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Introducció

És un fet plenament acceptat que un dels principals obstacles per a una gestió racional
i eficac del territori catalá, en una perspectiva de present i de futur, és l'excessiva fragmen
tació que presenta el mapa municipal. Una bona part de les aportacions recents de I'analisi
regional i de l'ordenació del territori sobre aquesta materia s'han fet resso d'aquest proble
ma i, fins i tot, algunes de les propostes més reeixides o innovadores que s'han formulat
com a alternatives a la situació actual procedeixen d'aquestes disciplines.'

Des de la legalitat i la practica política vigents en aquest moment, sembla bastant improba
ble que es plantegi a curt termini una reforma en profunditat del mapa municipal vigente Cri
teris d'oportunitat i de conjuntura general (en el marc no solament estatal sinó també europeu
més proper), semblen fer aconsellable l'opció per fórmules indirectes de potenciació dels ens
supramunicipals, més que no pas el qüestionament dels parámetres mínims a que han de res
pondre els municipis, entesos com a entitats básiques de l'organització territorial de l'Estat. 2

Les consideracions anteriors s'han de completar encara amb una constatació de fet: tant
a Catalunya com al conjunt de l'Estat Espanyol es registra una tendencia no tan sols al
manteniment del mapa municipal vigent, sinó fins i tot al reconeixement de nous munici
pis com a conseqüencia de la resolució dels respectius expedients administratius de segre
gació formats en cada caso Segons dades de la revista «Bando», entre 1981 i 1992 s'ha
produít la creació d'un total de 77 municipis al nivell del conjunt de l'Estat, 8 dels quals
han correspost a Catalunya. En el mateix període s'han produít 14 supressions (una de
les quals, a Catalunya). La xifra global en aquests moments és de 8.085 municipis en el
conjunt de l'Estat, i de 942 a Catalunya. 3

269



En el present treball ens proposem de donar a coneixer les possibilitats que pot repre
sentar, en el context descrit, una figura jurídico-administrativa poc coneguda i escassa
ment potenciada, pero no per aixo mancada d'interes, Ens referim a les entitats municipals
descentralitzades, denominació adoptada a Catalunya per a les «entitats d'ambit territorial
inferior al municipi», contemplades amb carácter generic a l'article 45 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, i tradicionalment conegudes a l'ambit
espanyol com a entitats locals menors.

Aquesta figura, concretada actualment en les 51 entitats que existeixen de fet en
el conjunt del territori catala, per la seva propia versatilitat i per les possibilitats
que pot oferir el seu desenvolupament a fons, podria assolir en el futur, en el marc d'una
reforma de base de l'estructura administrativa local, un paper particularment destacat.
Al llarg del treball tractarem d'exposar-ne les motivacions, com també de reflectir
la significació actual d'aquesta figura en el context de la geografia administrativa de Ca
talunya.

2. Les entitats municipals descentralitzades. Concepte i marc legal

D'acord amb la legislació vigent sobre regim local, les entitats municipals descentralit
zades són una modalitat d'ens local, juntament amb els municipis, les comarques, les pro
víncies, les entitats metropolitanes i les mancomunitats de municipis. Són un ens local
de carácter inframunicipal, adscrit necessariament a un únic municipi, amb personalitat
jurídica pública, competencies propies i autonomia de gestió (dins del seu ambit d'actua
ció). Des del punt de vista de la seva concepció administrativa no són ens necessaris sinó
contingents: és a dir, no són contemplats constitucionalment com a ens integrants de l'or
ganització territorial de 1'Estat, sinó que se situen a un nivell inferior i la seva regulació
específica és deixada a la voluntat del legislador autonomic,

La regulació específica d'aquesta figura, en el marc de la legislació catalana, és feta
en els articles 76 a 80 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de regim local de Cata
lunya (LMRLC). Aquesta normativa és desenvolupada reglamentariament a través del De
cret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial
i població dels ens locals; concretament, el capítol 1 del títol 4 d'aquest decret (articles
75 a 89) hi és dedicat monograficament,

De la normativa ressenyada es despren que, per a la constitució d'un nucli de població
en entitat municipal descentralitzada, cal que concorrin quatre condicions:

a) S'ha de tractar de concentracions de població -o sigui, ambits de població amb una
individualitat propia respecte al nucli central del municipio És important destacar que les
lleis no imposen, en el moment actual, un nombre mínim d'habitants per a constituir una
entitat municipal descentralitzada.

b) Cal que les concentracions de població referides estiguin ubicades íntegrament dins
un sol municipio La finalitat perseguida pellegislador amb aquesta condició és que les
relacions de l'entitat només es puguin establir respecte a la capitalitat d'un municipi, i no
pas respecte a dues o més capitalitats.
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e) Tals concentracions han de constituir nuclis físicament separats. La llei exigeix la
separació, pero no fa cap referencia a la dimensió d'aquesta distancia.

d) Cal que en el nucli a constituir en entitat municipal descentralitzada no hi tingui la
seu l'ajuntament del municipio Fora de la capitalitat, dones, qualsevol nucli d'un municipi
és susceptible de constituir-se en entitat municipal descentralitzada..

