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Resum

La Província italiana, com en el cas espanyol, és una entitat local garantida constitucionalment, que està for-

mada per l’agrupació de municipis limítrofs. Durant els últims anys ha estat a més un dels ens locals que més 

s’han desenvolupat, en augmentar de manera notable les seves competències polítiques, les seves funcions 

administratives i el seu caràcter politicorepresentatiu. Malgrat això, la Província no té un futur garantit. Hi ha 

un nombre creixent d’iniciatives legislatives que se succeeixen amb la intenció de restringir o suprimir aquesta 

entitat local, en comptes de desenvolupar-ne el potencial en el marc de les tasques previstes en la Constitució. 

La decisió de suprimir la Província a Itàlia constitueix un precedent que serà molt difícil d’ignorar al nostre país. 

En aquest context l’anàlisi de la situació a Itàlia pot resultar molt útil i il·lustrativa.

Paraules clau: Província; garantia institucional; reformes constitucionals; entitats locals.

Abstract

In Italy, the Province, similarly to Spain, is a local entity that is constitutionally entrenched and composed by the 

aggrupation of adjacent towns. For the past years, the Province has been one of the local entities to develop 

more. It has notably increased its political powers, administrative tasks and its political-representative nature. 

However, the Province does not have a guaranteed future. Nowadays, there is a growing number of Bills 

aiming at the restriction or suppression of the Province instead of developing its potential under the Spanish 

constitutional framework. The suppression of the province in Italy is a precedent not to be ignored in Spain. In 

this context, the analysis of the situation in Italy can be very useful and inspiring.

Keywords: Province; institutional guarantee; constitutional amendments; local entities.
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1. Les províncies autònomes de Trento i Bolzano, pertanyents a la Regió especial de Trentino-Alto Adige, tenen un règim 
especial i es caracteritzen pel ventall de competències legislatives que els reconeix la Constitució per antigues raons de caràcter 
històric, lingüístic i geogràfic. Aquesta ha realitzat, per mitjà del seu estatut especial i lleis regionals, un veritable “federalisme 
provincial”. A més de les funcions habituals de caràcter provincial, exerceixen també determinades funcions de caràcter regio-
nal, incloent la potestat per dictar normes amb rang de llei. El seu règim jurídic particular es regula en la Llei Constitucional 
5/1948, de 26 de febrer, que els reconeix potestat legislativa en determinades matèries, si bé respectant els principis establerts 
per la llei de l’Estat (articles 11 i 12 de la Llei Constitucional 5/1948). Sobre el cas especial de les províncies de Trento i Bolzano 
es pot consultar M. BorDini, “El papel de la Provincia en el sistema constitucional italiano. Reflexiones sobre las recientes hipó-
tesis de reforma”, en Anuario del Gobierno Aragonés 2010, Institució “Fernando el Católico” de la Diputació Provincial de 
Saragossa-Fundació Ramón Sáinz de Varanda, Saragossa, 2011, p. 309 i 310. També L. MeDina, “La distribución de competen-
cias sobre entes locales en la República italiana”, en Anuario del Gobierno Local 2009, Fundació Democràcia i Govern Local-IDP, 
Madrid, 2010, p. 356 i seg.

2. El Banc Central Europeu (BCE), va enviar el passat mes d’agost una carta secreta a l’Executiu de Silvio Berlusconi, tres dies 
abans de reactivar la seva compra de bons per ajudar Itàlia i Espanya. La missiva és un manual d’instruccions molt concret sobre 
les “mesures urgents” que Roma havia d’adoptar per tal de reforçar el seu compromís amb la sostenibilitat fiscal. O el que és el 
mateix, per fer-se mereixedora del baló d’oxigen. Entre les exigències destaca la de reformar la Constitució per introduir-hi una 
norma automàtica contra el dèficit similar a la que va aprovar el Parlament espanyol. La carta, el contingut íntegre de la qual 
va desvelar Il Corriere della Sera, comença advertint el Govern italià que “la presa de mesures urgents per part de les autoritats 
italianes és essencial per restaurar la confiança dels inversors”, i, pel que ens hi interessa de manera concreta, exigeix “una 
gran reforma de l’Administració pública per tal de millorar l’eficiència administrativa i la facilitat per fer negocis”. Així, el BCE 
assegura que hi ha marge per “intervenir en el sistema de pensions” i “reduir el cost dels empleats públics”. També fa esment 
de les administracions locals, les despeses i els deutes de les quals haurien d’estar sota un “estricte control” de l’Estat.

A l’igual dels mitjans italians, els espanyols també es van fer ressò d’una carta enviada pel Banc Central Europeu a la ministra 
d’Economia, Elena Salgado. L’existència d’aquesta segona carta, on es donaven directrius sobre possibles mesures a prendre pel 
Govern espanyol, no s’ha arribat a confirmar.

