
Espanya. Organització territorial 

ESPANYA. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL I DIVERSITAT  

1. Sobre l'organització http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/Artículo 137. 

"El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas 
estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.” 

1. Estat 

2. Comunitats autònomes (17) ciutats autònomes (2) 

3. Províncies (50) 

4. Municipis (8111) 

Resumint: segons la constitució del 1978, Espanya s’organitza territorialment en 3 nivells: 

• Municipis 

• Províncies 

• Comunitats autònomes 

 

ELS MUNICIPIS 

 

Definició: 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/Art%C3%ADculo%20137


Un municipi és l'entitat local bàsica de l'organització territorial i element primari de participació ciutadana en els assumptes 
públics. 

El municipi gaudeix d'autonomia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l'exercici de les funcions públiques que té 
encomanades, per representar els interessos de la col·lectivitat respectiva i per gestionar 

els serveis públics la titularitat dels quals assumeixen. Segons l' INE hi ha 8110 municipis 

http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmun06/06codmunmapa.htm 

El govern municipal 

L'ajuntament és l'organització de govern i administrativa d'un municipi. Sovint es denomina també l'edifici que és la seu 
d'aquest govern com a casa de la vila. Està compost per l'alcalde o batlle, que, segons l'ordenament jurídic espanyol ha de ser un 
regidor, la resta de regidors, i els funcionaris que treballen subordinats a aquesta estructura política. El conjunt de regidors, inclòs 
l'alcalde, forma el ple de l'ajuntament, que n'és el màxim òrgan de poder, amb la capacitat de nomenar i destituir l'alcalde. 

Ley de base de regimen local. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (recull el funcionament 
de qualsevol municipi). 

 

En el título II. 

El municipio (recull la definició) 

 

Artículo 11. 

1. El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial delestado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para 
el cumplimiento de sus fines. 

http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmun06/06codmunmapa.htm


2. Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización 

Competències (queden recollides al capítol III i concretament a l'article 25) 

 

2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las 

Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

a. Seguridad en lugares públicos. 

b. Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas. 

c. Protección civil, prevención y extinción de incendios. 

d. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, 

pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales. 

e. Patrimonio histórico-artístico. 

f. Protección del medio ambiente. 

g. Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores. 

Així doncs els municipis són el nivell bàsic d'organització administrativa i territorial.És una associació de persones i béns 
determinada per relacions necessàries de veïnatge 
Ajuntament -> corporació pública -> òrgan jurídic que representa i administra els interessos d’un municipi -> té jurisdicció sobre 1 
territori determinat. 
Municipis -> posseeixen competències pròpies, així com autonomia per desenvolupar-les. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.elcatavinos.com/imag_1/guia-mapa-espana.gif&imgrefurl=http://www.elcatavinos.com/provincias.asp&usg=__HJk3xb7huTdJTKTPyRVehVQHtQM=&h=326&w=470&sz=55&hl=es&start=0&sig2=9Q7fgnBSiGz6zwyFHOSGfQ&zoom=1&tbnid=Y1xHzxfKQhRwTM:&tbnh=121&tbnw=175&ei=HzKFTfHuGsrIsgbZoNyoAw&prev=/images%3Fq%3Dmunicipios%2Bespa%25C3%25B1oles%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DX%26biw%3D1259%26bih%3D593%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=509&oei=HzKFTfHuGsrIsgbZoNyoAw&page=1&ndsp=19&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=110&ty=31


 

LA PROVÍNCIA 

Definició: 

Les províncies d'Espanya van ser la divisió administrativa anterior a la divisió actual de 17 autonomies amb diferents nivells 
d'autogovern, i actualment es consideren una subdivisió administrativa d'aquestes. 

Aquesta divisió, amb algunes diferències, fou plantejada en 1833 per Javier de Burgos basant-se en els límits dels antics regnes 
hispànics, i sobre un plantejament demogràficament i geogràficament 

homogeneïtzador, així com centralitzador de l'Estat cap a Madrid. 