Sembla que la voluntat del legislador hagi estat que un gran nombre de nuclis ai1lats,
no capitals de municipis, es poguessin incloure dins aquesta categoria d'entitats, en com
plir les característiques esmentades. Ara bé, aixo no vol dir que qualsevol d'aquests nuclis
pugui arribar a la categoria jurídica d'entitat municipal descentralitzada. Efectivament, la
Llei estableix els requisits fonamentals perqué la constitució d'una entitat es pugui legal
ment dur a terme.

L'article 77.2 de la LMRLC assenyala que només és procedent la constitució d'entitats
municipals descentralitzades quan concorren, conjuntament, les condicions següents:

a) Si la constitució no comporta una perdua de qualitat en la prestació dels serveis gene
rals del municipi.

b) Si l'entitat pot comptar amb els recursos suficients per complir les seves atribucions.

e) Si hi concorren circumstancies d'ordre geografic, historie, social, economic o admi
nistratiu que ho requereixen.

El primer requisit vol evitar que la constitució d'una entitat municipal descentralitzada
signifiqui un deteriorament en la prestació dels serveis generals del municipi. És a dir,
es tracta d'evitar que es generin unes servituds economiques que dificultin el funciona
ment normal del municipio

El segon requisit exigeix que l'entitat disposi de recursos suficients per poder atendre
les seves atribucions, és a dir, l'exercici i el compliment de les competencies assumides.
La constitució d'una entitat, dones, hauria d'anar acompanyada d'un reforcament de caire
economice

El tercer requisit assenyala una serie de circumstancies que permeten donar suport a
la decisió de constituir una entitat municipal descentralitzada. Amb el suport d'una histo
ria propia per part del nucli menor, o d'unes condicions economiques puixants, per exem
ple, es veu reforcada la possibilitat de constituir l'entitat.

S'ha de tenir en compte que els tres requisits esmentats han de concórrer, necessaria
ment, de forma conjunta i no de forma alternativa. Per tant, la inexistencia d'un d'aquests
requisits significaria la impossibilitat que un nucli es pogués constituir en entitat munici
pal descentralitzada.

Una primera conclusió permet assenyalar que qualsevol entitat a constituir ha de com
plir uns límits legal s mínims, fonamentalment d'ordre economic, establerts amb la finalitat
que l'entitat pugui tenir una vida activa i profitosa de máxima durada en benefici dels veins.
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Aixo representa deixar de banda la possibilitat de constituir aquestes entitats si no tenen
una capacitat económica que garanteixi el compliment de les seves atribucions.

3. Les entitats municipals descentralitzades dins el conjunt de Catalunya

A Catalunya hi ha actualment un total de 51 entitats municipals descentralitzades (cone
gudes, amb anterioritat a la Llei 8/1987, municipal i de regim local de Catalunya, amb
el nom generic d'entitats locals menors). Aquestes entitats es distribueixen entre 30 muni
cipis, el quals, al seu torn, corresponen a 14 comarques diferents.

Les primeres acotacions que cal fer en relació amb aquestes dades inicials fan referencia
a la seva desigualtat quant a la distribució: les entitats municipals descentralitzades de Ca
talunya se circumscriuen, en la seva major part, a un ambit territorial molt concret: el
sector nord-occidental del país. D'acord amb les dades del Quadre 1, les comarques de
l'Alta Ribagorca, l'Alt Urgell, el Pallars Sobira, el Pallars Jussa, la Cerdanya i la Val d'Aran
comprenen elles soles un total de 40 entitats. Diguem-ho, encara, d'una altra manera: no
més onze entitats municipals descentralitzades corresponen a comarques diferents de les
que integren l'angle nord-oest del territori de Catalunya. Es fa evident, a partir d'aquestes
primeres referencies, que en el conjunt format per les cinquanta-una entitats esmentades
concorren una serie de circumstancies que atorguen a aquests ens locals una determinada
singularitat, explicable a partir de I'análisi de les seves característiques i del seu procés
de formació. Més endavant ens referirem en detall a aquestes diverses qüestions. D'entra
da, convenia remarcar els aspectes més essencials.