1. L’entitat provincial, a l’ull de l’huracà

La reforma constitucional proposada pel Govern italià 
pot suposar l’eliminació de les 110 províncies existents 
al territori italià, i no només les de menys de 300.000 
habitants o 3.000 quilòmetres quadrats de superfície 
com es va proposar inicialment. La reforma afectarà 
també les províncies de les regions amb estatut 
especial. Només les províncies de Trento i Bolzano 
conservaran el mateix estatus.1 La proposta suposa per 
tant eliminar de la Constitució la Província com a ens 
estatal, el que en comporta també la desaparició com 
a divisió administrativa intermèdia entre el Municipi i 
la Regió.

Però igual que a Espanya, a Itàlia, la idea de supres-
sió d’aquest nivell intermedi entre els municipis i les re-
gions no suposa una novetat. També a Itàlia la Província 
ha estat permanentment “sota sospita”, i no ha estat 
aquesta la primera vegada que s’ha vist embolicada en 
propostes d’abolició, al fil, normalment, de polítiques 
d’estalvi i de contenció de la despesa pública.

Aquests canvis han corregut paral·lels a la reforma 
per incloure el límit de l’equilibri pressupostari en la 
Constitució, en la mateixa línia que països com Es-
panya i Alemanya, i han coincidit en el temps -no per 
casualitat- amb el debat obert a Espanya sobre la pos-
sibilitat de suprimir les diputacions, impulsat per les de-

claracions del candidat socialista a les eleccions gene-
rals Alfredo Pérez Rubalcaba, i per les cartes enviades 
pel Banc Central Europeu a Itàlia i Espanya2 sobre les 
mesures urgents que havien d’adoptar els dos països 
per poder rebre les ajudes.

La veritat és que la crisi econòmica està plante-
jant algunes solucions que anys enrere ens haurien 
semblat inimaginables. Ara ha arribat el moment de 
reflexionar sobre la utilitat d’algunes administracions 
públiques, de manera pausada i conscienciosa i no a 
través de declaracions precipitades i mancades de fo-
nament. La raó que ha posat sobre la taula el Govern 
italià ha estat la de l’estalvi, motiu que tampoc no 
seria menyspreable a Espanya. La posada en marxa 
d’aquest procés a Itàlia, ofereix arguments a Espan-
ya a tots aquells que pensen que les diputacions són 
prescindibles, pel fet de constituir un anacronisme del 
segle XIX. Però, sens dubte, un dels principals proble-
mes amb què es troba la institució provincial al nostre 
país és que segueix sent una gran desconeguda, per-
què no té visibilitat institucional, i acusa un dèficit de-
mocràtic per l’elecció de segon grau dels seus mem-
bres, el que les converteix en un blanc fàcil per als 
atacs. Per aquest motiu, el procés que se segueixi a 
Itàlia constituirà una referència al nostre país a l’hora 
de veure com es resolen els problemes de redistribu-
ció de serveis i funcionaris.
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3. A Itàlia hi ha càlculs que situen el cost de les províncies en 16 mil milions l’any. Però si s’analitza aquest cost atenent el 
pes de les províncies sobre la despesa pública total en relació amb altres àmbits de Govern, la xifra resulta molt menys cridane-
ra. Com a promig, els últims anys, examinant les Relacions Unificades sobre l’Economia i les Finances Públiques predisposades 
anualment pel Ministeri d’Economia i Finances, i les dades de què disposa la Unione delle Province Italiane, s’hi constata que 
prop del 60% correspon a l’Estat central, el 23% a les regions, el 15% als municipis i poc més del 2% a les províncies.

4. L’article 133 de la Constitució italiana regula la modificació de les circumscripcions provincials i la creació de noves pro-
víncies, que requeriran en tot cas la seva aprovació mitjançant una Llei de l’Estat, a iniciativa dels municipis interessats i amb la 
preceptiva consulta a la Regió corresponent. El text refós en matèria d’ens locals desplega i completa aquesta previsió consti-
tucional, fixant, entre d’altres elements, un límit demogràfic mínim per a la constitució de noves províncies, assenyalant que la 
seva població no ha de ser inferior a 200.000 habitants (article 21.3).

El debat obert sobre la supressió de les diputacions 
provincials ha plantejat la necessitat de racionalitzar-ne 
l’estructura i realitzar millores per estalviar costos, amb 
solucions que van des del mateix aprimament de les 
diputacions fins a l’impuls d’altres fórmules que aju-
din a gestionar els serveis dels municipis i aconseguir 
estalvi i rendibilitat, que poden quedar lluny de la seva 
supressió sense més ni més. La veritat és que a Espanya 
hi ha diferents models de diputacions provincials que 
funcionen també amb diferents models de gestió i cri-
teris d’eficàcia, i el més pertinent seria analitzar-los per 
ser capaços d’extrapolar a la resta els models que do-
nin millors resultats. Sembla molt més realista i d’acord 
amb la nostra tradició politicoinstitucional apostar per 
una millor gestió que comporti també un menor cost; 
oferir a través de la institució provincial un valor afegit 
als municipis, que són el principal “client” de les di-
putacions. Potenciar serveis com la gestió de residus 
o l’extinció d’incendis, que per economies d’escala no 
poden ser prestats de manera individual pels munici-
pis, i assumir serveis que suposin per als ajuntaments 
petits un important estalvi de costos, poden ser tan 
sols algunes vies encaminades en aquesta direcció. És 
possible que amb la supressió de les diputacions es 
pugui estalviar en infraestructura política, personal fix 
al servei d’aquests òrgans, assessors, etc., però, tenint 
en compte que aquests serveis finalment hauran de 
ser prestats per una altra instància territorial, no s’hi 
obtindria un estalvi equivalent, ja que seguiria existint 
el “cost de les funcions”, en gran part absorbit per 
les despeses de personal, que s’haurien d’assignar a 
qualsevol altra Administració pública. Per aquest motiu 
potser no estaria de més fer una anàlisi de l’impacte 
real de la seva supressió abans de procedir-hi.3

