que en deriven. 
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MUNICIPALIA DE MONTBRIO 

c v 
.--W 

\ ^ 

V A CORNUDELLA 
---._*- RIUDECOCS 

A MOÑA 
O'EBRE F.C. BARCELONA - SARAGOSSA (REUS) 

OfÍr**Ü 
* v* 

L'ARteBWTBRÁ-
• A * 

--v* 

v RIUDEi 

, . , <̂  VILANOVA 
COLLDEJOU J ^ /D'ESCORNAL, 

, - * 
^ - P ^ 

RIUDOMS 

ARELI 

>hh 

L h 

IV* **' 

ITBRIÓ 
'ÜEL\CJW|ÍF^ 

VINYOLS I 
ARCS 

«Ftí? 

4 - 7 

MONT-ROIG 
DEL CAMP 

A TARRAGONA 

A PRAT-DIP 

A AMPOSTA 

M. MEDtTERRAN! 

MUNICIPISACTUALS 

Riudoms 
Riudecols 
Riudecanyes 
Duesaigües 
L'Argentera 
Botarell 
Montbrió del Camp 
Vinyolsi Els Ares 
Vilanova d'Escornalbou 
Mont-Roig 
Colldejou 

Km2 

32.3 
19.3 
16.5 
13.1 
9.8 

11.9 
10.5 
10.8 
17.5 
63.1 
14.2 

HAB.1978 

4.727 
983 
617 
269 
167 
416 

1.552 
801 
445 

3.885 
183 

TENDENCIA 

+ 
^ — 

— 

— 

^ — 

+ 
+ 
+ 
^ — 

+ 
— 

TOTAL 219.0 14.045 

Entitat territorial que s'estén peí Camp, junta les ves-
san ts meridionals de la serra de l'Argentera. La seva ca-
racterització agraria permet individualitzar-la del sec
tor reusenc más marcadament mercantil. Mont-roig i 
Riudoms son els centres de mes població i son seu deis 
servéis locáis no localitzats a la ciutat de Reus. Les co-

municacions contribueixen, també, a enrobustir la co-
hesió de la zona. Peí sud, la municipalia es clou quan la 
serra de Tivenys s'apropa al mar. 
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MUNICIPALIA DE MORA 

t-*H* 

,90o--. 

, * • ' 

* -

TORTOSA 

A CARDO 

MONT-ROIG 

CHOSPITALET 

OE L'INFANT 

AL PER ELLO 

MUNICIPIS ACTUALS 

Garcia 
Mora d'Ebre 
Benissanet 
Miravet 
Rasquera 
Ginestar d'Ebre 
Tivissa 
Mora la Nova 

Km2 HAB. 1978 

51.7 
44.6 
23.0 
32.2 
50.3 
15.6 

208.3 
15.8 

701 
4.202 
1.112 

865 
976 
999 

1.976 
3.112 

TENDENCIA 

+ 

+ 

TOTAL 441.5 13.943 

En la cubeta de Mora per on discorre l'Ebre,entre els 
congostos de Barrufemes i del Pas de l'Ase, aquesta 
municipalia compren un conjunt de terres situados en 
el lloc de pas obligat cap a Terra Alta i el Baix Aragó. 
Mora d'Ebre i Mora la Nova van constituint una petita 
conurbació amb un paper dirigent entre totes les po-
blacions ve i n es. Altrament, el pont, el ferrocarril, les 
industries noves i l'activitat comercial general, nTian 
fet el centre receptor de relacions diáries de residéncia-
treball cada día más intenses. 

278 



MUNICIPALIA DE LES MUNTANYES DE PRADES 
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MUNICIPISACTUALS 

TOTAL 

Km HAB.1978 

Ulldemolins 
Vilanova de Prades 
Prades 
Capafonts 
La Febró 
Cornudella de Montsant 
Árbol í 

37.9 
21.1 
33.1 
13.2 
16.0 
62.7 
21.1 

618 
184 
519 
117 
26 

1.003 
101 

205.1 2.568 

TENDENCIA 

Aquesta demarcació compren els municipis de la mun
tan y a de Prades i del sector compres entre el Montsant 
i la Serra de la Llena. És una regió amb problemes co-
muns, generats per les dificultáis de I'agricultura, per 
la pérdua de valor de les activitats del bosc i per Taiga-
da, que han provocat una davallada poblacional consi
derable i una manca d'iniciatives tendents al millora-
ment de la qualitat de la vida. 
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MUNICIPALIA DEL PERELLÓ 

L'AMETLLA DE MAR 

MUNICIPISACTUALS 

El Perelló 
L'AmetlIa de Mar 

TOTAL 

Km2 HAB.1978 TENDENCIA 

132.1 
66.9 

199.0 

3.614 
3.513 

7.127 

+ 
+ 

Municipalia situada entre la serra del Boix i la mar, i 
entre els despoblats al sud de Vandellós i l'inici de les 
terres deltaiques del Fangar. El Perelló és un poblé ti
pie de seca i l'Ametlta^un nucli mariner i turístic. Mal 
grat que els dos nuclis teñen activitats diferenciades.es 
justifica la seva adscripció en una sola municipalia peí 
seu aillament i separació deis nuclis ¡mportants de po
blado i, per tant, per la necessitat de garantir un poder 
que pugui fer front a la dispersió d'esforcos per uns es-
paismassaamplis. 
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MUNICIPALIA DEL PRIORAT 

AL SOLERAS 

* > * 
• *. 

A ELtX 

ASCO 

f** y 

4oo' 
/ ' 

* I 

# 1* 

• - * % 

• * - . - • 

l ' 

A MORA D'EBRE 

A MORA D'EBRE 

MUNICIPISACTUALS 

• •? MÁRGALE &',#' Á¿c 
tfr * * # • * 

P * * * * 

LA--BISBAL DE 
FALSET-

1 * * 

LA MORERA 
DE MONTSANT" 

fr 
, . • . . . 

• » * * > •*ft» 
P*f • ^ 

CABASSERS 
, • * -

< » 
* / < 

* * 
- - * % 

i . • 
•- • 

LA Vlt£LLÁ 
-BA1XA 

iv* i--1 

z' r-
^ _ P 1 

• * 

^X^O£^É*D'Á\ 
f + 

LA^FIGÜER 
DE/FALSET 

LA VI LEU-
ALTA 

* | i 

I * * 

UTO PIROJA DEL 
PRIORAT 

'>í REUS 

+~ + m* * 

t* * -

' *% l . ' 

% w 

/ .lü * * * 
* * . 

v - *4O0 
• * -

* * * * * 

- - \ 

;L MOLA tff¿/S 

* * % 

BELLMUNT DE 
PRIORAT FALSET 'RADEU/ DE LA 

TEIX€TA 

* ' t * 
,4 M0NT8R10' DEL 

CAMP 
:L MASROIG 

MARQA 
• • - fr 

• * * 

•>LA /TORRE DE 
ONTAUBELLA 

\ . M * **w 

iUIAMET 
\ » 

.CAPCANES MONT- ROIO DEL 

CAMP 

TIVISSA 
\ I 

* * ' * 

La Bisbal de Falset 
Margal ef 
La Morera de Montsant 
Cabassers 
La Vílella Alta 
La Vílella Baixa 
Torroja del Priorat 
La Figuera de Falset 
Lloá 
Gratailops 
Porrera 
Pradell de laTeixeta 
Torre de Fontaubella 
Capganes 
Els Guiamets 
El Masroig 
Bellmunt del Priorat 
El Molar 
Falset 
Marga 

<m2 

14.0 
34.6 
52.6 
31.2 

5.2 
5.5 

13.0 
18.7 
6.8 

13.3 
28.5 
23.8 
5.0 

22.2 
11.7 
15.5 
8.9 

22.8 
31.8 
16.0 

HAB.1978 

352 
200 
149 
410 
168 
317 
191 
163 
211 
316 
516 
308 
91 

468 
294 
602 
407 
394 

2.721 
618 

TENDENCIA *>*' 

TOTAL 381.1 8.896 

Aquesta entitat territorial constituéix una área munta-
nyosa emmarcada entre les zones del Montsant i de 
Llaveria, el col! de la Teixeta i els decüvis i trencats 
que comencen a la cubeta de Mora. Malgrat ésser una 
unitat física ben diferenciada i teñir una general i ex
clusiva activitat agrícola dedicada al conreu de la vinya 
i de l'avellaner, la mancanpa d'una xarxa internado co-
municacions no ha permés que es desenvotupés un feix 
de relacions diáries entre els nuclis que la componen. 
Tot i aixó, les preocupacions comunes i el pes de les 
heréncies históriques per meten veure-hi una unitat real 
i una justificado. 

281 



MUNICIPALIADE REUS 

A MONT-RAL 

A LA FEBRO A MONTBLANC 

A ¿LEÍDA 

F C BARCEL ONA - LL El DA ( REO S) 

\ 

•••koo\ 
BA RCECONA-TARRAGONA 

(REUS) 

A LA ROBLA DE 

MAFUMET 

A TARRAGONA 

SALOU 

MUNICIPISACTUALS 

Alforja 
Vilaplana del Camp 
L'Aleixar 
L'Albiol 
La Selva del Camp 
Almoster 
Castellvell del Camp 
Reus 
Maspujols 
Les Borgesdel Camp 

Km 2 

38.3 
23.5 
26.0 
20.2 
35.1 

5.8 
5.3 

52.7 
3.5 
8.1 

HAB. 1978 

1.155 
546 
669 

70 
3.216 

361 
642 

84.986 
435 

1.351 

TENDENCIA 

^ 

— 

— 

— 

— 

— 

+ 
— 

+ 

TOTAL 218.5 93.431 

La ciutat de Reus está emplazada en la confluencia deis 
camins procedents de les m untan y es de Prades,de l'E-
bre, de la Conca de Barbera i de Lleida i de Tarragona. 
Aixó provoca l'aparició d'un mercat important, la in
fluencia del qual, a vegades, arriba fins a les terres ara
goneses d'Alcanyi's. Reus ha esdevingut el centre eco-
nómic más important del migdia de Catalunya i, junt 
amb Tarragona, capital administrativa de la provincia, 
formen un continu urbá que es va imposant com a nu-
cli dirigent i de servéis de tot el sector meridional. 
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MUNICIPALIA DE LA SÉNIA 

BOIXAÑ 

WUNICIPISACTUALS Km 2 HAB. 1978 TENDENCIA 

La Sénia 
Ulldecona 

108.1 
126.0 

TOTAL 234.1 

4.644 
5.504 

10.148 

+ 

Demarcació situada a l'extrem meridional de Catalu
nya, entre el massís deis Ports i la mola del Montsiá. 
Té com a eix el riu Sénia que uneix la fossa d'Ulldeco-
na i la Sénia, poblacions que teñen una mateixa dedi-
cació agraria i una modesta industria dependentde les 
activitats agráries. Ulldecona deu la seva importancia al 
seu emplacament en el corredor que han d'emprar to
tes les comunicacions que uneixen Barcelona amb Va
lencia. 
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MUNICIPALIA DE TARRAGONA 

1 

5 

3 

I 

¡a 

A BRAFIM 

A SALOMÓ 

TC. BARCELONA-SARAGOSSA (RE US) 

A TORREDEMBARRA 

ROA/A 

TARRAGONA 

EC. BARCELONA -
VALENCIA 

M. ME DI TERRAN I 

A SALOU 

MUNICIPIS ACTUALS 

Renau 
Els Garidelfs 
La Secuita 
El Catllar 
Perafort 
Els Pallaresos 
Tarragona 
Constan tí 
El Morell 
La Pobla de Mafumet 
Vilallonga del Camp 

Km2 

8.2 
2.9 

16.6 
26.0 
9.6 
5.2 

61.9 
31.1 

5.8 
6.1 
9.0 

HAB. 1978 

21 
167 
721 
816 
503 
354 

109.551 
4.152 
2.126 

831 
1.191 

TENDENCIA 

— 

— 

— 

— 

— 

^ — 

•+• 

+ 
+ 
+ 
— 

TOTAL 182.8 120.851 

L'área d'influéncia de Tarragona és molt extensa per 
rao de la seva puixanga industrial i de tota una serie 
d'activitats comerciáis i administratives derivades, en 
part, de la seva funció de cap de provincia. La munici-
palia, pero, compren una serie de pobles lligats amb 
Tarragona amb relacions de base diaria peí fet de parti
cipar en les activitats industriáis i de servéis generados 
per la capital. L'estructura radial de la xarxa viária 

contribueix a enrobustir el paper central de Tarragona 
i la cohesió de la seva área. 
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MUIMICIPALIA DE TORTOSA 

TARRA GONA 

A LA CAVA 

A JESÚS I 
MARÍA 

A LA CAVA 

R. EBRE 

. BARCELONA - VALENCIA 

MUNICIPIS ACTUALS 

Benifallet 
Tivenys 
Paüls 
Altara deis Ports 
Roquetes 
Tortosa 
Xerta 
Aldover 

Km HAB.1978 

62.6 
52.9 
43.8 
63.9 

136.6 
344.2 

32.5 
20.0 

1.112 
1.158 

791 
489 

5.816 
39.730 

1.348 
915 

TENDENCIA 

+ 

TOTAL 756.5 51.359 

Si Tortosa pot ésser considerada un centre subregional 
i un centre comarcal, no ni ha cap dubte que també ho 
és d'una área integrada, canalitzadora de les activitats 
d'un entorn de predomini agrari i d'una alta densitat 
de població. La xarxa de comunicacions dirigeix vers 
Tortosa-Roquetes les relacions de fots els pobles de la 
municipalia que és ('indiscutible centre de servéis de 
les terres baixes de l'Ebre, sobretot de la municipalia 
situada aigües avall del pas de Barrufemes fins ais des
nivela que menen a la planura estricta del delta. 
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MUNICIPALIA DE VALLS 

AL PONT D'ARMEN TERA 

AL MONTMELL 

A LA JONCOSA 

AL VENDRELL 

EL MIL 

EL ROUREL A RODA DE SERA 

A T0RREDEM8ARRA 

A TARRAGONA R. GAIA 

MUNICIPISACTUALS 

Valls 
Alió 
Puig-Pelat 
Bráfim 
EIMilá 
El Rourell 
Vallmoll 
Nuiles 
Vilabella 
Montferri 
Masllorenc 
Rodonyá 

Km HAB. 1978 

55.9 
7.3 
9.6 
6.3 
4.0 
2.2 
16.7 
10.7 
17.9 
19.2 
6.5 

00* 

18.383 
363 
419 
609 
155 
334 
918 
395 
859 
165 
436 
392 

TENDENCIA 

+ 

TOTAL 164.7 23.428 

El nucli urba de Valls, mercader i agrícola, és el centre 
d'una extensa área en qué les carreteres han accentuat 
la tradicional canalització de les activitats económi-
quesenversell. 
Malgrat el paper cada dia más absorbent de Tarragona-
Reus, la ciutat de Valls continua essent el receptor de 
les relacions diáries deis municipis venís i el pol d'atrae-
ció más considerable de la zona. 
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MUNICIPALIA DE VANDELLÓS 

A MORA 
D'EBRE 

A AMPOS7A 

MUNICIPISACTUALS Km2 HAB.1978 TENDENCIA 

Vandellós 
Pratdip 

101.9 
36.0 

3.511 
502 

+ 

TOTAL 137.9 4.013 

A MONT-ROIG 

F.C. BARCEL ONA - VALENCIA 

TARRAGONA 

Municipalia que es justifica per trobar-se ajilada i dife
renciada per un buit de població i amb unes comunica-
cions diffcils. La ubicació, en aquesta demarcado, de 
la central nuclear, ha capgirat l'economia de Vandellós 
i ha permés la seva individualització, que ha de facilitar 
la gestió d'uns problemes particulars. 