La desigualtat distributiva, pero, no s'esgota en ella mateixa. Si analitzem la qüestió
en el marc del conjunt de les entitats d'ambit territorial inferior al municipi que hi ha a
l'Estat podrem veure que les 51 entitats de Catalunya representen només 1'1,5% del total
d'entitats de característiques similars que hi ha a nivell global d'Espanya. Les 51 entitats
de Catalunya són una xifra prácticamente irrellevant al costat de les 2.214 entitats que hi
ha a Castella i Lleó (singularment a les províncies de Lleó, Burgos i Palencia), les 377
de Cantabria, les 392 de Navarra i les 278 d'Álaba, Ens trobem, en definitiva, davant una
figura jurídico-administrativa d'ámbit local que respon en una bona mesura a unes deter
minacions molt concretes (per regla general, l'administració d'uns béns -usualment,
boscos- que pertanyen a una col-lectivitat diferenciada). La correlació asse
nyalada explica que la distribució geográfica d'aquests ens no sigui aleatoria sinó que esti
gui condicionada per la preexistencia, en un determinat lloc, de les circumstáncies que
han justificat la creació de l'entitat. A més, no s'ha d'oblidar que, a diferencia d'altres ens
locals com el municipi o la província, no ens trobem aquí davant un determinat tipus de
divisió territorial (amb transcendencia, en definitiva, sobre tot el territori), sinó que l'enti
tat municipal descentralitzada és un ens jurídico-administratiu singular, amb una delimita
ció que afecta exclusivament l'ambit d'exercici de la seva competencia. Cal remarcar, en
tot cas, aquesta consideració: ens trobem senzillament davant uns ens amb personalitat
jurídica propia, no davant una «subdivisió territorial» del municipio

A fi de completar la caracterització de la distribució d'aquestes entitats a Catalunya, i
remetent-nos novament a les dades del Quadre 1, assenyalarem que entre els trenta muni
cipis que compten amb entitats municipals descentralitzades hi ha unes diferencies prou

272



apreciables: així, podem observar que hi ha dos municipis amb set entitats cadascun d'ells:
les Valls de Valira, de l'Alt Urgell, i Vielha e Mijaran, a la Val d'Aran, A continuació tro
bem Naut Aran, amb quatre entitats, i Alins i Llavorsí, al Pallars Sobira, amb tres. De
la seva banda, les Valls d'Aguilar i Bellver de Cerdanya tenen dues entitats. Finalment,
els vint-i-tres municipis restants tenen cadascun una sola entitat.

Per acabar aquesta panorámica general de la qüestió, i abans d'entrar en aspectes de
major detall, ens resta tan sols referir-nos a la distinció essencial a fer en relació amb les
actuals entitats municipals descentralitzades. És convenient remarcar, en aquest sentit, que
la particular distribució a que ens hem referit expressa, en certa manera, la diferent orien
tació que han tingut aquests ens en el moment de la seva genesi, D'una banda, les entitats
situades en comarques de muntanya -que són la gran majoria-, responen en la seva ma
jor part a la voluntat de dotar de personalitat jurídica unes col·lectivitats amb un patrimoni
forestal (boscos i pastures), important, i que tals col-lectivitats posseeixen sovint des de
temps irnmemorials. D'altra banda la resta d'entitats, disperses en general per diferents
comarques de Catalunya, i creades en molts casos en dates bastant recents, responen a
una motivació diferent: es tracta no d'entitats amb un contingut essencialment patrimonia
lista, com les anteriors, sinó derivades d'un plantejament diferent, que busca sobretot la
descentralització dels serveis i el reconeixement d'un marc que permeti la gestió autono
ma dels interessos d'una col-lectivitat. Aquesta orientació és la que, des de la perspectiva
actual, pot interessar més com a fórmula administrativa basada en la descentralització i
la que, en definitiva, té més expectatives de futuro

4. Característiques generals de les entitats. El territori i la població

Al Quadre 2 hi ha resumides les dades basiques, pel que pertoca al territori i la pobla
ció, de les entitats municipals descentralitzades actualment vigents.