Una altra qüestió és la constitucionalitat o no de 
la mesura de suprimir les diputacions a Espanya, que 
sobrepassa l’objectiu d’aquest estudi i que no aborda-
rem. El que resulta evident és que la decisió de suprimir 
la Província a Itàlia constitueix un precedent que serà 

molt difícil ignorar al nostre país. Qualsevol projecte 
d’introduir racionalitat i estalvi al mapa local espanyol 
haurà de tenir en compte el procés seguit a Itàlia, i més 
encara quan diferents forces polítiques han esgrimit 
la necessitat d’evitar duplicitats administratives i, fins i 
tot, obertament han apostat per la supressió del nivell 
provincial. En aquest context l’anàlisi de la situació a 
Itàlia pot resultar molt útil i il·lustrativa.

2. La regulació i les funcions de la Província 
a Itàlia

Itàlia, amb 60 milions d’habitants, compta amb 
8.092 municipis i, fins que es faci efectiva la reforma 
constitucional, amb 110 províncies. El 1946, quan es 
va instaurar la República, les províncies existents eren 
90, nombre que ha anat creixent fins a 110, quan el 
2004 es va aprovar la creació de tres, que es va fer 
efectiva el 2009. Les províncies italianes són unitats 
administratives molt diferents entre si. Des d’un punt 
de vista demogràfic i territorial, es caracteritzen per 
la seva reduïda grandària, la majoria de les mateixes 
compten amb una població inferior als 300.000 
habitants.4 Només les tres províncies que corresponen 
a les tres ciutats italianes principals sobrepassen els 3 
milions d’habitants: Milà, Roma i Nàpols. Torí supera 
els 2 milions, i cinc províncies més superen el milió 
d’habitants: Bari, Palerm, Brescia, Salerno i Catània. En 
aquestes nou províncies resideix aproximadament una 
tercera part de la població italiana.

A Itàlia, com a Espanya, la Província és un ens in-
termedi entre la regió i els municipis, les funcions ad-
ministratives de la qual es van ampliar el 2001 amb la 
inclusió del principi de subsidiarietat en la Constitució. 
També, tradicionalment, les províncies han estat un 
dels punts febles del sistema de Govern local italià, ja 
que durant el procés de regionalització iniciat a partir 
dels anys 70 es va plantejar quines havien de ser les se-



77
Quaderns de Dret Local (QDL)

ISSN: 1695-8438, núm. 27, octubre de 2011, p. 74-87
Fundació Democràcia i Govern Local

La supressió de La provínCia a itàLia

5. Vid. S. Civitarese, “La garantía constitucional de la Provincia en Italia”, en Anuario del Gobierno Local 2009, p. 371.
6. L’article 128 deia que “les províncies i els municipis són ens autònoms en l’àmbit dels principis fixats per les lleis generals 

de la República que en determinen les funcions”. I, actualment, el text de l’article 114.2 (després de la modificació produïda 
per la Llei Constitucional 3/2001) es limita a enunciar que els “municipis, les províncies, les ciutats metropolitanes i les regions 
són ens autònoms amb estatuts, poders i funcions propis segons els principis fixats per la Constitució”. Els únics elements de 
diferenciació entre províncies i municipis previstos en la Constitució es troben, d’una banda, en les diferents declinacions del 
principi de subsidiarietat relatiu a l’assignació de les funcions i dels deures administratius, ja que, segons l’article 118.1 de la 
Constitució, les funcions administratives estan en principi atribuïdes als municipis, i a les províncies només com a primer àmbit 
subsidiari en cas de no-adequació dels municipis; d’altra banda, pel que fa als procediments per a la revisió territorial dels ens lo-
cals, respecte al canvi de les circumscripcions provincials i a la institució de noves províncies, cal una Llei del Parlament nacional, 
mentre que per a la institució de nous municipis o la modificació del seu territori només cal una Llei regional. Vid. S. Civitarese, 
“La garantía constitucional de la Provincia en Italia”, en Anuario del Gobierno Local 2009, p. 365 i seg.

7. Una anàlisi permenoritzada de tots aquests en F. VeLasco (dir.), Gobiernos locales en Estados federales y descentralizados: 
Alemania, Italia y Reino Unido, Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 2010, p. 275 i seg.