MUNICIPALIA DE VILASECA-CAMBRILS-SALOU 

A REU3 F.C.BARCELONA' LLEIDA (REUS) 
A RIUDOMS 

A MONTGÑIO 

DEL CAMP 
TARRAGONA 

F.C. BARCELONA - VALENCIA 

A AMPOSTA 

MUNICIPISACTUALS Km2 HAB.1978 TENDENCIA 

Vilaseca-Salou 
Cambrils 

36.7 
34.7 

16.800 
10.770 

+ 
+ 

TOTAL 71.4 27.570 

En aquesta entitat territorial és dominant l'activitat tu
rística (Salou i Cambrils) que, en bona part ha suplan
ta t les tradicionals ocupacions agricoles i marineres. 
Ara, els pobles costaners formen un sol continu urbá 
del qual és aconsellable la seva individualització i el 
tractamentcomú. 
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MUNICIPALIA DE LA RIBERA DE GAIA 

' k 

A VALLS 
FC.BARCELONA-
LLEiDA (VALLS) 

4 REUS 

AL VENDRELL 

CREIXELL DE MAR 

T0RREDEM9ARRA 

MUNICIPISACTUALS 

Salomó 
Vespella de Gaiá 
Bonastre 
Roda de Berá 
La Pobla de Montornés 
Creixell de Mar 
Torredem barra 
Altafulla 
La Riera de Gaiá 
La Nou de Gaiá 

A TARRAGONA 

Km2 

12.5 
17.9 
24.6 
16.2 
12.4 
10.3 
8.6 
6.8 
8.7 
4.3 

_ ^ * ^ A LT A F U L L A 

HAB.1978 

556 
80 

293 
1.350 

794 
486 

5.194 
1.035 
1.081 

405 

TENDENCIA 

— 

— 

+ 
— 

— 

+ 
— 

— 

+ 

M. MEDITERRANI 

TOTAL 122.3 11.274 

Quan el riu Gaiá s'apropa al mar i s'endinsa en les mar
gues i les argües toves del Camp, forma una petita unitat 
en qué es desenvolupen mes intenses relacions entre els 
nuclis situats a la riba esquerra del riu, relativament 
más allunyats de la influencia de Tarragona. A la costa 
es troben els nuclis más poblats, dedicats a l'activitat 
turística i que aprofiten el seu emplacament sobre les 
vies de comunicació Barcelona-Tarragona. 
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12.3. RELACIÓ ENTRE ELS MERCATS DEL 1932, 
COMARQUES DEL 1936 I MUNICIPALES 1981 

MERCATS DEL 1932 MUNICIPALIA COMARCA 

1. FIGUERES (80.863) 
Totes les municipalies 
amb l'excepció d'Albons 
i Bellcaire d'Empordá 
(l'Escala) 

2. BESALÚ (2.453) 
Besalú/St. Ferriol/Beuda 

3. OLOT (40.838) 

4. AMER (5.748) 
Amb l'excepció de 
Feliu de Pallerols 
(M. d'Olot) 

5. BANYOLES (21.211) 

St 

6. GIRONA (123.559) 

7. LA BISBAL D'EMPORDÁ 
(20.568) 

LAJONQUERAÍ4.591) 
MASSANET DE CABRENYS (4.183) 
NAVATA (4.648) 
FIGUERES (35.656) 
LLANSA (5.846) 
CASTELLÓ D'EMPÚRIES (6.947) 
CADAQUÉS (2.263) 
ROSES (8.811) 
ST. PERE PESCADOR (3.909) 
L'ESCALA (5.044) 

BESALÚ. Amb exclusió de Maiá de Mont-
cal, Argelaguer, Tortellá, Sales de Llier-
ca, St. Jaume de Llierca (5.738) 

OLOT (32.322) 
LAVALLD'EN BAS (4.482) 
St. Feliu de Pallerols (1.164) de la Muni-
cipalia del Brugent. 
Argelaguer, Tortellá, Sales de Lierca de 
la Municipalia de Besalú. 

BRUGENT (6.685) 
Susqueda de la Municipalia d'Anglés. 

BANYOLES. Amb l'exclusió de Maiá de 
Montcal (20.796) 

GIRONA (93.676) 
CELRÁ (7.958) 
CAQÁ DE LA SELVA (12.281) 
Amb la inclusió de Tossa de la Municipa
lia de Lloret de Mar, Caldes de Malavella 
de la Municipalia de Vidreres, Vilopriu, 
St. Feliu de la Garriga o Garrigoles, Co
lomers de la Municipalia de Torroella de 
Montgrí. 

LA BISBAL D'EMPORDÁ (12.416) 
Amb la inclusió de Calonge de les Ga-
varres de la Municipalia de Palafrugell. 
Amb l'exclusió de la Tallada d'Empordá, 
Verges, Jafre, Foixa, Ultramort, Serra de 
Daró, Rupia, La Pera, de la Municipalia 
de Torroella. 

ALT EMPORDÁ. Amb inclusió de Saus i 
Bascara del Mercat de Girona. 

GARROTXA. Amb la inclusió de Maiá del 
Mercat de Banyoles, St. Aniol de Fines-
tres i Les Planes d'Hostoles, del Mercat 
d'Amer. 

GIRONES. Amb l'exclusió de Mieres, Bas
cara, Maiá de Montcal del Mercat de Ba
nyoles, Saus, Vilopriu, Garriguer, Colo
mers, Riudellots de la Selva, Caldes de 
Malavella, Tossa de Mar del Mercat de Gi
rona. 

BAIX EMPORDÁ. Amb la inclusió de Vilo
priu, Garrigues, Colomers, Albons i Bell
caire d'Empordá del Mercat de Girona. 

8. TORROELLA DE 
MONTGRÍ (7.655) 

TORROELLA DE MONTGRÍ (11.247) 
Amb la inclusió d'Albons i Bellcaire d'Em
pordá de la Municipalia de l'Escala i l'ex
clusió de Tallada d'Empordá, Verges, Ja
fre, Foixa, Ultramort, Serra de Daró, Ru
pia, La Pera de la Municipalia de Torroella 
de Montgrí. 
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MERCATS DEL 1932 MUNICIPALIA COMARCA 

9. PALAFRUGELL (20.256) 

10. PALAMÓS (12.244) 

11. SANTFELIU DE GUfXOLS 
(20.334) 

12. RIBES DE FRESER (4.116) 

PALAFRUGELL-PALAMÓS (37.060) 
Excloent Vall-llobrega, Palamós, Calonge 
de les Gavarres de la Municipalia de Pa-
lafrugell. 

PALAFRUGELL-PALAMÓS (37.060) 
Excloent tota la municipalia de Palafru-

gell menys Vall-llobrega i Palafrugell. 

SANT FELIU DE GUÍXOLS (20.334) 

RIBES DE FRESER (4.116) EL RIPOLLÉS. Excloent Sora del Mercat 
de Besora. 

13. CAMPRODON (4.341) 

14. RIPOLL (21.450) 

15. ST. QUIRZE DE BESORA 
(3.844) 

16. PUIGCERDA (9.996) 

CAMPRODON (4.341) 

RIPOLL (16.602) 
SANT JOAN DE LES ABADESSES (4.848) 

SANT QUIRZE DE BESORA (3.844) 

CERDANYA (13.010) 
Excloent Bellver (mercat 
Montellá de Cadí de la M 
Cerdanya. 

propi), Lies i 
nicipalia de la 

LA CERDANYA. Inclou els municipis de 
Lies i Montellá de Cadí que pertanyen al 
Mercat de la Seu d'Urgell. 

17. BELLVER (1.756) 

18. ANGLÉS (7.903) 

Pertany a la cipalia de la Cerdanya. 

ANGLÉS (8.132) 
Excloent Susqueda de la Municipalia d'An 
glés. 
ARBÚCIES (8.498) 

LA SELVA. Amb l'excepció d'Amer que té 
mercat propi. Amb la inclusió d'Arbúcies 
i St. Hilari Sacalm del Mercat de Vic, 
Riells del Montseny i Breda del Mercat 
de St. Celoni, Blanes del Mercat de Tor-
dera, Tossa de Mar, Caldes de Malavella 
i Riudellots de la Selva, del Mercat de 
Girona. 

19. STA. COLOMA DE 
FARNERS (22.142) 

20. HOSTALRIC (6.581) 

21. LA VALL D'ARAN (5.390) 

22. EL PONT DE SUERT 
(3.944) 

23. LA POBLA DE SEGUR 
(5.473) 

24. TREMP (7.220) 

STA. COLOMA DE FARNERS (9.147) 
Incloent Maganet de la Selva de la Muni
cipalia d'Hostalric, Vidreres i Sils de la 
Municipalia de Vidreres, Lloret de Mar. 
VIDRERES (9.384) Excloent Caldes de Ma
lavella de la Municipalia de Vidreres. 

HOSTALRIC (8.498). Excloent Maganet de 
la Selva de la Municipalia d'Hostalric. 

LA VALL D'ARAN (5.390) 

EL PONT DE SUERT (3.944) 

LA POBLA DE SEGUR (5.473) 

TREMP (9.497) Excloent Isona-Conca de 
Dellá, Abella de la Conca i Gavet de la 
Conca de la Municipalia de Tremp. 

LA VALL D'ARAN 

PALLARS JUSSÁ 
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MERCATS DEL 1932 MUNICIPALIA COMARCA 

25. I SON A (2.277) 

26. ESTERRI D'ANEU (1.194) 

Incloent Abella de la Conca, Isona-Conca 
de Dellá i Gavet de la Conca de la Muni
cipalia deTremp. 

LLAVORSÍ (2.908). Excloent, Liadorre, Es-
terri de Cardos, Valls de Cardos, Ribera 
de Cardos, Tírvia, Alins, Farrera de Pa-
llars, Llavorsí, Espot de la Municipalia de 
Llavorsí. 

PALLARS SOBIRÁ. Exclou Castellás del 
mercat ara fusionat amb les Valls d'Agui-
larde l'AIt Urgell. 

27. RIBERA DE CARDOS 
(761) 

28. SORT (2.350) 

Inclou: Ribera de Cardos, Valí de Cardos, 
Liadorre de la Municipalia de Llavorsí. 

SORT (2.804). Exclou Baix Pallars de la 
Municipalia de Sort. Inclou Castellás fu
sionat amb les Valls d'Aguilar. 

29. GERRI DE LA SAL (454) 

30. LA SEU D'URGELL 
(12.575) 

31. ORGANYA (2.524) 

32. OLIANA (2.124) 

33. BALAGUER (39.760) 

GERRI DE LA SAL (Baix Pallars) indos a 
la Municipalia de Sort. 

F 

LA SEU D'URGELL (13.553). Excloent Lies 
i Montellá de Cadí de la Municipalia de 
la Cerdanya. Incloent Tost avui fusionat 
amb la Ribera d'Urgellet de la Municipalia 
delaSeu d'Urgell. 

OLIANA (5.507) Excloent Peramola, Olia-
na, Bassella de la Municipalia d'OIiana. 

OLIANA és mercat ell sol. 

BALAGUER (40.402) Amb l'exclusió de La 
Portella de la Municipalia de Balaguer. 

ALT URGELL. Peramola. Bassella incloses 
i son del Mercat de Ports. Excloses Lies I 
Montellá de Cadí que son del Mercat de 
la Seu d'Urgell. 

LA NOGUERA. Inclou Preixens del Mer-
r 

cat d'Agramunt, Bellvís i el Poal del Mer
cat de Mollerussa i La Portella del Mercat 
de Lleida. 

34. ARTESA DE SEGRE 
(5.179) 

35. PONTS (3.436) 

36. SOLSONA (17.982) 

37. TORA DE RIUBREGÓS 
(1.595) 

ARTESA DE SEGRE (8.615). Excloent Ba
ronía de Rialb, Ponts, Olióla, Vilanova de 
i'Aguda, Tiurana, Cabanabona de la Mu
nicipalia d'Artesa de Segre. Montclar de 
la Municipalia d'Agramunt. 

Incloent Baronía de Rialb, Ponts, Olióla, 
Vilanova de I'Aguda, Tiurana, Casabona de 
la Municipalia d'Artesa de Segre. Sanaüja 
de la Municipalia de Guissona. 

SOLSONA (17.705) Excloent Pinos de la 
Municipalia de Solsona. Incloent Mont-
major de la Municipalia de Berga. 

GUISSONA (6.292). Inclou Sanaüja de la 
Municipalia de Guissona. Exclou tots els 
municipis de la Municipalia de Guissona 
menys Tora de Riubregós i Biosca de la 
mateixa Municipalia. Inclou Castellfollit 
de Riubregós de la Municipalia de Guis
sona. 

SOLSONÉS. Excloent Cardona i Montma-
jor del Mercat de Solsona. Incloent Pinos 
del Mercat de Calaf i Tora de Riubregós 
del Mercat de Tora de Riubregós. 

SEGARRA. Inclou Sanaüja del Mercat de 
Ponts i Vallfogona de Riucorb del Mercat 
de Tarragona. 

38. GUISSONA (3.911) 
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38. CERVERA (11.596) 

40. LLEIDA (161.984) 

41. MOLLERUSSA (23.029) 

42. LES BORGES BLANQUES 
(5.717) 

CERVERA (10.626) Inclou tot el Mercat de 
Cervera, excepte Ivorra, Municipalia de 
Guissona, Plans de Sió de la Municipalia 
d'Agramunt. 

