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CATALUNYA

Desembre de 2000

Diagnosi

“És evident, segons el parer de la Comissió, que l’actual model d’organització
territorial de Catalunya presenta problemes importants, que tenen conseqüències
negatives per a la ciutadania. Una profusió d’instàncies administratives que
provoca una escassa racionalitat del model; un minifundisme municipal que no
troba en les instàncies comarcals una eina prou adequada de correcció; una
delimitació provincial qüestionada que genera una confusió d’àmbits d’actuació de
l’Estat i de la Generalitat, que no és idònia i que dóna una enorme complexitat a
l’organització territorial del país.”



Nombre de municipis Població Població/municipi
Dinamarca 98 5.617.000 57.316

Suecia 290 9.747.000 33.610
Finlandia 320 5.451.000 17.034
Noruega 428 5.156.000 12.047

Catalunya 947 7.518.903 7.940



LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL

Artículo 43.

1. Las Comunidades Autónomas, previa audiencia de la Administración del Estado y
de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, podrán crear, modificar y suprimir,
mediante ley, Áreas Metropolitanas, de acuerdo con lo dispuesto en sus
respectivos Estatutos.

2. Las Áreas Metropolitanas son entidades locales integradas por los Municipios de
grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan
vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta
y la coordinación de determinados servicios y obras.

3. La legislación de la Comunidad Autónoma determinará los órganos de gobierno y
administración, en los que estarán representados todos los Municipios integrados
en el área; el régimen económico y de funcionamiento, que garantizará la
participación de todos los Municipios en la toma de decisiones y una justa
distribución de las cargas entre ellos; así como los servicios y obras de prestación o
realización metropolitana y el procedimiento para su ejecución.



CARACTERÍSTIQUES DE LA PROPOSTA DE MANEL LARROSA

• Contrària al centralisme de Barcelona. És equilibrada ja que una única àrea
metropolitana que abastés les 7 comarques de la regió metropolitana suposaria un
contrapoder inacceptable per la Generalitat de Catalunya.

• S’ajusta al concepte legal d’àrea metropolitana.
• És una proposta coherent però que corre el risc de suposar un nou nivell

administratiu.
• Les àrees metropolitanes haurien de coincidir amb comarques. En concret caldria

eliminar comarques (fusionant el Vallès Occidental amb l’Oriental i el Barcelonès
amb el Baix Llobregat) i municipis.

• El moment polític no és propici per resoldre un tema pendent des de fa molts
anys:
– La crisi no ha aconseguit resoldre-ho.
– Les prioritats polítiques actuals fan que es plantegin reptes més ambiciosos i

tot indica que l’organització territorial serà considerada un tema menor.
– El nombre de municipis, consells comarcals i diputacions s’utilitza sovint com

un indicador d’adhesions al procés. La simplificació administrativa aniria en
contra d’aquest indicador.

– De fet en els últims anys s’han creat més municipis i comarques.
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