8. El paràgraf 4 desplega les modalitats d’aprovació dels estatuts amb una atenció particular a la majoria necessària i als 
terminis que cal respectar.

ves funcions en el nou marc regional, i fins i tot se’n va 
arribar a suggerir formalment la possible supressió. No 
obstant això, a partir de la Llei 142/1990, la Província 
va experimentar un procés de consolidació important, 
i se li va reconèixer un paper important en la progra-
mació i la planificació del territori, així com en la gestió 
de determinades competències administratives. Cal te-
nir en compte que inicialment les regions havien estat 
concebudes més com a ens locals de grans dimensions 
que com a entitats en paritat i competència amb l’Estat 
central en el sistema italià, i per tant no és estrany que 
les dues es sentissin com competidores per un mateix 
territori. No obstant això, la discussió constituent sobre 
el binomi Província/Regió es va saldar, finalment, a fa-
vor del manteniment de la segona com a entitat local, 
afavorida per la preocupació dels “regionalistes” que 
es pogués posar en perill la creació d’un nou àmbit de 
Govern regional,5 si s’optava per prescindir del nivell 
provincial.

El resultat d’aquest procés ha estat que la Constitu-
ció italiana (CI) ha optat per una regulació uniforme per 
a la Província i el Municipi, tant pel que fa a les seves 
regles d’organització com de funcionament. Municipis 
i províncies no ofereixen diferències en la seva regula-
ció constitucional i es disciplinen de manera conjunta, 
tant en el derogat article 128 com en l’actual article 
114.2 CI després de la reforma del 2001.6 D’acord amb 
l’article 114 CI, “La República està constituïda pels mu-
nicipis, les províncies, les ciutats metropolitanes, les re-
gions i per l’Estat”. En l’apartat segon, afegeix que “Els 
municipis, les províncies, les ciutats metropolitanes i les 
regions són ens autònoms amb estatuts propis, poders 
i funcions segons els principis establerts a la Constitu-
ció”. No obstant això, el nivell supramunicipal de Go-

vern s’integra potencialment amb altres tipus d’entitats 
locals, la previsió i regulació de les quals es deixa a les 
mans del legislador ordinari. En aquest sentit, el Decret 
legislatiu n. 267/2000, de 18 d’agost, pel qual es regu-
la el Text únic de les lleis sobre l’ordenament dels ens 
locals (TUEL), preveu l’existència de les comunitats de 
muntanya (comunità montane), les comunitats insulars 
o de l’arxipèlag (comunità isolane e dell’arcipelago), i 
les unions de municipis (unioni di comuni), reconeixent 
a totes aquestes la condició d’ens locals (article 2.1 text 
refós).7 Per la seva banda, l’article 118 CI, es limita a 
establir que “Les funcions administratives estan atri-
buïdes als municipis excepte quan, per assegurar-ne 
l’exercici unitari, es confereixin a les províncies, a les 
ciutats metropolitanes, a les regions i a l’Estat, sobre 
la base dels principis de subsidiarietat, diferenciació i 
adequació”.

Per la seva banda, l’article 3 del TUEL defineix la 
Província com a “ens local intermedi entre el Municipi 
i la Regió, representa la pròpia comunitat, en té cura 
dels interessos, i en promou i coordina el desenvolu-
pament”. L’article 6 atribueix a la Província el poder 
d’aprovar el seu propi estatut, en el qual es regula-
ran les normes fonamentals de la seva organització, 
les atribucions específiques dels òrgans de govern i de 
representació, més enllà de les garanties i participació 
específiques que es preveuen a favor de les minories.8

Pel que fa als seus òrgans de Govern, la Província 
compta a Itàlia amb el Consell (Consiglio), que com-
pleix funcions d’orientació i de control politicoadmi-
nistratiu; el president (presidente), responsable de 
l’administració; i la Junta (Giunta), òrgan que col·labora 
en l’administració amb el president, a qui correspon 
l’elecció dels seus membres. Tant el Consell com el pre-
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9. Segons que es desprèn del marc i dels límits fixats per la Constitució en l’article 117.2, lletra p), la competència legislativa 
és exclusiva del Parlament nacional en matèria de “legislació electoral, òrgans de govern i funcions fonamentals de municipis, 
províncies i ciutats metropolitanes”.

10. L. De Lucia les qualifica de funcions misterioses. Vid. “Le funzioni di Province e Comuni nella Costituzione”, en Rivista 
Trimestrale di Diritto Pubblico, n. 1/2005, p. 54. De la mateixa manera, S. Civitarese també insisteix en la seva difícil concreció, 
ja que podrien ser en principi les que cada ens local decideixi autònomament en relació amb les exigències de la col·lectivitat 
local que representi. Op. cit., p. 379.

11. En matèria urbanística, i en particular pel que fa a l’execució de la legislació i dels programes regionals, la Província 
predisposa i aprova el Pla territorial de coordinació, que determina les directrius generals d’ordenació del territori.

sident són elegits per sufragi universal i directe per a un 
període de cinc anys. President i Consell tenen una res-
ponsabilitat col·legiada, de manera que la dimissió del 
president o l’aprovació d’una moció de censura, por-
ten necessàriament aparellada la dissolució del Consell 
i la necessitat de convocar noves eleccions.