LLEIDA (137.254) Excloent La Portella del 
Mercat de Lieida i passa a la Municipalia 
de Balaguer. 

ALCARRAS (13.560) Tots els municipis 
inclosos al mercat de Lieida. 

MOLLERUSSA (24.264) Vilanova de Bell-
puig del Mercat de Mollerussa passa a 
la Municipalia de Bellpuig d'Urgell. Inclou 
tota la Municipalia de La Granadella i els 
Municipis Juneda, Castelldans, Cerviá de 
les Garrigues, Vinaixa, l'Espluga Calba. 

LES BORGES BLANQUES (13.479) Inclou 
a mes els municipis de Juneda, Castell
dans, Cerviá de les Garrigues, l'AIbí, Vi
naixa, l'Espluga Calba del Mercat de Liei
da, Fulieda del Mercat de La Pobla de Cér-
voles, Fulieda del Mercat de l'Espluga de 
Francolí. 

SEGRIA. Exclou La Portella del Mercat de 
Lieida. Inclou Bell-lloc d'Urgell, Sidamon, 
Fondarella, Mollerussa, Miralcamp, Palau 
d'Anglesola, Golmés del Mercat de Molle
russa. 

LES GARRIGUES. lunclouen tots els mu
nicipis esmentats anteriorment del Mer
cat de Lieida i mes Torregrossa, Puiggrós, 
Arbeca del Mercat de Mollerussa. Tarrés, 
La Pobla de Cérvoles, El Vilosell i Fulie
da del Mercat de l'Espluga de Francolí. 

43. TARREGA (23.856) 

44. AGRAMUNT (5.824) 

LA GRANADELLA (7.515) Tota la Munici
palia está inclosa en el Mercat de Lieida. 

TARREGA (20.994) Tots els municipis del 
Mercat de Tárrega excepte Vallfogona de 

Riucorb, Preixana, Ivors d'Urgell. 

AGRAMUNT (6.577) Inclou Montclar del 
Mercat d'Artesa de Segre (fusionat amb 
el municipi d'Agramunt), i Plans de Sió 
del Mercat de Cervera. 

GARRIGUES. 

URGELL 

45. BELLPUIG (5.556) 

46. ALCANAR (8.032) 

BELLPUIG (9.250) Inclou Vilanova de Bell
puig del Mercat de Mollerussa, Preixana, 
Ivars i El Poal del Mercat de Trrega. 

ALCANAR (8.032) MONTSIÁ. Inclou Mas de Barberans del 
Mercat de Tortosa 

47. ST. CARLES DE LA 
RÁPITA (10.059) 

48. AMPOSTA (14.628) 

ST. CARLES DE LA RÁPITA (10.059) 

AMPOSTA (21.048) 

Inclou Sta. Bárbara, Masdenverge, Fregi-
nals, Godall, La Galera, del Mercat de 
Tortosa. 

49. ULLDECONA (5.044) ULLDECONA-LA SÉNIA (10.148) 
Inclou La Sénia del Mercat de Tortosa. 
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50. TORTOSA (74.065) TORTOSA (51.359) Exclou El Perelló, Del
ta del Ebre, Sta. Bárbara, Masdenverge, 
La Galera, Godall, Freginals, Mas de Bar-
berans, Arnés, Horta de St. Joan, Prat de 
Comte, Bot. 

EL PERELLÓ (7.127), Inclou l'AmetlIa de 
Mar del Mercat de Reus. 

BAIX EBRE. Inclou TAmetlIa de Mar del 
Mercat de Reus. Exclou Arnés, Horta de 
St. Joan, Prat de Comte i Bot del Mercat 
de Tortosa. 

51. GANDESA (3.966) 

52. BATEA (2.119) 

TERRA ALTA (13.888) Inclou Bot, Horta 
de St. oJan, Prat de Comte i Arnés del 
Mercat de Tortosa. 

Totalment indos a la Municipalia de Ter
ra Alta. 

TERRA ALTA. Inclou Bot, Horta de St. 
Joan, Prat de Comte, Arnés del Mercat 
de Tortosa. El Pinell de Brai del Mercat 
de Mora d'Ebre, Corbera de Terra Alta, 
La Fatarella, La Pobla de Massaluca del 
Mercat de Mora d'Ebre. 

53. MORA D'EBRE (20.137) MORA D'EBRE (13.943) 
inclou Tivissa, Ginestar d'Ebre i García 
del Mercat de Reus. Rasquera del seu 
propi mercat de Rasquera. Exclou El Pi
nell de Brai del Mercat de Mora d'Ebre 
passa a la municipalia de Terra Alta. In
clou Mora la Nova que té mercat propi. 

FLIX D'EBRE (13.943) 
Inclou la Palma d'Ebre del Mercat de 
Reus. Exclou La Pobla de Massaluca, La 
Fatarella, Corbera de Terra Alta del Mer
cat de Mora d'Ebre. 

RIBERA D'EBRE. Exclou Pobla de Massa
luca, La Fatarella, Corbera de Terra Alta, 
El Pinell de Brai del Mercat de Mora 
d'Ebre. Inclou La Palma d'Ebre, Garcia, 
Tivissa, Ginestar d'Ebre del Mercat de 
Reus. 

54. RASQUERA (976) 

56. FALSET (3.860) 

Indos a la Municipalia de Mora d'Ebre. 

Indos a la Municipalia de Mora d'Ebre 

PRIORAT (8.896) Totalment indos el Mer
cat de Falset (Falset, Tarroja del Priorat, 
La Figuera de Falset i Lloá) La resta de 
municipis son del Mercat de Reus (La 
Bisbal de Falset, Margalef, La Morera de 
Montsant, Poboleda, Porrera, Gratallops, 
Cabasers, Bellmunt del Priorat, El Mas-
roig, Els Guiamets, Capcanes, Marga, Tor
re de Fontubella, Pradell de Teixet. 
Exclou Ulldemolins, Cornudella de Mont
sant, Arbolí, del Mercat de Reus, passen 
a la Municipalia de les Muntanyes de Pra-
des. 

PRIORAT. Exclou Garcia del Mercat de 
Reus. 

57. REUS (143.656) REUS (94.431) Tots els municipis son del 
Mercat de Reus. Exclou Capafons i La Fe-
bró que son de la Municipalia de les Mun
tanyes de Prades. 

RIUDOMS (9.532) Tots els municipis son 
del Mercat de Reus. 

BAIX CAMP. Exclou tots els municipis 
del Priorat que no son del Mercat de Fal
set, L'AmetlIa de Mar, Tivissa, Garcia, Gi
nestar d'Ebre, Vila-seca, Alcover, Prades, 
Vilallonga del Camp, Pobla de Mafumet, 
del Mercat de Reus. 

VANDELLÓS 
Tots els municipis son del Mercat de 
Reus. 
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58. TARRAGONA (120.945) TARRAGONA (120. 851) Inclou Vilallonga 
del Camp, La Pobla de Mafumet del Mer
cat de Reus. Exclou la Riera de Gaiá i 
Altafulla del Mercat de Tarragona que 
passen a la Municipalia de la Riera de 
Gaiá. 

LA RIERA DE GAIA (11.274) Tots els mu-
nicipis excepte Altafulla i Riera de Gaiá 
son del Mercat del Vendrell. 

TARRAGONÉS. Inclou La Pobla de Mafu
met, Vilallonga del Camp, del Mercat de 
Reus; Renau i Salomó del Mercat de 
Valls; Bonastre, Vespella de Gaiá, La Nou 
de Gaiá, La Pobla de Berá, Creixeil de 
Mar, Torredembarra del Mercat del Ven
drell. 

59. VALLS (35.000) 

61. MONTBLANC (6.864) 

62. STA. COLOMA DE 
QUERALT (4.292) 

VALLS (23.428) Tots els municipis son del 
del Mercat de Valls. Exclou Salomó de 
la Municipalia de la Riera de Gaiá i Renau 
de la Municipalia de Tarragona. 

EL PLA DE CABRA (4.660) Tots els muni
cipis son del Mercat de Valls. Exclou Sar-
val, Barbera de la Conca, Forés del Mer
cat de Valls, son de la Municipalia de 
Montblanc. 

ALCOVER (4.504). Inclou Alcover (del 
Mercat de l'Espluga (Municipalia de Bor-
ges Blanques); Vilanova de Prades (Mu
nicipalia de les Muntanyes de Prades). 

MONTBLANC (9.178) Inclou Barbera de la 
Conca, Sarval i Forés del Mercat de Valls. 
Passanant del Mercat de Tárrega. 

STA. COLOMA DE QUERALT (3.463) Ex
clou els municipis de Montmaneu, Argen-
sola i Bellprat (Municipalia d'lgualada) del 
Mercat de Sta. Coloma. Exclou Rocafort 
de Queralt (Municipalia de Montblanc) del 
Mercat de Sta. Coloma. 

ALT CAMP 

63. EL VENDRELL (33.408) EL VENDRELL (17.244) Exclou tots els mu
nicipis de la Municipalia de Gaiá, Banye-
res del Penedés, Calafell i Bellver del 
Penedés del Mercat del Vendrell. Inclou 
Lloenc del Penedés i St. Jaume deis Do-
menys (del Mercat de Vilafranca del Pe
nedés). 

CALAFELL (5.789) Inclou Cunit del Mercat 
de Vilanova i La Geltrú. 

BAIX PENEDÉS Inclou St. Jaume deis Do-
menys, l'Arbog del Mercat de Vilafranca 
del Penedés. Cunit del Mercat de Vilano-
va i La Geltrú, i exclou tots els municipis 
de la Riera de Gaiá. 

64. LA POBLA DE LILLET 
(5.834) 

65. BERGA (36.026) 

GUARDIOLA DE BERGA (9.251) Inclou 
Saldes, Gósol, Vallcebre, Cercs, Fígols de 
les Mines, La Nou de Berguedá, Castell 
de l'Areny. 

BERGA (17.803) Exclou deis municipis 
abgns esmentats de la Municipalia de 
Guardiola de Berga. Exclou Caserres, Vi-
ver i Serrateix, Puig-reig, Navars, Gaiá 
del Mercat de Berga i que pertanyen a 
la Municipalia de Puig-Reig. Inclou Mont-
major del Mercat de Solsona. 

BERGUEDÁ. Inclou St. Jaume de Fronta-
nyá del Mercat de Ripoll, Montmajor del 
Mercat de Solsona, Sta. M.a de Merlés 
del Mercat de Prats de Lluganés. 
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PUIG-REIG (14.876) Inclou tot el Mercat 
de Navars. 

66. GIRONELLA (7.601) GIRONELLA (7.601) Tota la municipalia és 
del Mercat de Gironella. 

67. MANRESA (99.969) MANRESA (86.767) Inclou Castellfollit del 
Boix del Mercat d'lgualada. Exclou Súria, 
Callús, St. Mateu de Bages de la Munici
palia de Suria i que pertanyen al Mercat 
de Manresa. Exclou Artes del Mercat de 
Manresa i que és de la Municipalia de 
Sallent. 

BAGES. Inclou Cardona del Mercat de 
Solsona, St. Feliu Sasserra, Sta. M.a d'Oló 
del Mercat de Vic. 
Aguilar de Boixadors del Mercat de Calaf 
i Castellfollit del Boix del Mercat d'lgua
lada. 

68. SALLENT (12.765) 

69. MOIÁ (3.123) 

SALLENT (19.856) Inclou Artes, Sta. M.a 

d'Oló i Avinyó del Mercat de Vic. 

MOIANÉS (5.847) Inclou Castellcir, Cas-
telltergol, Granera, l'Estany del Mercat 
de Vic. 

70. NAVARS (5.689) SÚRIA (0.186) Tots els municipis son 
del Mercat de Manresa. 

71. CALAF (10.215) 

72. IGUALADA (59.206) 

CALAF (9.342) Exclou Pinos, Veciana i 
Rubio del Mercat de Calaf de la Munici
palia d'lgualada. 

IGUALADA (50.609) Inclou Veciana i Ru
bio del Mercat d'lgualada; Montmaneu, 
Argensola i Bellprat del Mercat de Sta. 
Coloma de Queralt; la Llacuna del Mercat 
de Vilafranca del Penedés. Exclou Pierola 
(Municipalia de Piera) i el Bruc (Munici
palia de Martorell). 

CAPELLADES (8.857) Tots els municipis 
están en el Mercat d'lgualada. 

PIERA (7.547) Inclou Piera del Mercat de 
St. Sadurní d'Anoia; Pierola del Mercat 
d'lgualada; Masquefa del Mercat de Mar
torell. 

ANOIA. Inclou Montmaneu, Argengola, 
Bellprat del Mercat de Sta. Coloma de 
Queralt, Castellfollit de Riubregós del 
Mercat de Cervera; Piera del Mercat de 
St. Sadurní d'Anoia; Masquefa del Mercat 
de Martorell. Exclou Castellfollit del Boix 
del Mercat d'lgualada; Aguilar de Boixa
dors del Mercat de Calaf. 

73. PRATS DE LLU£ANÉS 
(2.740) 

74. VIC (99.800) 

EL LLUQANÉS (6.908) Inclou Orís, St. 
Agustí de Lluganés, Perafita, St. Boi de 
Lluganés, Sobremunt, Olost, Oristá, St. 
Feliu Sasserra del Mercat de Vic. 

VIC (40.546) Tota la municipalia pertany 
al Mercat de Vic. 

OSONA. Exclou Arbúcies, l'Estany, St. Hi-
lari Sacalm, St. Quirze Safaja, Granera, 
Castellar, Castelltergol, Sta. M.a d'Oló, 
Avinyó, St. Feliu Sasserra, Aiguafreda del 
Mercat de Vic; Sta. M.a de Merlés del 
Mercat de Prats de Lluganés. 

RODA DE TER (6.817) Pertany al Mercat 
de Vic. 

MANLLEU (18.066) Pertany al Mercat de 
Vic. 

TONA-CENTELLES (17.029) Pertany al Mer
cat de Vic. 
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75. VILANOVA I LA GELTRÜ 
(57.512) 

VILANOVA I LA GELTRÚ (47.688) Inclou 
Canyelles, del Mercat de Vilafranca del 
Penedés. Exclou St. Pere de Ribes i Cu-
nit del Mercat de Vilanova. 

GARRAF. Exclou Cunit del Mercat de 
Vilanova i la Geltrú. Inclou Sitges, Oli-
vella, Canyelles. Oleseta, l'Arbog, Caste-
llet i la Gomal. 