Així doncs les províncies són una unitat administrativa de primer grau. La constitució la defineix com una entitat local amb 
personalitat jurídica pròpia, formada per una agrupació de municipis. 
Espanya -> 50 províncies (1833) 
El govern i l’administració de la província es duu a terme mitjançant la Diputació Provincial -> corporació representativa formada 
per representants dels municipis. 
L’Estat aplica les polítiques de la seva competència. 
Cablido insular -> illes Canàries 
Consell insular -> illes Balears 

 

COMUNITAT AUTÒNOMA 

Definició: 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.agencias-de-viajes.net/agencias-viajes/mapa-espa%C3%B1a.gif&imgrefurl=http://www.portalcual.com/viajes/agencias-viajes-espa%25F1a-provincias.asp&h=326&w=470&sz=18&tbnid=WJ0FIjB5S7MndM:&tbnh=89&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dprovincias%2Bespa%25C3%25B1olas&zoom=1&q=provincias+espa%C3%B1olas&hl=es&usg=__lC9vWRo9kiNodSpwkpM4BeDgwP4=&sa=X&ei=NquHTbW-LI2whAePsZGuBA&sqi=2&ved=0CDoQ9QEwBQ


D'acord amb l'article 143, les comunitats autònomes es conformen com a exercici del dret a l'autonomia reconegut per a les 
nacionalitats i regions que integren l'Estat espanyol. 

Aquestes comunitats autònomes són formades per províncies amb característiques històriques, culturals i econòmiques 
comunes o per territoris d'entitat regional històrica. Les 

autonomies gaudeixen d'autonomia legislativa i competències exclusives així com de la facultat d' administrar- se mitjançant llurs 
propis representants. 

Descripció: En base a les estipulacions constitucionals anteriors es van conformar, entre 1979 i 1996 disset comunitat autònomes i 
dues ciutats autònomes: 

1- Andalusia, Catalunya, Euskadi i Galícia (com a "nacionalitats històriques"), 

2-Aragó, la Comunitat Valenciana, Castella i Lleó, Castella - la Manxa, i Extremadura van accedir a l'autonomia com a 
comunitats pluriprovincials; 

3. Canàries i les Illes Balears van accedir a l'autonomia com a territoris insulars; 

4. Cantàbria, Astúries, La Rioja i la Regió de Múrcia van accedir al'autonomia com a comunitats uniprovincials d'entitat regional 
històrica, 

5. Navarra, encara que aquesta última ho va fer per mitjà de l'actualització i millorament dels seus furs. 

6. Comunitat de Madrid va accedir a l'autonomia per motius d'interès nacional i 

7. Ceuta i Melilla, com a ciutats, van accedir a llur autonomia per autorització de les Corts Generals, 

encara que no es troben integrades en l'organització provincial. 



Norma institucional bàsica 

Estatuts 

COMPETÈNCIES .Article 148 

Així doncs les comunitats autònomes(1978) 
Estatut d’autonomia -> regions i nacions -> estableix abast de l’autogovern i les competències que els pertoquen. 
Tenen un parlament: amb poder legislatiu; un govern: executiu i administratiu; president elegit pel Parlament 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_34D5-Xy3C4Y/S3HDidmhbBI/AAAAAAAAAX8/er4K03CgaRw/s400/comunidades-aut%C3%B3nomas.jpg&imgrefurl=http://isabelpgarcia.blogspot.com/2011/02/comunidades-autonomas-de-espana.html&usg=__VgFfwx_i3bVd07XqGkBAwStBNPc=&h=299&w=343&sz=24&hl=es&start=0&sig2=r75Qq4H2DT4_ppIQTuC5Jg&zoom=1&tbnid=7dZo8wyC_8t3bM:&tbnh=136&tbnw=156&ei=ajKFTfXbJoj5sgbfyOmEAw&prev=/images%3Fq%3Dcomunidades%2Bautonomas%2Bespa%25C3%25B1olas%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DX%26biw%3D1259%26bih%3D593%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=993&vpy=73&dur=617&hovh=210&hovw=240&tx=123&ty=135&oei=ajKFTfXbJoj5sgbfyOmEAw&page=1&ndsp=17&ved=1t:429,r:5,s:0
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Comunitats_Aut%C3%B2nomes.png


COMUNITATS AUTÒNOMES I UNIÓ EUROPEA 

Des del 2003 i per a fins estadístics, basats en les normatives europees i fixades per l' Eurostat, es troben les unitats NUTS en 
vigor a la Unió Europea. 

Les 17 comunitats autònomes espanyoles es veuen classificades als nivells NUTS-2. NUTS 

 