Les diferències entre municipis i províncies s’han 
de buscar per tant en les funcions que s’atribueixen a 
cada àmbit de Govern, si bé cap d’aquests no gaudeix 
d’autonomia política i normativa, que es reserva a l’Estat i 
a les regions.9 La Constitució indica tres tipus de funcions 
administratives que poden ser assumides per les entitats 
locals italianes: funcions fonamentals (que correspondria 
concretar a la llei estatal); funcions delegades o conferi-
des (que en funció de la matèria correspondrà concretar 
a la llei estatal o regional), i les anomenades funcions prò-
pies de difícil concreció, ja que la Constitució no precisa 
quines són i com es poden identificar.10

D’acord amb l’article 118 CI, la Província ha d’exercir 
totes les funcions administratives que, d’acord amb el 
principi de subsidiarietat, adequació i diferenciació, no 
puguin ser atribuïdes al municipi. A la vista del TUEL, 
les funcions atribuïdes a la Província es poden dividir en 
dues grans categories:

2.1. Competències relacionades amb la pres-
tació de serveis

El TUEL reconeix amb caràcter general a les províncies 
l’exercici de totes les funcions administratives en matèries 
d’interès provincial o de caràcter intermunicipal. Partint 
d’aquesta capacitat general, posteriorment l’article 
19.1 del Decret legislatiu 267/2000 concreta quines són 
aquestes funcions, que s’estenen sobre sectors materials 
molt diversos, especialment en l’àmbit del medi ambient 
i l’ordenació del territori,11 però que també s’estenen al 
turisme, l’ocupació, la formació professional, els serveis 
sanitaris, l’educació, el patrimoni cultural o els transports 
públics, entre d’altres.

D’aquest llistat de funcions, de caràcter no exhaus-
tiu, podem destacar el reconeixement, com una de 
les funcions pròpies de la Província, de la de prestació 
d’assistència tecnicoadministrativa als ens locals. Aques-
ta funció d’assistència, especialment en els supòsits 
d’incapacitat de gestió municipal, implica per a la Provín-
cia l’assumpció d’un nou rol en el sistema de les autono-
mies locals a Itàlia, ja que supera la seva consideració com 
a ens de programació intermèdia i es configura com una 
Administració activa i de gestió en aquest sistema, amb 
una vocació especialment adreçada a l’àmbit supramuni-
cipal, més en la línia de les funcions provincials a Espanya.

Aquestes activitats de cooperació es plasmen en acti-
vitats molt diverses, des de la realització d’obres d’interès 
provincial a la subscripció de convenis per a la coopera-
ció legal, econòmica, estadística, i també en el desenvo-
lupament de projectes comuns relatius a les finestretes 
úniques (sportelli unici) . Així mateix, la Província es con-
sidera com el Govern local preferent per a l’exercici de 
funcions regionals o estatals delegades als ens locals, per 
la qual cosa disposa també d’àmplies funcions de caràc-
ter delegat. Pel que fa a les funcions estatals atribuïdes a 
la Província, el Decret legislatiu 112/1998, de 31 de març, 
d’atribució de funcions de l’Estat a les regions i els ens 
locals en actuació de la Llei 59/1997, de 15 de març, re-
coneix competències a les províncies en matèries com ara 
carreteres, transports i educació.

2.2. Competències relacionades amb les funcions 
de planificació, programació i coordinació

La Província desenvolupa una important activitat de 
programació, participant en l’elaboració dels plans i 
programes a nivell regional. En aquest sentit, aquest ens 
local és l’encarregat de recollir i coordinar les propostes 
municipals en relació amb la programació econòmica, 
territorial i ambiental de les regions. I, d’altra banda, la 
Província aprova els seus propis programes d’actuació 
plurianual, ja siguin aquests de caràcter general o 
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12. Un exemple dels dits plans provincials, el constitueix el PTCP (Pla territorial de coordinació provincial), que és el que 
determina les directrius generals d’ordenació del territori, amb especial atenció a la localització “de les majors infraestructures 
i de les principals línies de comunicació”, i dicta “línies d’intervenció per a la instal·lació hídrica, hidrogeològica i hidraulicofo-
restal”. Vid. M. BorDini, op. cit., p. 294.

13. Vid. F. CarinGeLLa, A. Giuncato i F. Romano (coord.), L’ordinamento degli enti locali, IPSOA, Milà, 2007, p. 229.
14. Vid. S. Civitarese, op. cit., p. 380-381.
15. Vid. L. VanDeLLi, “Las autonomías locales italianas hacia una nueva ordenación entre Estado y regiones”, en Anuario del 

Gobierno Local 2006, Fundació Democràcia i Govern Local i Institut de Dret Públic, Madrid-Barcelona, 2007, p. 214.
16. Com s’ha assenyalat, l’article 117.2, lletra p), de la Constitució, assigna a la competència legislativa exclusiva de l’Estat la 

regulació en matèria d’eleccions, òrgans de govern i funcions fonamentals de municipis i províncies. Com que aquests “títols compe-
tencials” no cobreixen la matèria (innominada) “ordenament dels ens locals”, el que queda per cobrir de la dita matèria hauria de ser 
de competència legislativa de les regions segons l’article 117.4 de la Constitució, segons el qual “correspon a les regions la potestat 
legislativa relativa a qualsevol matèria no expressament reservada a la legislació de l’Estat”. Vid. S. Civitarese, op. cit., p. 382.