SITGES-ST. PERE (21.338) Inclou St. Pere 
de Ribes del Mercat de Vilanova i la Gel
t rú; Sitges del Mercat de Vilafranca del 
Penedés. 

L'ARBOQ (7.488) Inclou Beilvei i Banyeres 
del Penedés del Mercat del Vendrell i la 
resta de municipis son del Mercat de Vi
lafranca del Penedés. 

76. VILAFRANCA DEL 
PENEDÉS (68.044) 

VILAFRANCA DEL PENEDÉS (36.268) Tota 
la municipalia inclosa en el Mercat de Vi
lafranca. 

ST. MARTÍ SARROCA (4.983) Tota la mu
nicipalia inclosa en el Mercat de Vila
franca. 

ALT PENEDÉS. Exclou la Llacuna, St. Jau-
me deis Domenys, l'Arboc, Castellet i La 
Gomal, Canyelles, Olivella, Oleseta, Sit
ges del Mercat de Vilafranca; Piera del 
Mercat de St. Sadurní d'Anoia. Inclou Gé
lida del Mercat de Martorell. 

ST. PERE DE RIUDEBITLLES (5.854) Inclou 
Terrassola i Lavit del Mercat de St. Sa
durní d'Anoia. 

77. ST. SADURNÍ D'ANOIA 
(15.238) 

ST. SADURNÍ D'ANOIA (15.453) Inclou Su-
birats del Mercat de Vilafranca; Gélida 
del Mercat de Martorell. Exclou Piera, 
Terrassola i Lavit del Mercat de St. Sa
durní d'Anoia. 

78. MARTORELL (42.653) MARTORELL (62.033) Inclou El Bruc del 
Mercat d'lgualada; Collbató, Esparregue-
ra, Olesa de Montserrat i Castellbisbal del 
Mercat de Barcelona. 

BAIX LLOBREGAT 

EL DELTA MiTJA (58.884) Inclou El Papiol 
del Mercat de Martorell. La resta de mu
nicipis son del Mercat de Barcelona. 

DELTA OCCIDENTAL (16.581) Tots els mu
nicipis pertanyen al Mercat de Barcelona. 

DELTA BAIX (561.781) Tots els municipis 
pertanyen al Mercat de Barcelona. 

79. BARCELONA (2.941.317) BARCELONA (1.902.713) 

BADALONA (369.120) Inclou Sta. Coloma 
de Gramanet del Mercat de Granollers. 

BARCELONÉS. Exclou tots els municipis 
de les Municipalies de Delta Mig, Delta 
Occidental, Delta Baix, que son del Mer
cat de Barcelona. 

80. TERRASSA (163.535) 

81. SABADELL 

TERRASA (163.535) Tots els municipis 
son del Mercat de Terrassa. 

SABADELL (233.387) Inclou St. Quirze del 
Valles, Castellar del Valles, St. Lloren? 
Savall del Mercat de Granollers. Exclou 
Sentmenat del Mercat de Sabadell. 

VALLES OCCIDENTAL. Inclou Castellar 
del Valles, St. Llorenc Savall, Caldes de 
Montbui, Palau de Plegamans, Sta. Perpe
tua de Moguda, Monteada i Reixac, Ripo-
ilet, Cerdanyola, St. Cugat del Valles i 
Rubí del Mercat de Granollers. Inclou 
Castellbisbal. 
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RUBÍ-ST. CUGAT DEL VALLES (167.797) 
Tots els municipis son del Mercat de Gra-
nollers. 

82. GRANOLLERS (524.531) 

RIERA DE CALDES (110.533) Tots els mu
nicipis pertanyen al Mercat de Granollers. 

GRANOLLERS (73.679) Tots els municipis 
son del Mercat de Granollers. 

LA GARRIGA (14.788) Tots els municipis 
excepte St. Quirze Safaja son del Mercat 
de Granollers. 

VALLES ORIENTAL. Exclou la Municipalia 
de Rubí-St. Cugat, Sta. Coloma de Gra-
manet, Alella. Inclou Granera, Castellcir, 
Castelltercol del Mercat de Vic; exclou 
Ríells del Montseny i Breda del Mercat 
de St. Celoni. 

CARDEDEU (11.262) Tots els municipis 
son del Mercat de Granollers. 

83. ST. CELONI (26.799) ST. CELON!. Exclou Arenys de Munt de! 
Mercat de St, Celoni. 

84. MATARÓ (109.646) MATARÓ (108.450) Exclou St. Viceng de 
Montalt de la Municipalia d'Arenys de 
Mar que és del Mercat de Mataró. In
clou órrius del Mercat de Granollers. 

EL MARESME. Inclou Arenys de Munt del 
Mercat de St. Celoni, Orrius i Alella del 
Mercat de Granollers. 
Exclou Blanes del Mercat de Tordera. 

MASNOU-PREMIÁ (58.951) Menys Alella 
pertany al Mercat de Granollers. La res
ta son del Mercat de Barcelona. 

85. ARENYS DE MAR (19.644) 

86. CALELLA-MALGRAT 
(25.516) 

ARENYS DE MAR (27.065) Inclou Arenys 
de Munt del Mercat de St. Celoni i St. 
Viceng de Montalt del Mercat de Mataró. 

CALELLA-MALGRAT (36.497) Inclou Mal-
grat del Mercat de Tordera. 

TORDERA (10.136) Exclou Malgrat i Bla
nes del Mercat de Tordera. 

87. TORDERA (41.425) BLANES (20.308) Exclós del Mercat de 
Tordera. 

297 





annexos 





ANNEXE 1. PROPOSTA D'ESTUDI 

PROPOSTA D'ESTUDI A LA FUNDACIO 
JAUME BOFILL (26/9/1979) 

PROPOSTA PER A UN ESTUDI DE LA REAUTAT 
FÍSICO-TERRITORIAL DE CATALUNYA I DELS ÁMBITS 
TERRITORIALS PER LA GESTIÓ DE LES COMPETÉNCIES 
PUBLIQUES 

1 L'equip que, d'acord amb els termes de la Beca de la 
Fundació Bofill, redacta les «Bases teóriques i prac
tiques per a una nova divisió territorial de Catalunya», 
al justificar la final de la tasca encomanada creia que 
aquesta venia justificada al constatar-se que, per man
ca d'estudis considerats indispensables, no es podien 
constatar les hipótesis formulades amb la realitat. 
Es considerava que convenia estudiar els requeri-
ments político-socials i els requeriments técnics de la 
gestió pública, i, també, la realitat humana i territorial 
de Catalunya, els problemes territorials de Catalunya 
i deis Ajuntaments actuáis, i la historia deis agrupa-
ments humans i de la tradició municipal. 

2 Alguns deis components de l'equip redactor de les 
«Bases teóriques i practiques...» creuen convenient i 
urgent procedir a efectuar aquests estudis, i propo-
sen a la «Fundació Jaume Bofill» el patrocini deis dos 
estudis básics que s'exposen a continuado, dirigits, 
ambdós, a constrastar la hipótesi de treball formulada 
en les ja esmentades «Bases...»: 

A. Estudi de la realitat físico-territorial de la Catalunya 
actual. 

B. Estudi de la realitat deis ámbits territorials signifi-
catius per la gestió de cada competencia pública 
que tingui alguna influencia local. 

a. L'estudi de la realitat territorial i humana de Ca
talunya conté, com a temes principáis d'análisi, 
els següents: 

1. Aglomeracions de població i la seva tenden
cia. 

2. Els diferents graus de les barreres físiques. 
3. Els llocs de pas. 
4. L'accessibilitat inter-territorial amb les in-

fraestructures actuáis de transport (trans-
port públic i transport privat). 

5. Continuítats físiques de l'edificació. 
6. Les interrelacions territorials: les de base 

diaria (residéncia-treball» i les de base pe
riódica (compres i servéis de diferents tipus, 
lleure, etc.) 

7. Canvis que s'han produit a cadascuna de les 
comarques del projecte de 1932 com a resul-
tat de les noves infraestructures de trans-
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port i de l'ús generalitzat del vehicle privat. 
8. Possibilitats, a partir del territori, d'agrupar 

municipis actuáis. 

La informació disponible sobre els aspectes 
esmentats es limitada, i caldrá completar 
l'ánálisi de la cartografía, censos o altres 
dades, amb visites i entrevistes. 
Aquest estudi es materializará, principal-
ment, amb plans i mapes que constituirán 
el «continent» a ésser constrastat amb els 
resultats de l'estudi de les competéncles. 

b. L'estudi de competéncies o facultats publiques 
que tinguin algún impacte local, analitzará per 
a cada competencia, els següents aspectes: 
1. Problemes de la seva gestió en els ámbits 

territorials actuáis (municipis o províncies): 
aparell administratiu actual, cost aproximat, 
relacions amb d'altres organismes públics, 
etcétera. 

2. Requisits (de control superior, de legislado, 
d'aparell administratiu) per a la gestió local. 

3. Ámbits territorials i grandária de població 
mes adequats per a exercir la gestió de ca
da competencia (grandária máxima i mínima 
aproximades). Aquest punt inclou tota la pro
blemática de les grandáries mes adequades 
de servei per a garantir els costos unitaris 
mes baixos. 

4. Organització funcional de cada competencia. 
5. Idoneítat de les províncies i de les regions 

i comarques del Projecte de 1932, per a exer
cir la gestió d'aquestes competéncies, 

6. Particularitats i problemes de funcionament 
de cada competencia en la zona pirinenca, 
en la zona metropolitana i en el sector cos-
taner-turístic. 

7. Idoneítat de la proposta de delimitació terri
torial i de distribució de competéncies con-
tinguda en les hipótesis del treball «Bases 
teóriques i practiques per a una nova divisió 
territorial de Catalunya». 

En aquests estudis es parteix de I'organitza
ció funcional existent o proposada, i es tro-
ben els ámbits territorials mes escaients per 
a la seva gestió a partir deis requeriments 
funcionáis. El treball s'haurá de fer amb en
trevistes a funcionaris i experts de cada com
petencia. 
Les competéncies que es proposa estudiar 
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son les següents: Servéis socials, transport 
públic, Cultura i Patrimoni, Esport i lleure, 
Servéis d'administració generáis, Urbanitza-
ció i el seu manteniment, xarxa de carrete-
res, captació i distribució d'aigües, ensenya-
ment, sanitat, plans d'urbanisme, habitatge, 
escombraries, bombers, cementiris, etc. En 
total es calculen unes vint competéncies. 

El plác d'entrega final es preveu de deu a dotze mesos, 
distribuint les entregues en estudis parcials, el nom
bre deis quals, possiblement trimestrals, es podría fi-
xar definitivament en el cas d'arribar-se a un acord 
amb la «Fundació Bofill». 

4 El nou equip que ha decidit continuar els estudis enun
ciáis en el punt anterior está compost per Caries Car-
reres i Verdaguer, Lluís Casassas i Simó, Joaquím 
Clusa i Oriach i Isabel Rueda Márquez. 
Aquest equip ha decidit encarregar a Lluís Casassas 
que efectui les converses precises, mantingui totes 
les relacíons necessáries amb la «Fundació Bofill», i, 
dintre de l'esperit de la present proposta, arribi amb 
la «Fundació» ais acords mes avinents. 

Barcelona, vint-i-sis de setembre de mil nou-cents se-
tanta nou 
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ANNEXE 2. SOBRE ELS ASPECTES LINGÜÍSTICS DEL MOT «MUNICIPALIA» 

La derivació és el procés que permet de crear mots 
nous a partir d'una arrel léxica ja existent i d'uns afi-
xos amb un significat mes o menys fix. Així, entre 
d'altres exemples, es pot citar: 

industria industrialitzar industrialització in-
dustrialitzable; 
fisc - > fiscal —>- fiscalía 
comarca —>- comarcal 

fiscalitzar - > fiscalització; 
comarcalitzar —> comarcalit-

m r zacio; 
municipi —> municipal 
zar —> municipalització 

municipalia —> municipalit-
municipalitzable. 

A partir d'ací, hom ha de fer la distinció entre mot 
real, que és aquell que ja té un ús dins la Mengua, i 
mot possible, que és aquell que actualment no té un 
ús dins la Mengua pero que la seva formado li permet 
d'esdevenir un mot real. 

A mes d'aixó, l'ús deis mots deriváis reals pot provo
car una especialització del seu significat. Per exemple: 

obra: aplicació de l'activitat humana a un fi 

obrar: aplicar l'activitat humana a un fi 
obrador: taulell o oficina on es fa algún treball 

manual. 

Finalment, la Mengua catalana té el sufix - ia que dona 
un significat locatiu al derivat, i, també, un sentit d'ac-
tivitat. Per exemple: 

fiscalía: relatiu a fisc. Ofici de fiscal. Oficina del fiscal 
ruralia: relatiu o pertanyent al camp 
corredoria: ofici de corredor. Diligencia que fa un cor

redor. Estipendi que percep el corredor. 
Oficina del corredor 

rodalia: terreny que formen els voltants, el districte, 
etcétera, d'una poblapió, parroquia, etc. 

Així, dones, sembla que és del tot lícit de proposar el 
mot possible municipalia com a mot rea! amb el signi-
fidat de «conjunt de nuclis de població (municipis) dons 
els quals es produeixen relacions humanes quotidia-
nes», en la qual definido és palés el sentit ú'unitat 
administrativa. 

A cura de Teresa Sabría, llicenciada en filología Catalana. 
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ANNEXE 3. ABSTRACT DEL TREBALL EN 

SPACE AND LOCAL GOVERNMENT IN CATALONIA * 

JOAQUÍM CLUSA 
LLUÍS CASASSAS 

1 The starting point of the present exercice is the need 
to improve Local Government in Catalonia. This need 
has been expressed, from diferent political perspecti-
ves, as a social need. 

2 The main decissions (or recommendations) to be taken 
are about «levéis of Local Government», «functions 
of each level» and the corresponding «geographical 
delimitations». Fiscal system, local workers, election 
system and central-local Government relationships are 
issues in which space is less relevant. 

3 Local Government in Catalonia manages only 10-15% 
of public resources (as it is in the rest of Spain) in 
933 municipalities. There is a demand for more local 
autonomy in terms of powers and resources. Near 
eighty per cent of Catalán municipalities nave less 
than two thousand inhabitants. Chief executive officer 
and Finance Director of all municipalities are centrally 
appointed. The provinces have a second level of Local 
Government. 

