
 

GLOSSARI DE CONCEPTES SOBRE L’ORGANITZACIÓ

TERRITORIAL DE CATALUNYA I

PROPOSTA D’UN NOU SISTEMA D’ORGANITZACIÓ.,

1.Organització territorial:És la forma d’estructuració d'un territori 
des del punt de vista polític i/o jurídicoadministratiu. Concretament,
les divisions territorials es poden definir com les línies que separen 
unes demarcacions de les altres.

Les lleis d'organització territorial de 1987 aprovades pel Parlament 
fixen en gran mesura el marc de l’organització territorial catalana,

2.Ordenació territorial: És la materialització en el territori de les 
polítiques públiques amb contingut territorial, és a dir, l'Expressió 
territorial" de les polítiques econòmiques, socials, culturals, 
ambientals... que duen a terme les administracions, a l'escala que 
sigui.
 

3.Comarca: En general, s’entén per comarca aquella extensió de 
territori en què hi ha un o més d’un factors o elements que es 
considera que unifiquen els llocs que la conformen: relacions de 
veïnatge habituals, condicions naturals comunes, fets històrics 
particulars, etc. En darrer terme, implica una mena de divisió 
territorial, però no té per què coincidir amb la jurisdicció d’un ens 
administratiu.

 La disposició que millor resumeix el seu caràcter és possiblement la
següent: "La comarca es constitueix com una entitat local de 
caràcter territorial formada per l'agrupació de municipis contigus, 
té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al 
compliment dels seus fins". (Art. 3.1 de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, 
de l'organització comarcal).

4.Vegueria En el moment actual, agrupació de comarques que 
constituiria l’escala “regional” o nivell immediatament inferior al 



conjunt de Catalunya, eventualment amb un ens administratiu 
propi (consell de vegueria? diputació?). Suposadament hauria de 
substituir l'actual nivell provincial, amb el qual manté - des del punt
de vista de l’escala- raonables semblances. No té cap caràcter 
legal. A efectes d’ordenació del territori, existeix un mapa oficial de 
les regions catalanes aprovat per lleis successives del Parlament 
(Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s'aprova el Pla territorial 
general de Catalunya i Llei 24/2001, de 31 de desembre, de 
reconeixement de l'Alt Pirineus i Aran com a àrea funcional de 
planificació, mitjançant la modificació de l'article 2 de la Llei 
1/1995, per la qual s'aprova el Pla territorial general de Catalunya).
Històricament les vegueries -el representant del rei a la vegueria 
era el veguer- es corresponien amb l'organització territorial de 
Catalunya vigent a la Baixa Edat Mitjana i l'Edat Moderna, fins al 
decret de Nova Planta, el mapa de les quals es pot considerar més 
semblant a un mapa comarcal que no pas a un mapa regional tal i 
com l'entenem avui en dia.

5.Províncies:En origen, divisió territorial perifèrica de l’Estat 
espanyol que, amb el pas del temps, va esdevenir també l’àmbit 
d’acció d’un ens jurídicoadministratiu propi: la diputació provincial

"La província és una entitat local amb personalitat jurídica pròpia, 
determinada per l'agrupació de municipis i divisió territorial per a 
l'assoliment de les activitats de l'Estat. Qualsevol alteració dels 
límits provincials haurà de ser aprovada per les Corts Generals 
mitjançant llei orgànica". "El govern i l'administració autònoma de 
les províncies estaran encomanades a Diputacions o d'altres 
Corporacions de caràcter representatiu". (Art. 141.1 i 141.2 de la 
Constitució Espanyola. Traducció sense valor jurídic) La Llei 5/1987,
de 4 d'abril, del Règim provisional de les competències de les 
Diputacions Provincials disposa la desaparició de les províncies i 
diputacions catalanes mitjançant la conversió a una província única 
equivalent al conjunt de Catalunya. Aquesta previsió no s'ha 
acomplert.



6.Àrea metropolitana: Extensió de territori polaritzada per una 
ciutat o unes ciutats centrals importants, en conjunt amb un 
contingent demogràfic notable, i on existeixen vincles funcionals 
sòlids entre els diferents assentaments que la conformen. Pot estar 
constituïda de forma políticoadministrativa o no.

La Llei 7/1987, de 4 d'abril, per la qual s'estableixen i regulen 
actuacions públiques especials en la conurbació de Barcelona i en 
les comarques compreses dins la seva zona d'influència directa 
suprimí l'àrea metropolitana existent a Barcelona i els municipis del
seu entorn des del Decret-Llei 5/1974, del 24 d'agost, de creació de
l'Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona, aprovat pel govern 
espanyol. La Llei 7/1987 crea dues noves entitats metropolitanes 
de tipus sectorial, amb límits discordants. Alhora, determinats 
municipis incloent-hi Barcelona i el seu entorn, pel seu compte, han
conformat una mancomunitat de municipis voluntària de l'àrea 
metropolitana de Barcelona. Aquestes disposicions es refereixen a 
un àmbit "immediat" al voltant de Barcelona, el que en aquest país 
es coneix correntment com a àrea metropolitana, però el vigent 
àmbit metropolità (Llei 1/1995), malgrat existir només a efectes 
d’ordenació territorial, és considerat a la pràctica com una divisió 
territorial relativament similar a l'àrea metropolitana.

El Govern de la Generalitatvol estudiar per a aquesta legislatura  
la implantació d’una nova organització territorial.
Per aquest motiu, es va crear la Comissió d’Organització Territorial 
de Catalunya, formada pels consellers de Política Territorial i Obres 
Públiques, Governació i Administracions Públiques, i Relacions 
Institucionals i Participació, que la presideix.
D'acord amb el document de Bases, els trets més significatius de la 
nova organització territorial seran:

- La creació de set vegueries (Barcelona, Girona, Lleida, Camp de 
Tarragona, Catalunya Central, Terres de l’Ebre, i Alt Pirineu i 
territori d’Aran), . D’aquesta manera, les vegueries substituiran les 
actuals quatre províncies, que quedaran abolides.



- La reforma de les comarques, en el sentit de fer-les més 
municipalistes i prestadores de serveis de naturalesa local.

- La unificació de les actuals administracions metropolitanes 
sectorials.

PER SABER-NE MÉS DE L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE 
CATALUNYA I ESPANYA

Divisió comarcal de Catalunya

http://ca.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3_comarcal_de_1936

Divisió territorial d’Espanya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Organitzaci
%C3%B3_territorial_d'Espanya

D’altres adreçces :

http://webs.racocatala.cat/eltalp/dtc12.htm per saber sobre la 
història

A continuació us adjuntem un recull d’adreces on podeu treballar 
tot el relacionat amb les comarques :

http://www.xtec.cat/recursos/socials/mapes/index.htm Aquesta 
adreça ens permet aconseguir tots els mapes imaginats de 
Catalunya, Espanya, Europa, etc.

http://www.xtec.cat/%7Eealonso/flash/mapesflash.htm. Pàgina 
personal d’Enrique Alonso que recull un conjunt de mapes 
interactius en flash de Catalunya, Espanya, Europa, etc.

http://www.cat365.net/Inici/EnllacosInstitucionals/AdministracioLoc
al/?I=1 Enllaços amb tots els webs de les administracions locals de 
Catalunya.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3_comarcal_de_1936
http://www.cat365.net/Inici/EnllacosInstitucionals/AdministracioLocal/?I=1
http://www.cat365.net/Inici/EnllacosInstitucionals/AdministracioLocal/?I=1
http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapesflash.htm
http://www.xtec.cat/recursos/socials/mapes/index.htm
http://webs.racocatala.cat/eltalp/dtc12.htm