Com a primer aspecte generic, es pot fer menció de la significació que tenen els dos
parametres esmentats -territori i població- en relació amb el conjunt de Catalunya: po
dem veure que el territori de les entitats municipals descentralitzades equival a menys d'un
5 % del total del territori catala, mentre que el percentatge de població que viu en entitats
municipals descentralitzades representa només un 0,24% del total de la població catalana.
La desproporció entre els valors d'aquestes dues xifres és, per si mateixa, cor
relativa al fet de la distribució territorial irregular que esmentávem a l'epígraf anterior.
Les entitats municipals descentralitzades no solament es localitzen preferentment en unes
arees determinades, sinó que, a més, amb motiu d'aquesta localització, presenten molt so
vint una acusada disparitat entre territori i població, paral-lela a la constant que en aquest
nivell es dóna en els respectius municipis i comarques de pertinenca: és a dir, ámbits ter
ritorials extensos i volums de població molt baixos. Només cal veure, com a exemples
de desproporcions extremes, els casos d'Areu (73,40 km2 per tan sols 120 habitants), Ba
gergue (61,06 Km2 i 90 habitants), Espui (115, 41 km2 i 176 habitants) i Vila i Vall de
Castellbo (106 km2 i 214 habitants).

Les dimensions territorials més destacades es donen a les entitats municipals descentra
litzades d'Espui (115,41 km-), Vi/a i Vall de Castellbo (106), Areu (73,40), Arties e Ga
ros (78,58), Fontllonga i Ametlla (69,72) i Bagergue (61,06). Es tracta, en tots els casos,
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d'extensions molt superiors a la superfície mitjana dels municipis de Catalunya, que és
actualment de 33,9 km-. A l'extrem contrari cal esmentar els casos dels Muntells (7,0
krn-), Asnurri (6,40), Tredos (3,75) i Arró (2,96), que formen el grup d'entitats munici
pals descentralitzades de dimensions més reduídes. Com a aspecte final d'aquesta qüestió,
hem d'assenyalar, finalment, que la mitjana de superfície per entitat és d'uns 27 km-, xi
fra que podem considerar com a bastant elevada (sobretot si la comparem amb el pararne
tre de població) i que és expressiva, en certa manera, de la importancia específica que
el factor territori ha tingut i té en la configuració de la majoria d'aquests ens.

Com a il-lustració de la importancia que el patrimoni forestal té en el territori de les
entitats municipals descentralitzades de muntanya, el Quadre 4 aporta les dades basiques
sobre superfícies forestals i sobre el percentatge que aquestes signifiquen sobre el conjunt
del territori de l'entitat. D'entrada, cal remarcar que són 39 les entitats que tenen forests
d'utilitat pública, i que en nombrosos casos les forests comprenen practicament la totalitat
del territori de la demarcació. Per posar uns exemples, en els casos d'Araós, Betren, Es
cunhau e Casarilh, Gausac i Montenartró, la superfície de les forests, d'acord amb les
dades del catáleg format a l'efecte, compren més del 90% del total de la superfície de l'en
titat. Tot i aixo, la informació ressenyada és només indicativa, ja que el regim de gestió
i explotació de les forests presenta, en cada cas, una problemática específica -a vegades,
d'una gran complexitat.

Si ens centrem a continuació en el component demográfic, haurem de fer unes remar
ques de signe prou diferente La demografia d'una gran part de les entitats municipals des
centralitzades ratlla uns nivells que podríem qualificar gairebé d'indigencia. Podem observar
que la mitjana d'habitants per entitat, segons dades de 1990, és de 250 (molt per sota dels
6.370 habitants per municipi que es registrava, com a mitjana catalana, el mateix any).
Ara bé, si al total de 14.283 habitants (vegeu el Quadre 2), restavem els habitants corres
ponents a cinc entitats concretes (la Canonja, 4.307, Valldoreix, 3.593, Sucs, 657, Arties
e Garos, 521 i els Muntells, 500), que representen un total de 9.578 habitants, ens trobem
que a les quaranta-sis entitats restants hi viu un total de 4.705 persones; la mitjana per
entitat baixa aleshores a 102 habitants. 1 tal xifra encara baixaria significativament si fés
sim exclusió d'altres entitats amb una població relativament important, com el Pla de la
Font, Gerb, Sant Martí de Torroella, Vilamitjana o Sant Julia de Cerdanyola.

Amb independencia de les anteriors remarques, la valoricació de conjunt de les dispari
tats demografiques ens permet de treure algunes conclusions. D'entrada, valla pena d'ob
servar que, de les deu entitats que acabem d'esmentar com a més poblades, només n'hi
ha una, Arties e Garos, que la puguem adscriure clarament al grup que abans hem deno
minat d'entitats de muntanya. Totes les altres, que en la seva majoria són de creació bastant
recent, responen més aviat al concepte «módem» d'entitat local (en el sentit que hem pre
cisat més amunt), i l'estudi particularitzat de cadascun d'aquests casos permet confirmar
ho netament: la creació i consolidació d'entitats com Valldoreix, la Canonja, els Muntells,
Sucs, Vilamitjana o Sant Julia de Cerdanyola, entre altres, respon a la voluntat de configu
rar uns ambits de gestió descentralitzada en relació amb els respectius municipis, per da
munt de qualsevol altra consideració.