4 From 1978 Spanish Constitution, Catalonia enjoys a 
progressive devolution of powers from Central Govern
ment. The discussion on the territorial organisation for 
Local Government is going to start very soon in the 
Catalán Parliament. Two political issues are to envi-
sage the whole discussion, the territorial organisation 
in «comarques» or «counties», set up by the autono-
mous Government («Generalitat») before Civil War; 
that organisation has been a political demand for many 
years. And second, the feelings againts the «provin
ces», as a form of centralist administration. Important 
social and territorial changes have taken place in Ca
talonia from the thirties, and provinces exist from 
XIXth Century. Therefore the present theoretical and 
empirical exercise has important political and emotive 
implications. 

5 The method of anaiysis stresses the need to justify the 
proposals in terms of three groups of conclussions, 
mutually related. In first place, the present problems 
of Catalán Local Government, specially the territorial 
ones. In second place, the functional and territorial re-
quirements (efficiency and effectiveness) of local ser-
vices. And, finally, the working of the territorial and 
urban system in Catalonia. Any proposal satisfy, addi-
tionally, certain political requirements of simplicity, 
mínimum cost, local democracy, local autonomy and 
public participaron. The methodology used was ini-

304 

ANGLÉS 

tially developed by Herbert Commission, Radcliffe-
Maud Commission and D. Sénior (1959 & 1969). 

6 The exercise has identified the main problems of Ca
talán Local Government. The problems arise from the 
local geography, the lack of financial, technical and 
administrative resources, the fiscal inequalities and 
the metropolitan phenomena. Small municipalities have 
indicated the need for ¡nter-municipal manegement to 
improve most of local services. The research points 
out that the mínimum thresholds for administrative ca-
pacity is over 5.000 and 10.000 inhabitants. 

7 A deep anaiysis has been carry out to specify the func
tional of main local and central functions. The main 
thresholds to manage effectively public functions are 
5.000-10.000-25.000-100.000-250.000 and 500.000 inhabi
tants. With 10.000 inhabitants and over, Local Govern-
ments may have most of public services to ensure 
political power and quality of life, at a reasonable 
cost. Five units (instead of four provinces) seems to 
satisfy the requirements of central services. 

8 Catalán space is one of the main constraints for any 
Local Government reform. Seventy five per cent of 
population live in the metropolitan área, forty kilome-
ters around Barcelona. Sixteen urban systems have 
been identified out metropolitan área with sixteen per 
cent of Catalán population (around sis milions inhabi
tants). The average population density is, today in Ca
talonia, 180 inhabitants per km2. Territorial anaiysis has 
been carry out using «telephone calis» (between 450 
municipalities) and «commuting data» (in Barcelona 
province), with the application of «graph theory» and 
the concept of «functional distance» (Brown and Hor-
ton, 1971). There has been identified the basic hierar-
chy of Catalán space: municipality-urban system-sub-
regional centre (provincial) and regional centre (Bar
celona). Economic development, personal mobility and 
economic growth have increased the importance of 
Barcelona, its metropolitan área, and four more cen
tres. 

9. The alternative proposals, alredy presented by ins-
titutions, professionals and political parties, varíes bet
ween two or three level of Local Government. The 
present exercise puts (or it intents to) sound argu-
ments for the setting up of only one level of Local 
Government in Catalonia, politically and functionally 
effective, with 126 units (and two metropolitan áreas). 
Five regions seem suitable for Central and autonom-
ous administration. 

* The paper is based on the results of a project for the «Jaume Bofill» 
Foundation. 
Resum de la ponencia que es presentará en el proper Congrés de Ciencia 
Regional a Barcelona l'estiu del 1981. 



ANNEXE 4. MAPES DE LES DIVISIONS POLÍTICO-ADMINISTRATIVES DE CATALUNYA 

Divisió en Partits Judicials (1970) Les zones de recaptació de contribucions 

Divisió en Districtes Notaríais Divisió en Comarques Sindicáis 
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Divisió en Confederacions Hidrografiques Arees de concentrado telefónica 

BARCELONA 

Divisió en Partits Medies Cambres de Comerc 
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ANNEXE 5. MODEL DE L'ENQUESTA ENVIADA ALS AJUNTAMENTS 

ENQUESTA DIVISIÓ TERRITORIAL 
DE CATALUNYA 

AJUNTAMENT DE 

Distingits senyors: 

Amb motiu d'estar estudiant una proposta de Divisió Territorial de Catalunya, hem elaborat l'enquesta que us enviem, la qual te 
per objecte el coneixement de l'Administració Local, sobretot en els seus aspectes de base fiscal, requeriments técnics, perso
náis i necessitats generáis. Com que l'enquesta preten de ser mes indicativa que exhaustiva, hem optat per una mostra de qua-
ranta municipis, seleccionats sobre la base deis criteris següents: municipis de 1.000 a 5.000 habitants; de 5.000 a 10.000 habi-
tants; de 10.000 a 20.000 habitants; municipis de l'A.M.B.; caps de provincia; municipis amb una forta especialització turística; 
municipis nous a partir de la fusió d'altres municipis. 

Ates el carácter reduít d'aquesta mostra, és fonamental per al nostre estudi d'obtenir resposta a tots els exemplars de 
l'enquesta, i és aquest fet que ens permetem de demanar-vos que tingueu la bondat de posar el máxim interés a contestar-la. 

En el cas de mancar-vos algún aclariment addicional, sapígueu que ens localitzareu a l'adreca o teléfon següents: 

C./ Provenga, 356, 3.er-1.a 

BARCELONA - 37 
Telf.: 257 11 91 

Molt agraíts per endavant de la vostra atenció. Lluís Casassas 
Joaquim Clusa 

Equip treball «Divisió Territorial de Catalunya 
Fundació Jaume Bofill 

ESTUDI SOBRE LA DIVISIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA. PRESENTACIÓ DE L'ENQUESTA SOBRE ADMINISTRACIÓ LOCAL 

1. Aquest grup de treball ha estat becat per la Fundació Bofill per tal d'estudiar, des d'una perspectiva técnica, una possible 
organització territorial de Catalunya. A fí de portar a terme la tasca esmentada, hem partit deis següents supósits: 

A — a) L'Administració Central exerceix les seves competéncies des d'una administració periférica d'ámbit provincial, les je-
rarquies máximes del qual son governadors civils i els delegáis provincials. 

b) Les Diputacions — amb competéncies en el camp de la sanitat, bombers, servéis socials, esports, carreteres, etc. — 
teñen també un ambit d'actuació provincial, amb organismes de direcció elegits — de segon grau — des deis Ajunta-
ments. 

c) Els Ajuntaments exerceixen les seves funcions publiques dins els termes municipals definits per un territori i una po
blado resident. 

d) La Generalitat, semblantment a l'Administració central i a les Diputacions, exerceix, des de I'ambit provincial, les poques 
competéncies que li han estat traspassades. Aquest model d'administració li ha vingut imposat per l'organització ma-
teixa deis aparells administratius traspassats. 

B a) De cara al futur caldrá que la Generalitat es doti d'una organització territorial propia que la fací capag d'administrar efi-
cacment les competéncies de les quals esdevingui dipositária; atribució, d'altre banda, contemplada per l'Estatut. És opi-
nió generalitzada que l'organització provincial no és la mes adient per a Catalunya. L'Estatut, en concret, fa aHusió a 
una organització territorial basada en comarques, regions i vegueries. 

b) Algunes competéncies municipals — planejament urbanístic, eliminació d'escombraries, grans equipaments, transport 
públic, sanejament i aigua, especialment — podrien ser gestionades millor si s'inscrivien en ámbits territorials mes 
amplis que els actuáis termes municipals. Aquest argument ha estat fonamental a l'hora de justificar la necessitat 
d'organismes supramunicipals o comarcáis. 

c) Alguns municipis son excesivament amplis per permetre un exercici eficac de les gestions locáis i constitueixen, de 
mes a mes, un marc inadequat per a la participació necessária deis ciutadans en els afers municipals. Com a contra-
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partida, la gran majoria deis municipis de Catalunya son excesivament limitats — en població, base fiscal, i aparell ad-
ministratiu — per tal de possibilitar I'exerclci de les funcions locáis que els son atribuides. 

d) Algunes realitats territorials de la Catalunya d'avui — continuus metropolitans de Barcelona i Tarragona, árees rurals 
disperses, per citar dos exemples — reclamen des del punt de vista de la gestió pública, uns organismes que puguin 
gestionar «conjuntament» tan aquelles competéncies que avui teñen els Ajuntaments, com aquelles que transpassades 
per l'Administració Central a la Generalitat, els arribin a ser transferides. 

e) Existeix, per part deis Ajuntaments, una demanda de mes autonomía local; és a dir, de mes funcions publiques amb 
capacitat de decisió local — escoles, servéis socials i sanitat, per esmentar-se alguns exemples. Algunes d'aquestes 
competéncies serán traspassades, a la curta o a la Ilarga, a la Generalitat, la qual les podrá exercir almenys de tres 
formes: 

— directament, per mitjá d'una administració periférica, amb delegáis de la Generalitat en determináis ámbits territo
rials — provincies, comarques, regions, etc. 

— de forma delegada, pels Ajuntaments 
— traspassant una part de la gestió ais Ajuntaments, que podrían decidir, aixi com autonomía. 

f) Finalment, la Divisió Territorial del 1932, per be que realitat social sentida, ben segur que ja no s'ajusta a la divisió 
territorial que resultaría de l'aplícació a Catalunya deis criteris de delimitado que foren usats aleshores. Aquest fet 
no és una conseqüéncia deis canvis operats en el marc de Catalunya des d'aquella divisió territorial encá. 

2. Sobre la base deis supósits esmentats, aquest grup de treball ha adoptat les hipótesis següents: 

A) Cal gestionar Catalunya per mitjá d'una Administració Local amb dos esglaons les competncies deis quals equivaldrien 
al conjunt de les actuáis competéncies municipals mes aquelles que, traspassades per l'Administració Central a la Ge
neralitat, els fossin transferides. S'estudiaran també les opcíons de tres esglaons i la d'un sol esglaó per sota la Ge
neralitat. 

B) Cal establir unes certes coincidéncies entre els ambits territorials corresponents al segon esglaó de l'Administració 
Local i els corresponents ais órgans periférics de la Generalitat í, si fos possible ais órgans periférics de la mateixa 
Administració Central. 

C) Cal que la divisió territorial de que es doti la Generalitat garanteixi, per una banda, ¡'eficacia de les funcions publiques, 
i asseguri, per una altra, la máxima participació possible del ciutadá en la gestió local. 

3. L'enfocament metodológic adoptat gira sobre tres grans eixos: 

A) Aprofondiment en el coneixement de la realitat territorial — condicionaments provinents del relleu, de la xarxa de comu-
nicacions, connectivitats territorials, creixement urbá, árees rurals, homogeneitats territorials, entre altres. 

B) Análisi deis requeriments funcionáis i territorials de les competéncies publiques, orientat a: 

les competéncies de l'Administra 
s especifiques; I'adecuació es de-

a) Determinar quin tipus de territori és el mes adeqüat per a exercir cadascuna de 
ció. Els territoris es defineixen en termes de població, superficie i problemátiqu 
fineix en termes d'eficácia, eficiencia, cost unitari, possibilitats de gestió. 

b) Estudiar quines competéncies teñen un requeriments territorials mes semblants, per tal de fer-les coincidir dins els 
mateixos territoris. 

c) Estudi de la situació actual de l'Administració Local a Catalunya: base fiscal, aparell administratíu, necessitats i opi-
nions. 

Les contestes a l'enquesta que us demanem contestar (dirigida a una mostra de 20 municipis de Catalunya), serán el material 
básic per I'estudi del tercer tema d'estudi. 

Som conscients de l'excessiva llargada del qüestionari. Apart de les preguntes d'opinió (que ens agradaría que contestes ¡'Al
calde), les altres es poden contestar en base ais documents administratius de l'Ajuntament (especialment Pressupostos i nó
mina de personal), per part del Sr. Secretar!, i del Sr. Interventor. Per aixó ens permetem fer la sugerencia de demanar les 
respostes a les següents persones: 

Sr. Alcalde 

Preguntes: 4.5./4.6./ 
5.3./5.6./5.7./5.8./5.9./ 
6.1./6.2./6.3./6i4./6.5./ 
6.7./6.8./6.9./6.10./6.11 

Sr. Secretari 

Preguntes: 1.1./1.4./ 
1.5./1.6./2.1./2.2./2.3./ 
2.4./2.5./2.6./2.7./2.8. 

Sr. Interventor 

Preguntes: 1.2./1.3./ 
1.7./3.1./3.2./3.3./4.1./ 
4.2./4A/4.5./4.6. 

Sr. Arquitecte Municipal 

Preguntes: 4.3./5.1./ 
5.2./5.3./5.4./5.5./5.6./ 
5.7./5.8./5.9. 

Molt agraits per la vostra collaboració. 

Provenca, 356, 3.er-1.a BARCELONA-37 
Telf. 2571191 
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AJUNTAMENT DE 

1. DADES GENERÁIS 

1.1. Habitants (dret) 31 /Xl 1/1979 persones 

1.2. Pressupost Ordinari (preventiu) 1979 ptes. 

1.3. Pressupost Ordinari (preventiu) 1980 ptes. 

ídem 1975 ptes. 