17. Sentència de 30 de desembre de 2003, núm. 373.

sectorial, incloent els plans territorials de coordinació.12 
És precisament aquesta funció de programació pròpia 
la que contribueix a la consideració de la Província com 
“d’area vasta” (gran àrea), diferenciant-la d’altres nivells 
de Govern local. Abans de la seva aprovació, els plans i els 
programes provincials s’han de posar en coneixement de 
les regions perquè aquestes emetin la seva conformitat, 
no només pel que fa a les directrius regionals, sinó 
també perquè puguin controlar que s’ha produït una 
participació efectiva de tots els ens locals interessats en 
la seva formació. Un cop aprovats per la Regió, els ens 
i les administracions públiques, en l’exercici de les seves 
respectives competències, s’adapten al Pla territorial 
de coordinació provincial i prenen en consideració els 
programes plurianuals provincials.

L’article 19.2 del text refós, en regular les funcions de 
la Província, també s’expressa en aquest sentit, atribuint 
expressament a les províncies, en col·laboració amb els 
municipis, la promoció i coordinació de les activitats i 
obres d’interès provincial, sia en els sectors econòmic, 
productiu, comercial i turístic, sia en el social, el cultural 
i l’esportiu. En aquest cas, hem de tenir present que, 
mentre que les activitats previstes en l’apartat anterior 
suposaven una gestió directa dels serveis, aquestes fun-
cions de programació i coordinació deriven d’una po-
testat concurrent amb els municipis, ja que la norma 
legal prescriu expressament que s’han d’exercitar en 
col·laboració amb els municipis, atribuint, tanmateix, a 
la Província la funció de promoure aquestes activitats.13

Hi ha, a més, una important legislació regional relativa 
a les funcions provincials. En aplicació del criteri de sub-
sidiarietat, lleis regionals recents atribueixen al Municipi 
totes les funcions administratives que no corresponguin 
a altres subjectes institucionals. I, com a complement 
d’aquesta mesura, s’estableixen les funcions administrati-
ves que corresponen a la Regió i les províncies.

A aquestes s’afegeixen altres previstes, per exemple, en 
els decrets legislatius d’actuació de la Llei 59/1997 (cone-
guda com “Llei Bassanini”), que va encaminar el procés 
cap al “federalisme administratiu”. Per la seva importàn-
cia, podem esmentar les funcions relatives als serveis per 
al treball i a les polítiques per a l’ocupació, fins al 1998 
atribuïdes a organismes perifèrics del Ministeri de Treball.14

No obstant això, algunes d’aquestes competències 
no han tingut una plasmació pràctica per a l’ens pro-
vincial, fonamentalment a causa de la reticència per 
part de les regions per descentralitzar funcions admi-
nistratives atribuïdes a les mateixes, desoint d’aquesta 
manera els principis de subsidiarietat, diferenciació i 
adequació de l’article 118 CI, pel qual es pretenia oferir 
un paper més rellevant a les entitats locals en determi-
nats àmbits administratius.

Conseqüentment, després de les reformes del 
2001, la distribució de competències legislatives entre 
l’Estat i les regions en l’ordenament italià se sustenta 
sobre un criteri de tipus federal, de conformitat amb 
el qual a l’Estat formalment només li corresponen les 
competències definides en el llistat de l’article 117 CI, 
mentre que tota la resta s’atribuiria a la competència 
de les regions, donant lloc a una mena de règim bifront 
que atén a les lleis de l’Estat i a les de la Regió.15 El 
resultat és, com assenyala Civitarese, un sistema molt 
complex, sustentat al voltant d’una relació trilateral i 
doblement asimètrica entre Estat i regions, Estat i ens 
locals, i regions i ens locals, en la qual les regions se-
gueixen jugant, tot i les reformes, un paper marginal.16

Des de dalt, perquè la Cort Constitucional segueix fi-
del a una interpretació de l’article 117 CI acord amb la 
qual les regions ordinàries, a diferència de les que tenen 
un estatut especial, no tenen competències en matèria 
d’ordenació dels ens locals.17 Des de baix, perquè la reser-
va reglamentària sobre l’organització i el funcionament 
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18. En aquest sentit, també l’article 4 del TUEL: Sistema regionale delle autonomie locali, que configura un “sistema regio-
nal de les autonomies locals” pel qual “Segons l’article 117, apartats primer i segon, i l’article 118, apartat primer, de la Cons-
titució, les regions, que mantenen les funcions que afecten exigències de caràcter unitari dels respectius territoris, organitzen 
l’exercici de les funcions administratives a escala local per mitjà dels municipis i de les províncies”. I afegeix que “La llei regional 
indica els principis de la cooperació dels municipis i de les províncies, entre aquests i amb la Regió, a fi de realitzar un sistema 
eficient de les autonomies locals al servei del desenvolupament econòmic, social i civil”. S. Civitarese, op. cit., p. 376.