Passant a fer una analisi de les xifres oposades -o sigui, les que destaquen per la seva
feblesa-, hem de subratllar, d'entrada, que més de la meitat del total d'entitats -vint-i-
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vuit, concretament- compten amb una població inferior als 100 habitants. EIs valors ex
trems els trobem a Arestui (22 habitants), Arró (21), Ars (25), Asnurri (27), Baiasca (12),
Canalda (30), Josa de Cadí (11), Manyanet (23), Montenartró (15) i Sellui (25). El con
junt d'aquestes entitats ja prefigura una determinada tipologia de demarcació, caracteritza-
da per la ubicació en sectors d'alta muntanya, amb una accessibilitat molt limitada, allunyats
de centres de poblament dinámics i sotmesos, ja des de la primeria del segle, a un procés
de despoblament radical que ha portat a la desestructuració interna de les respectives co
munitats humanes. Fins al moment present només l'explotació dels recursos propis per
part d'aquestes entitats els dóna una certa expectativa de continuítat de cara al futur; tan
mateix; si l'evolució demográfica continua tenint un acusat sentit negatiu, és previsible
augurar la seva desaparició com a ens administratius.

Un últim aspecte relacionat amb el component demografic de les entitats municipals
descentralitzades és el de la configuració del poblament dins del seu ámbit. En aquest sen
tit, l'analisi dels nuclis de població que integren cada entitat permet establir que, amb ca
racter general la major part de les entitats existents tenen un carácter mononuclear: és
a dir, comprenen només un nucli de població. Les excepcions a aquest principi es donen
en les entitats d'Arcave11 i la Farga de Moles, Arros e Vila, Arties e Garos, Aubert e Be
t1an, Durro i Saraís, Escunhau e Casarilh, Espui, Font11onga i Amet11a, la Guardia d'Ares,
Manyanet, Pi, Sant Joan Fumat, Sant Martí de Torroe11a, Sucs, Taús, Vila i Va11 de Cas
tellbo i Ví1lec i Estana. És a dir, només 17 entitats sobre un total de 51. En alguns casos,
el nombre de nuclis és molt elevat: el cas de Vila i Va11 de Castellbo, amb dotze nuclis,
és especialment emblematic en aquest sentit. Amb tot, cal pensar que el predomini de
les entitats amb nucli únic té la seva explicació en el fet que, d'acord amb la concepció
tradicional d'aquests ens locals, el seu origen en molts casos deriva de l'adscripció d'un
patrimoni (forestal), a una col-lectivitat, de tal manera que el carácter mononuclear seria,
des d'aquesta perspectiva, una conseqüencia de la pretensió personalitzadora que hi va ha
ver darrera de molts processos de constitució dels ens. A banda d'aixo, és evident que,
des d'una óptica que posi més emfasi en la descentralització, res no s'oposa a la constitu
ció d'entitats amb pluralitat de nuclis: en qualsevol cas, el principal problema és d'ordre
economic, ja que a nive11 local la gestió de serveis en ambits territorials amb diversos nu
clis significa, generalment, un increment significatiu dels costos.

5. L'evolució recent

Al quadre 2, abans ressenyat, hi ha reflectida la informació sobre la data de constitució
de les entitats. Tot fent salvetat d'una serie d'entitats sobre les quals no hem pogut concre
tar la data de creació, aquesta informació permet constatar diversos fets: en primer 11oc,
que totes les entitats han estat constituídes al 11arg del present segle. En segon 11oc, que
hi ha diverses etapes significatives pel que fa al ritme de creació: una que correspon als
anys 50, particularment entre 1956 i 1958, en que es van constituir 10 entitats i una altra
que correspon als anys 1970-72, en que hi ha registrada la creació de quinze entitats més.

Cal notar, respecte a les darreres entitats assenyalades, que la seva constitució fou cor
relativa a la seva supressió com a municipis independents, tal com pot observar-se al Qua
dre 3. D'acord amb les dades del dit quadre, actualment hi ha 30 entitats municipals des
centralitzades que, al 11arg del segle present (i, en concret, des de 1926 enea), han constituir
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municipis independents. Una proporció que permet adonar-se, en definitiva, de la utilitza
ció que en determinats moments s'ha fet d'aquesta figura administrativa com a fórmula
alternativa al municipi.preexistent.