Mes d'aprovació 

1.4. Nombre de persones en plantilla (incl. contractats) persones 

De coeficient* 1,3 

De coeficient 1,4 

De coeficient 1,7 

De coeficient 1,9 

persones 

persones 

persones 

persones 

De coeficient 2,3: persones 

De coeficient 3,6: persones 

De coeficient 4.0: persones 

De coeficient 5,0: persones 

Observacions sobre nombre de persones (dedicacions parcials, contractats administratius, contractats laboráis 

1.5. Nombre de jubilacions durant 1979 i 80: persones 

1.6. Noves contractacions (de plantilla, administratives, laboráis...) durant 1979 i 80 persones 

1.7. Pressupost 1979 

Pressupostat Liquidat 

1.7.1. Total Capítol l de Despeses ptes. 

1.7.2. Total Capítol II de Despeses » 

1.7.3. Total Capítol IV de Despeses 

1.7.4. Total Capítol VI de Despeses 

ptes 

» 

» 

* > 

1.7.5. Total Art. 3 a 6, Capítol VI 

1.7.6. Total Pressupostat liquidat 1979 » 

2. DADES SOBRE FUNCIONS ADMINISTRATIVES 

2.1. Secretan 

• De carrera 

D Habilitat 

Amb prolongació de jornada 

Sí D 
No • 

amb dedicació exclusiva Sí D No D 

Amb dedicació parcial. No D Sí • Hores de dedicació setmanal (aprox.) apart 

de les sessions hores 

Acumulat amb I'Ajuntament de 

2.2. Interventor 

• De carrera 

• Habilitat 

• No existeix placa 

Amb prolongació de jornada 

Sí D 

No D 

amb dedicació exclusiva Sí D No G 

Amb dedicació parcial No D Sí • Hores de dedicació setmanal (aprox.) apart 

de les sessions hores 

Acumulat amb I'Ajuntament de 
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2.3. Depositari 

• De carrera 

• Habilitat 

• No existeix plaga 

Amb prolongació de jornada 

Sí D 

No D 

amb dedicació exclusiva Sí D No D 

Amb dedicació parcial No D Sí • Hores de dedicació setmanal (aprox.) apart 

de les sessions hores 

Acumulat amb l'Ajuntament de 

2.4. Arquitecte Mi 

• Funcionar! 
• Contractat 

cipal 

D 
D 
D 
D 

Dedicació Exclusiva 
Dedicació Normal amb «prolongació de jornada» 
Dedicación Normal 
Dedicació parcial Nombre d'hores setmanals a 

l'Ajuntament hores 

2.5. Enginyer Municipal 

• Funcionari 
• Contractat 
• No existeix plaga 

• -
D -
D -
D -

- Dedicació 
- Dedicació 
- Dedicació 
- Dedicació 

Exclusiva 
Normal amb «prolongació de jornada» 
Normal 
parcial Nombre d'hores .setmanals a 

l'Ajuntament hores 

2.6. Aparellador Municipal 

• Funcionari 
• Contractat 
• No existeix plaga 

2.7. Departaments — funcions i personal administratiu 

Nombre de 
titulats 

superiors 

D 
D 
D 
D 

Total 
personal per 
departament 

Dedicació Exclusiva 
Dedicació Normal amb «prolongació de jornada» 
Dedicación Normal 
Dedicació parcial Nombre d'hores setmanals a 

l'Ajuntament hores 

Observacions - Particularitats 

Urbanisme 

Obres Publiques 

Ensenyament 
Governació-Serveis 
Generáis 

Hisenda 

Servéis Técnics 

* Es demana el nombre de persones a l'Ajuntament dedicades a cada funció. Indicar quan hi han adscripcions a mes d'una funció. Milior si es pot facilitar 
{'ORGANIGRAMA de l'Ajuntament amb el nombre de persones a cada lloc, funció, departament o unitat administrativa. 

2.8. Dades administratives 

2.8.1. Existeix «plantilla orgánica» aprovada? 

Sí D 

No • 

Data d'aprovació municipal Data d'aprovació central 

Nombre de seccions Nombre de negociáis 
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2.8.2. Nombre de centres d'ensenyament estatal de Pre-Escolar i EGB centres 

2.8.3. Nombre d'unitats o aules en centres estatals de Pre-Escolar i EGB unitats 

2.8.4. Nombre de delineants 

2.8.5. En quantes Has. de terreny es va «iniciar el procediment d'adquisició durant 1979? Has 

2.8.6. Quantes Has. de terreny es van «ocupar jurídicament» durant 1979? Has. 

2.8.7. Nombre de (licencies aprovades «d'obres majors» 1975 1979 

2.8.8. Nombre de llicéncies aprovades «d'obres menors» 1975 1979 

2.8.9. Nombre d'informacions enviades al Servei d'lndústria de la Generalitat o organisme equivalent 

1975 1979 : 

2.8.10. Nombre de permisos d'apertura 1975 1979 

2.8.11. Quines inspeccions regulars es fan? 

Sollicitut de licencia d'obres 

SolÜcitut de permís industrial 

SoHicitut d'apertures 

Obres privades, després de contruides 

2.8.12. Nombre de vehicles, en circulació, de propietat municipal (ádhuc els de la Guardia Urbana) 

2.8.13. Contractació total d'obra pública, 1975 milions de ptes. 1979 milions de ptes 

3. DADES SOBRE SERVÉIS * 

Si us plau, us agrairiem poguessiu facilitar-nos una fotocopia del Pressupost preventiu (per despesa i ingressos) de l'any 1980 
i una fotocopia del P.O. liquidat del 1979 (Pressupost Económic-Funcional de Despesa-resum per capítols, Pressupost Económic 
Funcional d'lngressos-resum per capítols). 

Les preguntes 3.1. i 4.1. han estat substituides per les fotocópies que es demanen. 

Molt agraíts 

* Indicar si la gestió d'alguns deis servéis minicipals requereix alguna explicado adicional per a poguer entendre I'abast de les xifres que es donen 

3.2. ¿Hi ha Recaptador d'impostos? Si • Cost anual del servei ptes. 

Padrons que recapta 

No D 
Valor «concret» deis Padrons donats al Recaptador Ptes 

3.3. Cost anual (1979) de servéis externs d'ordenador (padrons, cens, llistats, ...) Ptes 

Servéis contractats de nou (1979) (Ordenador) 

4.2. Any de la darrera revisió de la Contribució Territorial Urbana 

4.3. Es manté el Catastre o Plano de la Ciutat al día? Com? 

4.4. Temps normal des de que es dona una Ilicéncia urbanística fins que hi ha Calta a la Contribució Territorial Urbana 

mesos. 
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4.5. Problemes fiscals amb algún municipí vei (distríbució desigual de l'industria, diferencia d'impostos, barris mes lligats 
r 

a d'altres municipis, ...) 

4.6. Problemes generáis de l'Hisenda Local (si n'hi ha algún) 

4.7. Pressupostos Extraordinaris i Especiáis vigents 

«Executat» o «Contret» (Ptes.) 

N.< Objecte 
Any 

d'aprovació Total Ptes. 1978 1979 

1 

4.8. Finangament deis Pressupostos Extraordinaris i Especiáis vigents. Expresseu en % la participació en cada pressupost 
deis esmentats abans) deis següents conceptes: 

Contribucions Especiáis 
Aportacions del Pressupost Ordinari 
Crédit del Banc de Crédit Local 
Crédit de la Diputació 

Crédit d'entitats financeres Privades 
Subvencions de la Diputació 
Subvencions de l'Administració Central 
D'altres... 

Pressupost 
N.° / OBRA FINANQAMENT 
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4.9. Obra Pública contractada al 1978-79 i 1980 per Associació de Contribuents (V.I.A.P.) o altres procediments.* 

Obra Objecte Ptes. Finangament (% A.C., P.O.,...) 

Indiqueu aquelles obres que han durat mes d'un any. Us agrairiem fessiu les observacions que creieu oportunes. 

5. URBANISME I OBRES PUBLIQUES 

5.1. Pía general — Aprovat definitivament • Data d'aprovació definitiva 

— En revisió • Data d'encarec 

— Sense Pía General • En redacció Data d'encárrec 

Normas Subsidiarles • Data de aprovació 

Delimitado de sol • 
o Alineacions 

5.2. Plans Parcials 

— Nombre de Plans Parcials Residenciáis aprovats definitivament Superficie total Has. 

— Nombre de Plans Parcials Residenciáis no aprovats definitivament Superficie total Has. 

— Nombre de Plans Parcials Industriáis aprovats definitivament Superficie total Has. 

— Nombre de Plans Parcials Industriáis no aprovats definitivament Superficie total Has. 

5.3. Problemes urbanístics mes importants del municipi 

5.4. Com es fa l'eliminació d'aigües residuals? Problemes actuáis 

5.7. Necessitats i problemes mes importants en Obres Publiques 

5.8. Quines qüestions urbanístiques d'obres publiques i de manteniment de la ciutat, es podrien gestionar millor de forma 

descentralitzada per barris de ia ciutat? En quins barris i per qué? 
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5.5. Situació, utilització i problemes de l'abocador d'escombraries 

5.6. Problemes previsibles de la captació i distribució d'aigua potable en els propers 10 anys 

6. QÜESTIONS COMARCALS I INTER-MUNICIPALS 

6.1. Quines funcions gestionen avui entre varis municipis? 

Funció o Servei 
Data de comencament de la 

gestió inter-municipal 

6.2.. En quines qüestions o servéis s'han produit iniciatives, consultes o reunions amb els municipis veíns en el darrer any 

Funció o Servei Municipis inclosos Rao principal 

6.3. Quines iniciatives anteriors s'han consolidat o es poden consolidar mes depressa en un organisme inter-municipal? 

6.4. En quins campa o funciona, de les que s'esmenten tot seguit es necessitaria algún tipus de coHaboració o gestió amb 
d'altres municipis veíns? 

Funció o Servei Municipis inclosos 
Observacions {ex: avui ja és inter-

municipal, problema principal 

1. Recollida d'escombraries 

2. Eliminació d'escombraries 

3. Servéis Informatics 

4. Cementir'i 

5. Servéis funeraris 

6. Captació d'aigua 
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7. Distribució d'aigua 

8. Taxis 

9. Autobusos 

10. Depuració-Sanejament 

11. Mercats a l'engros 

12. Escorxador 

13. Equip d'obres publiques 

14. Brigades d'obres 

15. Redacció del Pía d'Urbanisme 

16. Adquisició de terrenys 

17. Recaptació d'impostos Munícipals 

18. Inspecció urbanística 

19. Assessoria jurídica 

20. Servéis d'Arquitectura 

21. Servéis d'Urbanisme 

22. Servéis d'Enginyeria 

23. Guardia Urbana 

24. Guardia Rural 

25. Ambulancies 

26. Bombers 

27. Contratació d'Obres Publiques 

28. Ordenació del Tráfic 

29. Censos de Població 

30. Interventor 

31. Depositan 

32. Hospitals 

33. Urgéncies Mediques 

34. Ensenyament Primari 

35. Ensenyament Professional 

36. Ensenyament Mitjá 

37. Inspeccíons Sanitáries 

38. Construcció de vívendes munícipals 

39. «Oficines d'Empleo» 

40. Llars d'avis 

41. Escoles Especiáis 



6.5. Amb quins municipis veíns hi tenim mes relacions? Quines relacions son (relacions diáries residéncia-treball d'una part 
+ 

de la població, compres de certs productes, jutjat, ...) 

6.6. Hi ha en el municipi alguna «discoteca» o «boite» que atregui jovent de la rodalia? De quins municipis venen especial-

ment? 

6.7. A quins llocs o municipis al jovent hi té mes tirada? 

6.8. Quant es paria de la «comarca», a quina comarca es fá referencia en el vostre cas? Quins municipis inclou? 

6.9. Quines relacions i resultats ha tingut aquest Ajuntament amb la Diputacíó Provincial durant el darrer any (incloida la Co 

missíó d'Obres Provincials) , 

6.10. Quines relacions i resultats ha tingut aquest Ajuntament amb la Comissió Provincial de Cooperació del Govern Civil du

rant el darrer any? 

6.11. Quines experiéncies s'han iniciat o hi han previstes (apart de possibles suspensions administratives de descentralització 

ciutadana? Quines funcions teñen o han de teñir els organismes descentralitzats de l'Ajuntament? 
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ANNEXE 6. ENQUESTA SOBRE COMPETÉNCIES PUBLIQUES 

ENQUESTA SOBRE COMPETÉNCIES DE 
L'ADMINISTRACIÓ (Servéis personáis) * 

Competencia 

Entrevista a 

Observado previa a les respostes. En aquells casos en 
que la resposta a alguna de les preguntes de l'enques-
ta requereix la consulta de material elaborat, será su-
ficient, per ais entrevistados, que se'ls en faciliti 
l'accés. 

A. Descripció actual de ia competencia en qüestió. 

1) ¿Quines funcions cobreix aquesta competencia? 
2) ¿Com es distribueixen aqüestes funcions entre 

els diversos organismes públics actuáis? 
3) Actualment, ¿quines dotacions té aquesta com

petencia i quins déficits? 
4) ¿Quins haurien de ser estándars adequats per 

a cada funció d'aquesta competencia? 

B. Deficiéncies actuáis. Causes. 

1) De finangament. 
2) De coordinación entre organismes. 
3) De coordinació entre organismes. 
4) De personal —dotació deis centres, qualifica-

cions, oportunitats professionals. 
5) D'installacions. 
6) De tipus territorial —problemes de distribució 

i de recursos de radministració periférica: pro-
víncies i municipis. 

C. Propostes 

1) ¿Quants ámbits territorials per gestionar aques
ta competencia en el marc de Catalunya? ¿Amb 
quins criteris mesurables es pot justificar la 
resposta? 

2) Les funcions corresponents a infraestructura, 
manteniment legislacíó i contractació de per
sonal ¿haurien de teñir un ámbit diferent? 
¿quin? 

3) ¿Quines de les funcions esmentades en rapar-
tat A. 1 haurien de teñir els Ajuntaments? ¿Qui
nes la Generalitat? ¿Quines delegacions hi hau-
ria d'haver? 

4) ¿Hi ha per a cada funció un ámbit territorial 
abstráete —definit— amb termes de máxims i 
mínims de població i de superficie— que pos-
sibiliti gestionar-la amb el máxim d'eficácia? 
¿Amb criteris mesurables es pot justificar la 
resposta? 

5} ¿Com s'hauria de fer el finangament? 
6) Com s'adaptaria l'estructura administrativa ac

tual d'aquesta competencia a les propostes aca-
bades de formular? 

7) ¿És convenient que aquesta competencia man-
tingui connexions amb altres? En el cas que la 
resposta siguí afirmativa, ¿amb quines? 

* L'enquesta sobre competéncies de radministració, anava precedida d'una 
presentació quasibé igual a la que introdueix l'enquesta ais ajuntaments. 
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ANNEXE 7. RESUM SOBRE LA REORGANITZACIÓ DEL 
GOVERN LOCAL A ANGLATERRA. STANDARS 

ANNEXE GENERAL 

COMISSIÓ SOBRE LA REORGANITZACIÓ 
DEL GOVERN LOCAL A ANGLATERRA 1966-1969. 
RESUM DE L'APÉNDIX N.° 9. 
ESTANDARS DE SERVÉIS LOCALS. 

INDEX 

dillon sobre Bibliotéques suggeria unitats mínimes de 
30 000 habitants. Pocs reports recomanaven unitats 
mes petites, pero normalment aquests casos es pro-
duien en els servéis socials: sanitat, benestar, nens, 
certs aspectes d'educació i habitatge. En aquests ser-
veis les demandes per coordinado es consideraven 
mes importants que els límits de grandária. (Parágraf 
2 de l'apéndix 9)1 

1. Introducció i Sumari 
2. General 
3. Planejament físic-Planning 
4. Transport i tráfic 
5. Vivenda 
6. Recollida i eliminado d'escombraries 
7. Aigua i sanejament 
8. Biblioteques 
9. Policía 

10. Servéis Socials Personáis: Sanitat-Salut, Benes
tar i Servéis Infantils 

11. Educado 

2 GENERAL 

ANEXE: Llista deis Reports publicáis al fiegne Unit 
desde 1950 a 1969 

NOTES: La numerado del parágrafs segueix la del re-
port original 
L.A, equival a Local Authorities o Ajuntaments 

PRESENTACIÓ: Les conclusions que es presenten fan 
referencia ais servéis locáis peí cas 
del Regne Unit, i no son aplicables ni 
a projectes de descentralizado ur
bana. El métode i Targumentació per 
un estudi deis ámbits territorials sig-
nificatius per l'exercici de les compe-
téncies municipals han de ser, pero, 
semblants. 