19. El canvi dels districtes provincials i les institucions de noves províncies en l’àmbit d’una Regió, els regulen lleis de la 
República, sota iniciativa del Municipi, un cop escoltada la Regió mateixa.

dels ens locals segueix estant a les mans dels governs lo-
cals, restant, d’aquesta manera, àmbit d’actuació a la le-
gislació regional. Les regions intervenen, i només en part, 
en l’assignació de funcions administratives a les entitats 
locals en les matèries de competència legislativa regional, 
i sobre la previsió de mecanismes de coordinació entre els 
diferents àmbits de Govern local, per a un exercici eficaç i 
eficient de les mateixes funcions.18

En aquest àmbit, la diferència substancial entre 
Itàlia i Espanya és que a Itàlia les regions no han interio-
ritzat els seus ens locals, ja que aquests constitueixen 
una escala autònoma que, al costat dels nivells regio-
nal i estatal, conformen l’Estat tal com es desprèn de 
l’article 114 CI ja esmentat. En conseqüència, la Consti-
tució estableix i desenvolupa múltiples mecanismes de 
relació directa entre els poders central i local (control i 
col·laboració), i atribueix al primer importants funcions 
legislatives respecte de l’ordenament dels segons.

En conclusió, la reforma en sentit federalista de la 
Constitució italiana ha incrementat substancialment les 
competències legislatives regionals en matèria d’ens 
locals, però, atesa l’estructura territorial complexa de 
la República, segueix assignant a l’Estat un important 
paper en la definició de l’ordenament local. Les diferèn-
cies més cridaneres entre les Constitucions italiana i es-
panyola s’han de buscar, en principi, no tant en el re-
partiment de competències legislatives entre els nivells 
central i regional, sinó en la distribució de les funcions 
administratives i en la posició del Govern local, més 
reforçat en la primera que en la segona. I això sense 
perjudici que, en ambdós casos, una imatge acabada 
del repartiment competencial s’obté només a través de 
l’examen de legislació de rang infraconstitucional.

3. La garantia constitucional de la Província 
a Itàlia

Un cop analitzades l’estructura i les competències 
atribuïdes a la Província per la legislació italiana, caldria 

plantejar-se si, d’acord amb la norma fonamental, és 
possible o no la supressió de la Província com a nivell 
territorial intermedi entre les regions i els municipis, 
o, el que és igual, com es configura la garantia 
constitucional de la Província a Itàlia.

La reforma del títol V de la Constitució italiana sem-
blava que hagués consagrat definitivament la Província 
com un ens territorial intermedi entre el Municipi i les 
regions, considerant-se com un dels elements estructu-
rals de la República italiana (article 114 CI). Així, de la 
seva configuració inicial com una simple Administració 
encarregada de gestionar els serveis i les funcions de-
legats per l’Estat i les regions, la Província apareix ara 
com un nivell de Govern autònom i necessari, repre-
sentatiu dels interessos de la comunitat provincial. De 
l’article 133 CI, es desprèn que la Constitució preveu 
la Província, i no qualsevol altre ens, com l’àmbit de 
Govern intermedi entre la Regió i els municipis.

Amb especial referència a la Província, s’ha de con-
siderar que es tracta d’un ens necessari sobre tot el 
territori nacional amb una pròpia autonomia política, 
normativa, administrativa i financera, capaç, per tant, 
d’exercir el seu propi paper de Govern local represen-
tatiu de la comunitat provincial. La Província és un ens 
intraregional, i la Constitució regula tant la possibili-
tat de crear noves províncies “en l’àmbit” d’una Regió 
com els procediments per modificar les circumscrip-
cions provincials.

Per tant, les perspectives de modificació de l’actual 
ordre no poden deixar de tenir en compte la dada que 
conté l’article 133 de la Constitució,19 que expressa-
ment encarrega a la llei de l’Estat la creació de noves 
províncies o el canvi dels districtes ja existents. Aquesta 
facultat es pot exercitar cas per cas, però no de ma-
nera general com han pretès alguns projectes de llei. 
L’article 133 de la Constitució representa un límit in-
dubtable a la discrecionalitat del legislador, el qual pot 
procedir a la “creació”, al “canvi”, en els límits indicats 
a dalt, de les províncies; pel que fa a la supressió no 
es diu res.
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20. Conscients d’aquest problema i en consonància amb el gir federalista de l’ordenament italià dels últims anys, es va 
impulsar un Projecte de llei de revisió constitucional per modificar l’article 133 CI, per atorgar a la llei regional poder de modifi-
cació de les circumscripcions provincials i permetre a les regions que poguessin articular internament llur territori de la manera 
més d’acord amb la voluntat de llur població.