De la seva banda, al Quadre 4 hi ha la relació d'entitats que han estat suprimides en
les darreres decades, concretament entre 1958 i 1992. Podem veure-hi ressenyades 16 en
titats, sis de les quals s'han suprimit en virtut d'una resolució individualitzada (Besan, Gi
menells, Sant Feliu de Boada, Tor, Vilanova de Banat i Villafranco del Delta), mentre que
les deu restants s'han suprimit en virtut del punt 3 de l'Acord del Govern de la Generalitat
de 9 de juny de 1992, en relació amb la continuítat de les entitats locals menors com a
entitats municipals descentralitzades.

Precisament aquest Acord del Govern de juny de 1992, adoptat en execució de la dispo
sició transitoria segona de la Llei municipal catalana (LMRLC), ha significat la darrera
fita en l'evolució recent d'aquestes entitats a Catalunya. La dita disposició transitoria pre
veia que el Govern de la Generalitat «ha de determinar quines de les actuals entitats locals
menors han de continuar existint com a entitats municipals descentralitzades», d'acord amb
els criteris i els requisits establerts legalmente1 aquesta és la motivació de l'esmentat Acord,
que aprova la continuítat com a entitats municipals descentralitzades d'un total de 49 enti
tats locals menors, com també la supressió de les deu entitats que s'han esmentat al para
graf anterior. Cal dir que les altres dues entitats que completen el quadre de les cinquanta-una
existents, son les de Sant Julia de Cerdanyola (al municipi de Guardiola de Bergueda) i
la del Pla de la Font (al municipi de Gimenells i el Pla de la Font), totes dues creades
l'any 1991, mitjancant una disposició específica, i amb el carácter d'entitats municipals
descentralitzades.

6. Conclusions

Tot i que els diferents punts de l'article han tingut un caire obligadament sintetic, creiem
oportú de remarcar-ne els aspectes més essencials a manera de conclusió.

- En primer lloc, cal remarcar que les entitats municipals descentralitzades (o entitats
locals menors, a la resta de l'Estat), constitueixen una fórmula jurídico-administrativa que
pot ser valida, en una perspectiva de futur, per a satisfer les aspiracions d'autoorganització
i autogestió de molts nuclis de població amb una vitalitat i una dinámica propies, Si de
cara al futur no sembla que la racionalització de 1'administració local passi per la creació
de nous municipis -ni a nivell nacional ni internacional-, és evident que fórmules com
la de les entitats municipals descentralitzades podrien tenir, en canvi, unes possibilitats
de desenvolupament molt grans.

- A Catalunya, el mapa de les EMD actualment existents mostra un acusat desequilibri
a nivell de distribució territorial. La major part d'entitats corresponen a les comarques
de muntanya del sector nord-occidental del país. Aquesta distribució desigual és fruit del
diferent moment historie en que han nascut les entitats; particularment és significatiu el
grup d'entitats nascudes amb la finalitat de gestionar un patrimoni forestal comunal. En
canvi les entitats creades en els darrers deu anys -que responen en general a una orienta
ció de gestió de serveis- constitueixen un grup molt menys nombrós.
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-L'estudi de l'evolució recent d'aquestes entitats en l'ambit catala mostra que en els da
rrers temps hi ha una certa voluntat, per part del legislador, de donar una nova perspectiva
a la figura jurídico-administrativa que ens ocupa. La promulgació de la llei municipal ca
talana, l'any 1987, semblava una primera fita en el sentit apuntat; tanmateix, hom consta
ta, sis anys després, que els resultats de fet no han anat gaire més enllá de l'actualització
del conjunt d'entitats existents (tot suprimint aquelles que havien perdut l'originaria raó
de ser). Continua faltant una regulació a fons de determinats aspectes de gran .rellevanca
per a les entitats, especialment pel que fa als recursos i a les finances. Pero, per damunt
de tot, continua faltant una decidida voluntat política d'impulsar amb decisió aquesta fór
mula per afrontar un dels reptes més greus que té plantejats l'administració local avui dia:
fer front a les tendencies disgregadores a gran escala del mapa municipal, tot tractant d'as
solir el punt d'equilibri entre l'eficacia en la prestació dels serveis públics (que demana,
cada vegada més, l'adopció d'uns mares territorials més grans que els dels municipis ac
tuals) i la satisfacció de les aspiracions de qualsevol comunitat local al seu autogovern.

Notes

1 És particularment emblemática, sobre la qüestió que ens ocupa, la proposta de Ll. Casassas i 1. Clusa contin
guda a Lorganitzaciá territorial de Catalunya (Fundació 1. Bofill, Barcelona 1981), que ha esdevingut un punt
de referencia obligat a l'hora de plantejar possibles alternatives.