1 INTRODUCCIÓ I SUMARI 

2 El resultat general de les recomanacions de Ja majoria 
de reports és el d'arees mes grosses d'administració. 
Aquest és el cas d'aquelles funcions associades amb 
«planning», transport, autopistes, habitatge i árees de 
remodelació. Els problemes en aquests camps trascen-
deixen els límits de les autoritats locáis actuáis. La 
demanda d'especialistes i la velocitat de l'execució de 
projectes, s'ha dit, també és cobreixen amb árees mes 
grosses. Unitats mes grosses s'han suggerit, també, 
per educado, clavegueram, aigua, escombrarles, bi
blioteques i servéis de policía, sobre bases deficien
cia. Aixó no significa que les grandáries recomanades 
siguessin del mateix ordre. En un extrem, el Report 
Buchanan recomana agencies ad hoc per remodelació 
a Péscala de ciutat-regió; i en l'altre el Comité Bour-

6 Les recomanacions del Comité sobre Funcionament i 
Gestió («management») (Comité Maud, 1967) es refe-
rien a la «qualitat» deis membres elegits i deis princi
páis carrees administratius. Van recomanar la relaxa
do d'un sistema fiscal local potent. El Comité va indi
car que els controls centráis es produien, en part, per
qué les L.A. (Local Authorities o Ajuntaments) eren 
petites i es tenia d'assegurar que els servéis locáis 
tinguessin els mateixos estándars (pág. 6). 

7 El Comité sobre Funcionaris (Cté. Mallaby, 1967) va 
assenyalar que la práctica de Migar el sou deis funcio
naris a la grandária de les ciutats posava a les L.A. 
petites en problemes per a contractar personal quali-
ficat. El comité no estava convencut que la grandária en 
sí mateixa servís per a atreure técnics mes qualifi-
cats. 

3 PLANEJAMENT FÍSIC-PLANNING 

8 Tots el reports posaven en dubte la capacitat de les 
L.A. existents per a aconseguir un desenvolupament 
adequat del medi ambient. 

9 El report sobre «Qualificacions deis Planificadors» 
(1950) sugerien que les autoritats de planificado neces-
sitaven staff qualificat de diferents professions i que 
les autoritats petites (que tenien les mateixes funcions 
que les grosses) no podien teñir un staff amb les quali
ficacions requerides. En els petits municipis la respon-
sabilitat de planejament recau en una sola persona. 

11 El Herbert Report recomanava Tescala regional peí pla
nejament. Aquesta escala no era l'adequada en el re
port de West Middlands i West Yorkshire (1961 i 1964) 
que entenien que s'havia de donar mes poders a les 
autoritats existents, i que en tot cas un consell amb 
representant de les L.A. s'havia de cuidar del planeja
ment i de la coordinado inter-municipal. 

1. Entre paréntesi hi figura el número del parágraf corresponent. 
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12 L'estudi de la regió del North West assenyalava que 
«la planificado efectiva podría crear un nou tipus de 
ciutat-regió amb una estructura equilibrada d'ocupa-
ció i fácil accés a l'espai rural» i que s'haurien de re-
duír el nombre d'ajuntaments a la regió. 

13 L'estudi de East Anglia (1968) va identificar quatre ciu-
tats regió dins la seva área. No les va proposar com 
unitats de gestió pero va recomanar que la planificació 
es fes en aquesta escala. 

14 El Grup Consultor sobre el Planejament (1965) i e! 
futur deis plans d'Urbanisme criticava els Iímits muni-
cipals actuáis en aquells casos en que es produia la 
divisió entre árees de necessitats complementarles o 
competitives, o quan es dividía artificialment el medi 
rural i el medi urbá. 

15 L'estudi de la Gestió sobre el Control Urbanístic (1967) 
recomaná, sobre les bases de la gestió urbanística, au-
toritats amb una població de 80.000 a 120.000 habi
taos, amb un valor catastral del sol urbá superior a 
un cert límit. 

4 TRANSPORT I TRAFEC 

16 La necessitat d'integrar el planejament de l'ús del sol 
amb la planificació del tráfec i del transport, i les ca-
racterístiques de les árees dins les quals s'hi ha 
d'exercir aquesta competencia, és un tema ¡mportant 
de molts reports. Així, el report Buchanan (1963) so
bre «Trafic in Towns» reconeix les dificultats de les 
L.A. per a poguer-ho fer. 

17 La coordinado entre ambdós grups de competéncies 
va sortir en el White Paper sobre Transport de 1966, 
i la Herbert Comission (Londres) va recomanar la in
tegrado del planejament físic amb el planejament de 
les autopistes, gestió del tráfec i remodelacions com-
prensives. 

18 El report Buchanan va demanar «regions urbanes», 
definióles per ciutats grosses o conurbacions más el 
seu hinterland «residencia— treball», i assenyalava 
que les L.A. existents no podien fer front a les seves 
responsabilitats; agencies regionals haurien de subs
tituir a les autoritats locáis quan sigues necessari. 

19 El White Paper sobre Transport va tornar a insistir so
bre les «autoritats de transport de les conurbacions»... 
reiterat en el segon White Paper sobre transport de 
1967. 

5 VIVENDA 

21 No hi han hagut reports sobre vivenda en el període 
considerat... El Herbert Report (Londres) va recoma
nar que la vivenda estigués en el mateix esglaó de 
govern local que els servéis socials (['inferior). 

22 El Milner Report sobre la vivenda pública a London, va 
demanar mes poders peí Greater London Council. 

23 ... En alguns estudis sub-regionals es va recomanar que 
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els projectes de desconcentració utilitzant l'instrument 
de la vivenda pública, depenguessin del govern cen
tral. 

24 En rúnic report recent (1968) es va sugerir la creació 
d'autoritats regionals per les questions de la vivenda. 

6 RECOLLIDA I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES 

26 Només un report (1965) ... Les seves recomanacions 
indicaven que algunes L.A. eren massa petites per a 
fer aquesta funció. Les autoritats petites s'haurien 
d'agrupar per a teñir conjuntament vehicles, material, 
vehicles de recanvi, i facilitats de reparació, junt amb 
especialistes amb vehicles. Recomanació, junt amb es-
pecialistes amb vehicles. Amb menys de 40.000 habi-
tants no es pot donar efectivament aquesta funció, ni 
teñir l'equip adient de personal. 

7 AIGUA I SANEJAMENT 

27 L'lnterdependéncia d'autoritats, i la necessitat d'auto
ritats comprensives, formades per amalgamació deis 
actuáis «river boards» (consells de riu), és va indicar 
en el Report sobre Growing Demand for Water. La 
Conferencia del Nordest, sobre recursos hidráulícs va 
dir que el tema s'havia de resoldre en contexts re
gionals. 

28 La «vessant de riu» sencera és el condicionament mes 
important per noves autoritats, en aquests servéis. 

8 BIBLIOTEQUES 

31 ... L'Associació de Biblioteques va donar evidencia al 
Roberts Commitee de que «una biblioteca que gastes 
menys de 5000 £-any ... «poca cosa». I que era difícil 
teñir poders autónoms de biblioteca amb poblacions 
menors de 40.000 persones». 

32 Les autoritats amb mes de 60.000 persones podran te
nis status de biblioteques autónomes. 

33 El report sobre Standards del Servei Public de Bibilo-
teques va dir que les autoritats amb menys de 30.000 
persones no podrien donar un bon standard d'Utilit-
zació i de compra de nous títols. 

9 POLICÍA 

34 La Real Comissió sobre la Policía (1960-62) se li va 
encarregar que estudies el problema de reconciliar 
les avantatges de teñir forces de policía congruents 
amb les divisions administratives locáis, i les neces
sitats per a combatre el crim. L'unitat «óptima», des 
del punt de vista de Tendencia va semblar que era 
una forga de policía de 500 policies, o mes que equi-
valien a una població de 250.000 persones o mes. L'á-
rea mínima per a teñir una forca de policía indepen-
dent eren 175 000 persones, que requereixen una forga 
de 350 homes. (NT.: 2 per mil; sense l'existéncia 
d'altres cossos). 



35 La Comissió també va sugerir que els límits munici-
pals en les conurbacions tenien poc sentit. També la 
necessitat «de no perdre contacte amb les autoritats 
locáis de les torces de policía». 

36 Un membre de ia Comissió va dissentir, demanant 
autoritats regionals de policía. 

10 SERVÉIS SOCIALS PERSONALS: 
SANITAT-SALUT, BENESTAR I NENS 

37 En el camp de la Salut i del Benestar, l'atenció i els 
estudis s'han posat mes en la cooperado i coordinado 
que resulta de l'estructura tripartita del National Health 
Centre, mes que en els requeriments de les autoritats 
locáis per a gestionar parts deis servéis. 

38 La Comissió per la reinstallació-rehabilitació deis Mi-
nusválids (Piercy Report) (1956) i la Comissió Herbert 
(1963) va sugerir que el metge de capgalera (general 
practioner) hauria de ser el cap ciínic de l'equip domi
cilian de salut i benestar la Herbert Comission va dir 
que «podría ser-ho, pero que depenia de la grandária 
de la L.A.). D'altres Reports veien també que els ser-
veis socials havien d'estar lligats ais servéis de salut 
i ais centres de salut familiars. 

39 El Report sobre Servéis Metges (1964) va recomanar 
que el Servei Nacional de la Salut s'hauria de fer car
ree de tots els servéis socials, deixant a les L.A. no-
més «benestar» (sugerint que la grandária de població 
era un aspecte important per a determinar Tarea ad
ministrativa coberta per un «Consell de Salut»). 

40 El Green Paper sobre el Servei Nacional de Salut 
(1968) postulava la reducció del nombre d'unitats ad-
ministratives. Concretament 40 ó 50 Consells amb po-
blacions des de 750.000 a 3.000.000 de persones, admi-
nistrant hospitals, medicina general, servéis dentáis i 
oftalmológics i els servéis personáis deis Ajuntaments. 

43 Sobre la qüestió de ia grandária per administrar els 
servéis socials de salut, benestar i nens, el Herbert 
Report va sugerir un mínim de 100.000 habitants (mí-
nim per a poguer aplicar els condicionants de la Llei 
d'Administració Local de 1958). La coordinado, segons 

el mateix report de visitadors de salut, infermeres i 
guarderies es donava cap els 200.000 habitants, ¡ que 
per 500.000 habitants hi havien descoordinacions. Va 
sugerir peí Greater London per aquests servéis 100.000 
a 250.000 habitants, i en l'esglaó mes baix. 

44 El Report sobre Servéis de Maternitat (1959), va dir 
que els counties i els counties boroughs (autoritats 
mes grosses abans de la reforma) eren adequades per 
teñir els servéis de salut i benestar. 

45 El Report anterior, donava poblacions 
per a teñir «delegacions» de servéis de maternitat. 

46 El Seebohm Report (Green Paper) va establir que les 
autoritats de servéis socials havien de ser autoritats 
locáis «substanciáis» (amb treballadors socials en for
ma descentralitzada i en equip) servin a poblacions 
entre 50.000 i 100.000 habitants. 

47 El White Paper feobre nens (1968) va sugerir agrupa-
cions de L.A. existents. 

11 EDUCACIÓ 

48 Els reports d'educáció diuen poc sobre la grandária 
necessária per a gestionar el servei. Alguns reports 
consideren si Teducació d'adults i técnica l'han de fer 
les mateixes autoritats que d'altres tipus d'educáció. 

'49 El White Paper sobre Ensenyament Professional (1956) 
va dir que aquesta educado hauria de continuar en 
mans de les L.A. Un altre (1963), que haurien de ser 
autonoms pero conectáis amb universitats. 

50 El White Paper sobre els Politécnics (1966) recomana-
va que continuessin depenent de les L.A. 

51 El Herbert Report (London) també deixava l'educació 
professional a les autoritats de segon esglaó, sugerint 
que el Greater London Council podría determinar els 
estandards sobre la qualítat del ensenyament dins de 
London. Va dividir la competencia entre els dos es-
glaons, perqué la planificació de Teducació s'havia de 
fer a l'esglaó mes alt. 
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ANNEXE 8. DADES SOBRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BARCELONA 

Les Diputacions teñen la competencia exclusiva en 
les següents matéries: 

• Assisténcia Psiquiátrica (354 persones de servei 
directe i 2.113 M. Ptes. de servei directe i acció 
concertada) (2.1 i 2.5} 715 Hits directes i 3.500 
Hits concertats: un Hit per 1.000 hab. 

• Pares Naturals (45 persones i 159,4 M. Ptes.). 
• Cartografía Provincial (48 i 156,3 M. Ptes.) Coe-

xisteix amb els servéis cartográfics de la Corpo-
ració Metropolitana i iniciatives a'íllades d'alguns 
Ajuntaments (3.2). 

• Servéis d'Obres Publiques — Carreteres Provin
c i a l (1.937 km.). Tota la demanda. 

• Servei d'Extinsió d'lncendis (381 bombers i 732,6 
M. Ptes.). Traspassat a la Generalitat. Tota la de
manda excepte Barcelona, ciutat. 

• Cooperado — Pía Provincial d'Obres i Servéis 
(traspassat a la Generalitat) (906,5 M. Ptes.). Ad
ministra fons propis i de l'Estat. 

• Recaptació d'lmpostos Provincials (especialment 
Contribució Territorial Urbana i Rústica) 452 per
sones i 552 M. Ptes. Tota ia demanda. 

Els servéis que coexisteixen amb d'altres servéis es-
tatals son: 

• Ensenyament especialitzat o professional i sub
vencions a l'ensenyament del cátala (1.284,9 M. 
Ptes. i 639 persones). 

• Patrimoni Artístic (16 persones i 109,8 M. Ptes.). 
• Promoció del Turisme i de l'Esport (també amb 

els Ajuntaments) (5 persones i 15,2 M. Ptes.). 
• Instituí Neuro-biológic (162 M. Ptes. i 42 perso

nes). Assisténcia a disminuits psíquics. 