2 Com a il·lustració de les consideracions exposades, transcrivim dos fragments del Preámbul de la Llei 8/1987,
de 15 d'abril, municipal i de regim local de Catalunya, on la presa de posició del legislador (en el present
cas, en relació amb l'ámbit autonomic catala), queda prou explícita:
«Des de la vessant estructural, el legislador no podia ignorar la realitat del nostre mapa municipal. El territori
és un dels elements del municipi i inevitablement suggereix la qüestió de la reforma municipal. S'ha dit que
el nombre de municipis de Catalunya és excessiu i comporta una fragmentació que és una de les causes de
la crisi municipal, crisi que es manifesta essencialment en la manca de recursos i de capacitat per a prestar
amb eficacia els serveis corresponents. La reforma territorial té, d'altra banda, una significació de gran inten
sitat en les actuacions legislatives que es van adoptar entre els anys seixanta i setanta en molts paísos del centre
i del nord d'Europa. La principal crítica que se n'ha fet ha estat la perdua de representativitat política de molts
nuclis de població en benefici del principi de funcionalitat.
«Fins al moment present, a l'Estat espanyol els textos legals no han afrontat aquest problema. Per aquest mo
tiu era del tot necessari que el Parlament hi prengués posició, cercant les fórmules adients per superar les
deficiencies actuals, pero sense caure en l'error d'adoptar mesures drastiques que ben segur que originarien
problemes greus d'ordre polític i social. En aquest sentit, cal destacar l'establiment de mecanismes que habili
ten iniciatives municipals de fusió o d'agrupació voluntaria, que es poden concretar en acords intermunici
pals, i sobretot que la creació i el bon funcionament de les comarques han de permetre superar la major part
dels problemes de gestió dels municipis petits, amb la qual cosa el principi d'eficacia, que és el que es troba
en la base de la reforma, pot trobar en aquest cas una solució original sense necessitat d'alterar el mapa municipal».

3 «Bando». Revista del Ministerio para las Administraciones Públicas, n'' 17 Madrid, novembre-desembre 1992
(número monografic),
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Quadre 1
Les entitats municipals descentralitzades de Catalunya.

Distribució per comarques i municipis. 1992

Comarca

Alta Ribagorca

Alt Urgell

Bages

Berguedá
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Municipi

Barruera
Vilaller

Josa i Tuixén
Montferrer i Castellbo
les Valls dAguilar

les Valls de Valira

Sant Joan de Vilatorrada

Guardiola de Bergueda

E.m.d.

Durro i Saraís
Senet

Josa de Cadí
Vila i Vall de Castellbo
la Guardia d'Ares
Taús
Arcavell i la Farga
de Moles
Ars
Asnurri
Bescaran
Civís
Os de Civís
Sant Joan Fumat

Sant Martí de Torroella

Sant Julia de Cerdanyola



Comarca Municipi E.m.d.

Cerdanya Bellver de Cerdanya Pi
Riu

Lles Aránser
Montella i Martinet Ví1lec i Estana

Montsiá Sant Jaume d'Enveja els Muntells

Noguera Camarasa Fontllonga i Ametlla
Os de Balaguer Gerb
Vilanova de Meiá Santa Maria de Meiá

Pallars Jussa Pallars Jussa Sossís
Sarroca de Bellera Manyanet
La Torre de Cabdella Espui
Tremp Vilamitjana

Pallars Sobirá Alins Ainet de Besan
Araós
Áreu

Baix Pallars Sellui
Llavorsí Arestui

Baiasca
Montenartró

Segria Gimenells i el Pla el Pla de la Font
de la Font
Lleida Sucs

Solsones Oden Canalda

Tarragones Tarragona la Canonja

Val d'Aran Es Bordes Arró
Naut Aran Arties e Garos

Bagergue
Gessa
Tredos

Vielha e Mijaran Arros e Vila
Aubert e Betlan
Betren
Casau
Escunhau e Casarilh
Gausac
Vilac

Valles Occidental Sant Cugat del Valles Va1ldoreix

Font: Direcció general d'Administració Local.
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Quadre 2
Les entitats municipals descentralitzades de Catalunya

Característiques generals 1992

E.m.d. Superfície (km2) Població (1990) Any constitució

Ainet de Besan 19,07 54 1958
Aranser 19,43 60 s.d.
Araós 13,37 37 s.d.
Arcavell i la
Farga de Moles 18,0 107 1972
Arestui 9,7 22 1958
Áreu 73,4 120 s.d.
Arró 2,96 21 1927

Arros e Vila 28,41 95 1972
Ars 17,35 25 1972
Arties e Garos 78,58 521 1970
Asnurri 6,40 27 1958
Aubert e Betlan 24,86 152 1972
Bagergue 61,06 90 1970
Baiasca 12,7 12 1958

Bescaran 34,0 103 1972
Betren 9,60 203 s.d.
Canalda 18,31 30 1973
la Canonja 3,24 4.307 1982
Casau 8,39 88 s.d.
Civís 26,0 49 1972
Durro i Saraís 28,56 101 1965

Escunhau
e Casarilh 15,57 140 1972
Espui 115,41 176 1927
Fontllonga
i Ametlla 69,72 107 1984
Gausac 16,47 226 1972
Gerb 18,19 322 sd
Gessa 8,87 90 1970
la Guardia dAres 33,15 34 1976
Josa de Cadí 31,67 11 1979

Manyanet 26,0 23 s.d.
Montenartró 11,66 15 1958
els Muntells 7,0 500 1979
Os de Civís 28,43 98 1958
Pi 15,9 87 s.d.
el Pla de la Font 24,02 435 1991
Riu 11,95 60 1974
Sant Joan Fumat 18.01 42 1956
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E.m.d. Superfície (km2) Població (1990) Any constitució

Sant Julia
de Cerdanyola 12,1 235 1991
Sant Martí
de Torroella 11,6 247 1982
Santa Maria
de Meia 35,03 104 1957
Sellui 9,72 25 1953
Senet 40,34 54 s.d.
Sossís 13,20 35 1947
Sucs 26,16 657 1956

Taús 35,28 41 1976
Tredos 3,75 109 1970
Valldoreix 8,73 3.593 1958
Vila i Vall
de Castellbo 106,0 214 1970
Vilac 34,56 78 1972
Vilamitjana 13,98 254 1984
Víllec i Estana 24,25 47 1971

Total 1.340.11 14.283

% sobre
Catalunya 4,2 0,24

s.d.: sense dades

Font: Direcció general d'Administració Local
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E.m.d.

Quadre 3
Entitats que al llarg del segle han constítuít municipis independents

Any de supressió del municipi

Ainet de Besan
Aranser!
Araós
Arcavell i la Farga de Moles
Áreu

Arras e Vila
Ars?

Arties e Garos
Aubert i Betlan
Bagergue
Bescaran
la Canonja'
Civís'
Durro i Saraís

Escunhau e Casarilh'
Fontllonga i Ametlla
Gausac 6

Gerb ?

Gessa
la Guardia dAres
Josa de Cadí
Riu

Sant Julia de Cerdanyola
Santa Maria de Meiá
Taús
Tredós
Vila i Vall de Castellbo
Vilac
Vilamitjana
Ví1lec i Estana

Font: Direcció general d'Administració Local

1927
1966
1927
1970
1927
1970
1970

1970
1970
1967
1970
1964
1970
1965
1970
1970
1970
1939
1967
1972
1973
1973

1942
1926
1972
1967
1970
1970
1971
1970

1 L'ambit actual de l'entitat compren només una part de l'antic municipi, denominat Músser i Aranser.
2 L'ambít de l'antic municipi comprenia també el territori de l'actual entitat municipal descentralitzada de

Sant loan Fumat.
3 L'ambit actual de l'entitat (3,24 km-) és més reduít que el de l'antic municipi (7,33 km-).
4 L'ambit de l'antic municipi comprenia també el territori de les actuals entitats municipals descentralitza

des d'Asnurri i d'Os de Civís.
5 L'ambit de l'antic municipi comprenia també el territori de l'actual entitat municipal descentralitzada de

Betrén.
6 L'ámbit de l'antic municipi comprenia també el territori de l'actual entitat municipal descentralitzada de

Casau.
7 La seva independencia com a municipi se circumscriví al període 1937-39.
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Quadre 4
Entitats locals menors suprimides entre 1958 i 1992

Entitat Municipi Any de constitució Any de supressió

Arcalís Soriguera s.d. 1992
Bar el Pont de Bar 1954 1992
Besan Alins s.d. 1958
Dorria Toses 1956 1992
Escalarre la Guingueta d'Áneu s.d. 1992
Fornells de la
Muntanya Toses 1956 1992
Gimenells Alpicat 1949 1991
Isil i Alas d'Áneu Alt Áneu 1971 1992
Neva Toses 1956 1992
Ortedó Alas i Cerc 1924 1992
Rubió Soriguera s.d. 1992
Sant Feliu de
Boada Palau-sator s.d. 1979
Sorpe Alt Áneu 1971 1992
Tor Alins s.d. 1958
Vilanova de Banal Alas i Cerc 1953 1968
Villafranco del
Delta Sant Carles de la

Rapita 1957 1969

s.d.: sense dades

Font: Direcció general d'Administració Local
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Les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya I'any 1992. Ambit territorial i distri
bució comarcal.