Els servéis que coexisteixen amb d'altres Ajuntaments 
son: 

• Biblioteques (259 persones i 284,9 M. Ptes.). 
• Museus (150 persones i 234,4 M. Ptes.). 
• Promoció de l'Esport. 
• Casa de Maternitat, Llars Mundet... Assisténcia 

benéfica d'Ajuntaments i Estat. 
• Servei de Construccions Civils (52 persones i 

112,1 M. Ptes.). 

Llei de bases de 1975 (derogada) 

1 Preámbul i justificado: poques referéncies a les 
Diputacions, excepte quan traspassa els Bombers 
a les Diputacions (Vil). 

• «La Diputación asume la representación legal de 
la provincia» (Base 14.1). 

• Base XVIII: «Obras y servicios de interés local de 
carácter supramunicipal dirigidos a fines asisten-
ciales, sanitarios, culturales y de promoción y fo
mento de la riqueza provincial, así como la coope
ración y auxilio a los Municipios... En materia ur
banística asumirá las competencias municipales 
que excedan a la capacidad municipal...» Provin-
cialización de servicios (B-19.6 i 7). Mancomuni-
tats Provincials (B.20). 

1. ACTIVITATS CULTURALS, PROMOCIÓ DE L'ESPORT I DEL TURISME 

N.° 
Persones 

Cost de 
Personal 

Cost de 
Mantenim. 

Subv. i 

Total 
Despesa 
corrent 

Despesa 
d'inversió 

1.1. Servéis de Biblioteques. Biblioteca de Catalunya i 
87 biblioteques populars (98 bibliotecáries)1 

1.2. Museus (Marítim, Paleontológic, Textil, Cau Farrat, 
Olérdola, Empuñes, etc.)2 

1.3. Ensenyament i Investigado (Escola del Treball, Ins
tituí del Teatre, Institut de Prehistoria...). Ensenya
ment del Cátala. Subvencios a l'lnstitut d'Estudis 
Catalans. Beques 3 

1.4. Patrimoni Artístic (Conservació de Monuments, 
Monestir de Poblet, etc.) 

1.5. Promoció de l'Esport 

1.6. Promoció del Turisme 

259 264,9 

150 174,9 

639 804,9 

16 

4 

1 

19,8 

5,1 

2,1 

TOTAL 1,069 1,271,8 658,1 1,929,9 
(Subv. 462,0) 

100,2 

1. 
2. 
3. 

2,6 persones per biblioteca — 51.000 hab./biblioteca. 
500.000 visitants/any. 450.000 hab./Museu. 
Subvencions a l'ensenyament del Cátala: 450 M.Ptes / / 13.300 alumnes — 65.000 Ptes./al. i any. 



2. ASISTENCIA SANITARIA I SOCIAL 

2.5. 

2.1. Clínica Mental de Sta. Coloma de Gramanet1 

2.2. Casa Provincial de Maternitat (Llar, Institut de Ma 
temologia, Neuropediatria, etc.)2 

2.3. Uars Mundet3 

2.4. Institut Neuro-biológic Flor de Maig 4 

Acció Concertada (Malalts Mentáis i Deficients 
Psíquics). Subvencions. Ajudes. Hospitals Comar
cáis. Leprosos. Malalties del tórax. Equipaments 
socials5 

TOTAL 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

33 Has. 715 Hits. 

35 Has. 3.361 internáis (582 avis i 2.779 nens) 
2 Has./60 alumnes i análisis. 
3.500 Hits concertáis. 

N.° 
Persones 

312 

417 

843 

42 

42 

1.656 

Cost de 
Personal 

336,4 

435,4 

930,3 

62,5 

56,9 

Cost de Total 
Mantenim. Despesa 

i Subv. corrent 
Despesa 

d'inversió 

1.851,5 2,857,5 4,709,1 
(Subv. 560 -?-) 

3. URBANISME I OBRES PUBLIQUES 

3.1. Servei de Medi Ambient i Pares Naturals1 

3.2. Servei de Cartografía. Fotogrametría. Centre de 
Cálcul 

3.3. Instituí Provincial d'Urbanisme (Traspassat a la 
Generalitat)2 

3.4. Servei d'Obres Publiques (3 Demarcacions 
dials des de Barcelona)3 

3.5. Servei de Construccions Civils4 

TOTAL (sense IPUR) 

Ra-

N.° 
Persones 

45 

48 

62 

334 

52 

541 

Cost de 
Personal 

59,4 

56,3 

66,8 

409,7 

78,1 

669,8 

Cost de Total 
Mantenim. Despesa 

i Subv. corrent 
Despesa 

d'inversió 

334,3 1.004,1 65,0 

1. 2 Pares controlats. 
2. Pía Comarcal de Sabadell ¡ 20 Plans Parcials. 
3. 1.937 km de carreteres provincials (Carreteres de l'Estat: 1.420 km) 
4. Inclou la Inspecció de Servéis Técnics, Industriáis i Arquitectura. 



4. SERVÉIS DIVERSOS 

4.1. Servei Provincial de Prevenció i Extinció d'incen 
d is 1 

4.2. Cooperació. Pía Provincial d'Obres i Servéis 2 

4.3. Recaptació d'Impostos Estatals (Contribució Urba
na i Rústica, etc.) 

4.4. Palau Provincial 

4.5. Traspassats a la Generalitat 

4.6. Dependéncies no incloses (després de considerar 
Hisenda i Residencia — 

4.7. Sous Corporatius i Classes Passives 

TOTAL 

N.° 
Persones 

381 
( + 169 

eventuals) 

10 

452 

3 

93 

60 

999 

Cost de 
Personal 

638,6 

17,3 

452,1 

2,9 

142,2 

84,0 

482,1 

1.819,2 

Cost de Total 
Mantenim. Despesa 

i Subv. corrent 

252,5 

17,8 

142,2 

482,1 

Despesa 
d'inversió 

48,0 

906,5 
Transfer. 

de capital 

954,5 

1. 22 pares de bombers professionals — 2 pares de bombers voluntaris/149 vehicles especiáis 8.066 sortides any 100.000 Ptes. per sortida (Exemple de l'Ajun-
tament de Sabadell — Subv. de 10 M.Ptes./any — 50 Ptes./hab.). 
2. Dades de 1979. Subvencions de I'Estat: 56,4 M.Ptes. + 17,8 M.Ptes. peí Bergadá (Comarca d'Acció Especial). Préstecs per 119 M.Ptes. 180 Ptes./hab. — 
Només les poblacions 20.000 hab.. 1.000 Ptes./hab. i any d'inversió (Pía Provincial d'Obres i Servéis de Girona (1980) 282 Ptes./hab.). / / 1979: Aigua i Sane-
jament: 63% — Vies, 30% — Resta 7%. 

5. ADMINISTRACIÓ GENERAL (mes 4.4, 4.5, 4.6 i 4.7) 

5.1. Govern i Residencia (Secretaria, Guárdies Jurats, 
Mossos d'Esquadra, Premsa, Relacions Publiques, 
Majordomia, Pare Mobil, Gabinet Técnic, Presiden
cia i Escola d'Administració Pública) 

5.2. Hisenda i Régim Interior (Hisenda, Depositaría, In-
tervenció, Patrimoni, Catastre, Mutualitat i Perso
nal) 

TOTAL 

N.° 
Persones 

384 

186 

570 

Cost de 
Personal 

532,8 

255,3 

788,1 

Cost de Total 
Mantenim. Despesa 

i Subv. corrent 

196,4 

123,4 

319,8 

739,1 

378,8 

1.117,9 

Despesa 
d'inversió 

0,3 

66,0 

66,3 

4.4. + 4.5. + 4.6. + 4.7 

TOTAL ADMINISTRACIÓ 

156 

726 

611,2 

1.399,3 66,3 

VARIACIÓ DE PASSIUS I ACTIUS FINANCERS 

INTERESSOS 

544,3 

1.016,0 

DESPESA LIQUIDADA 1979 13.684,2 (2.700 Ptes./hab.) 
TOTAL PRESSUPOST 1980 DIPUTACIÓ 10.364 (2.100 Ptes./hab.) 
(80% deis Ingressos, procedents de recárrecs i participacions estatals-ITE...) 

324 



ANNEXE 9. ANALISI D'INGRESSOS I DESPESA LOCAL. TAULA D'EQUIVALENCIES 

CLASSIFICACIÓ INGRESSOS 
(segons grups de contribuents) 

A. INGRESSOS REGULATS PER ORDENANCES 
MUNICIPALS/D'AUTONOMIA MUNICIPAL 

A.1. Sobre empreses i activitat económica ja existent. 

A.1.1. Sobre empreses i activitat económica ja 
existent. 
• Radicació. 
• Taxa d'equivaléncia. 
• Inspección de calderes. 
• Altres. 

B. INGRESSOS PER IMPOSTOS CEDITS 
DEPENENTS DE LA BASE FISCAL 

B.1. Sobre la propietat inmobiliaria. 

Contribució territorial urbana/recár 
rea1 

Contribució territorial rústica/recár 
rea 

B.2. Sobre l'activítat económica. 

A.1.2. Sobre noves activitats o modificacions, 
• Llicéncia d'apertura. 
• Altres. 

• Participado llicéncia fiscal. 
• Recárrec llicéncia fiscal. 
• Altres (I.R.T.P., rendes, etc.) 

A.1.3. Sobre empreses i activitats especifiques. 
• Concesions, subsól, mercats, escorxa-

dors. 
C. INGRESSOS PER APORTACIONS ESTATALS 

NO DEPENENTS BASE FISCAL 

A.2. Sobre residents i empreses (a desglossar) 

• Impost de circulació. 
• Suministre d'aigua. 
• Guals. 
• Escombrarles. 

A.3. Sobre residents exclusivamente 

• Cementiri. 
• S/ consum sumptuari. 
• Altres (ambulancia, piscina, etc.) 

A.4. Sobre ia propietat inmobiliaria. 

A.4.1. 

A.4.2. 

Sobre la propietat inmobiliaria ¡a exis
tent. 
• S/ solars. 
• S/ solars sense edificar. 
• Clavegueram. 
• Altres (sortints, cañáis, etc.) 

Sobre modificacions en la propietat. 
• S/ increment de valor (plusválua). 
• Llicéncies urbanístiques. 
• Altres. 

1. Peí 1979 s'ha incluit el recárreg, com a ingrés depenent de la base 
fiscal. L'ordre de jerarquía dins cada agrupacio varia segons el municipi 
tractat. 

Participació sobre la R.P.F., í luxe. 
Participació municipal sobre I m pos tos 
Indirectes. 

• Participació en el F.N.C.M. 
• Altres aportacions (s/ carburant, 

C.T.U.-1980, etc.) 

PRESSUPOST DE DESPESA. DISTRIBUCIÓ 

1. PERSONAL (cap. 1 i 3) 

1.1. Administració (concepte 1) 
1.2. Seguretat (concepte 2) 
1.3. Obres i servéis (concepte 5) 
1.4. Previsió i prestacions (article 2) 
1.5. Altres (conceptes 3,4) 
1.6. Classes Passives (capítol 3) 

2. MANTENIMENT (cap. 2) 

• Administració (concepte 1) 
• Seguretat (concepte 2) 
• Cultura (concepte 4) 
* Cultura (concepte 4) 
* Obres i servéis (concepte 5) 
• Altres (conceptes 3,6) 

3. AMORTITZACIÓ I INTERESSOS 
(cap. 4-, art. 3,4,5,6 del cap. 6) 

4. INVERSIÓ 

4.1. Inversió en adq. i millores (art. 1, 2, 7) 
4.2. Aportacions a P.E. i altres (art. 8) 
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5. PARTICIPACIONS I SUBVENCIONS (cap. 5) 

6. ALTRES (cap. 7) 

Despeses en administració i govern/habitant 

Li entra: CAPITAL PERSONAL 
MANTENIMENT 

1.1.2 

1. Servéis generáis 
1.1. Administració General 

1.1.1. Órgans de Govern 
Administració financera 
1.1.2.1. Intervenció 
1.1.2.2. Dipositaria 
1.1.2.3. Altres servéis financers 
Despeses de la Corporació relatives 
l'Administració Central 
1.1.3.1. Estadística 

Eleccions 
Reclutament i reemplag 

1.1.5. Servéis generáis 
1.1.5.1. Secretaria general 

Pare Mobil 

1.1.3 

La part proporcional de: 

5.1. Pensions de funcionaris 
5.1.1. De funcionaris de la Corporació 
5.1.2. D'altre personal 

5.2. Seguretat Social 
5.2.1. Assistencia médica-farmacéutica al per

sonal actiu 
5.2.2. Assistencia médica-farmacéutica al per

sonal passiu 
1.1.3.2, 
1.1.3.3. 

1.1.5.2. 
1.1.5.3. Altres servéis generáis 
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La Fundació Jaume Bof i lJ 
obtingut una divulgació corresponent a l'interés deis temes tractats. Amb la ¡ntenció d'oferir un servei 
mes a la nostra societat, pretén de fer arribar alguns d'aquests treballs a un públic mes ampie a través de 
la present ool.lecció: Temes básics. 

Publicats: 

"Sol urbá i classes socials" 
Raimon Bonal i Joan Costa 

L'Educació General Básica a Catalunya" 
Josep M a Masjuan, Esteban Pinilla de las Heras, Jordi Vives 

"Catalunya: Home i territori" 
Llui's Recolons, Dolors Batallé, Jaume Soler, Xavier Rosselló, Ramón Folch i Guil len, Josep Manuel 
Pérez Tornero 

"Les bases fiscals de l'Estatut d'Autonomia 1979 

Joan Colom Naval 

a • i L'organització territorial de Catalunya 
luís Casassas, Joaquim Clusa 

Altres publicacions: 

CoUecció: Temps de Futur 

"Catalunya cap a l'any 2000 
Autors diversos 

* * * " 

Immigració ¡ reconstrucció nacional 
utors diversos 

Is models d'empresa al món: els casos espanyol i cátala 
Antonio L. Marzal 

S II 

CoUecció: Estudis Electorals 

studis Electorals, 1. "Eleccions generáis, 1977: Primer col.loqui de Sociología Electoral 
Equip de Sociología Electoral (U.A.B.) 

Estudis Electorals, 2. "Les eleccions legislatives del 15 de juny de 1977 a Catalunya 
Equip de Sociología Electoral (U.A.B.) 

studis Electorals, 3. "Atlas electoral de Catalunya, 1976-1980 
Equip de Sociología Electoral (U.A.B.) 