21. Es poden consultar al respecte les sentències de la Cort Constitucional italiana 18/1982; 70/1984 i 1146/1988.
22. Aquesta perspectiva es troba també en els estudis continguts en Silvio boccaLatte (ed.), Abolire le Province, Rubbettino, 

Soveria Mannelli, 2008 (especialment p. 73 i seg.).
23. En aquest sentit, Francesco carinGeLLa, Corso di diritto amministrativo, Giuffrè, Milà, 2003, p. 950. Vegeu la reconstruc-

ció de Gerardo nicoLosi, Per una storia delle amministrazioni provinciali, en Le Carte e la Storia, n. 1, 2000, p. 158 i seg.

Però, encara que l’article 133 CI no preveu la hi-
pòtesi explícita de la supressió de la Província, no es 
pot excloure que una Llei del Parlament -amb el res-
pecte dels vincles procedimentals que s’hi preveuen- 
decideixi suprimir una o més províncies i, en última 
instància, totes les existents a una Regió. A més, en-
cara que la Constitució ha reconegut les províncies, 
no n’estipula ni el nombre ni tampoc la importància, 
deixant a les mans de la llei ordinària la possibilitat de 
canvis sobre les mateixes.

Fins la recent proposta per part del Govern italià 
del projecte legislatiu per introduir en la Constitució 
l’abolició de la Província com a ens local estatal, no 
s’havia produït cap cas d’unificació o de supressió de 
les províncies existents. És més, durant els anys noran-
ta, tal com ja s’ha fet esment, l’anomenat federalis-
me administratiu ha atorgat a la Província una nova 
centralitat en l’ordenament italià. L’ens provincial ha 
anat incrementant progressivament les seves funcions, 
tot i que el principi de subsidiarietat opera en primer 
lloc en favor dels municipis, precisament per la mateixa 
incapacitat dels municipis petits per poder desenvolu-
par per si mateixos determinades funcions. De manera 
que, lluny de suprimir províncies, la tendència ha estat 
la d’augmentar-ne tant el nombre com les funcions.

La paradoxa que ofereix el sistema italià és que, en-
cara que la naturalesa de la Província és la d’un ens 
intraregional, no correspon a les regions decidir sobre 
l’àmbit de Govern provincial, la qual cosa seria lògica 
en nom d’una millor racionalització o organització in-
terna d’aquest nivell d’acord amb les característiques 
pròpies de cada Regió. No obstant això, qualsevol mo-
dificació que tingui a veure amb les mateixes correspon 
al Parlament nacional.20

A dia d’avui, la Província és un element constitutiu 
de la República segons el clar dictat dels articles 5 i 114 
de la Constitució, i, com a tal, no és suprimible sinó 
mitjançant una llei constitucional; aquesta llei constitu-
cional, tanmateix, tindria el límit de la necessària con-
formitat amb els principis fonamentals als quals la Cort 

Constitucional va reconèixer una importància substan-
cial.21 No obstant això, aquesta garantia constitucional 
no ha impedit la constant proliferació de propostes, 
tant des dels sectors de l’esquerra com de la dreta, en-
caminades a la seva supressió, que s’analitzaran en els 
epígrafs següents.

4. Les propostes d’abolició de les províncies 
a Itàlia

Els arguments que de manera tradicional s’han sostingut 
per justificar la supressió del nivell provincial han estat, 
fonamentalment, la indefinició del seu paper, l’escassa 
importància de les seves funcions, i el més repetit ha 
estat i segueix sent el seu elevat cost, agreujat per la 
situació de crisi econòmica.22 Aquests arguments han 
col·locat la Província en el punt de mira de les forces 
polítiques sempre que es plantegen la reducció de 
costos o la simplificació burocràtica, i expliquen també 
la proliferació de propostes per a la seva abolició.23

En les actes de l’Assemblea constituent ja es troben 
posicions favorables a l’eliminació del nivell intermedi 
entre municipis i regions. En el Comitè creat dins de la 
segona Subcomissió de l’anomenada “Comissió dels 
Setanta-cinc”, que es va ocupar de les autonomies te-
rritorials, va ser dominant la idea de considerar la Pro-
víncia com a circumscripció regional. Acalorat també 
va ser el debat en el si de la mateixa Subcomissió (dedi-
cada a l’organització constitucional de l’Estat) quan es 
van enfrontar els sostenidors dels arguments a favor i 
en contra del manteniment de les províncies com a ens 
autàrquics. El text que la Comissió dels Setanta-cinc va 
proposar finalment preveia que el territori italià esti-
gués dividit en regions i municipis, i que les províncies 
fossin ens de descentralització regional i estatal. No va 
ser fins l’últim moment, en la votació final del Ple de 
l’Assemblea constituent, quan es va modificar el text 
de l’article per afirmar que “La Repubblica si riparte in 
Regioni, Province e Comuni”.
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24. Vegeu l’Ordre del dia presentat el 6 d’abril de 1976, durant la discussió del Projecte de llei “Norme sul decentramento 
e sulla partecipazione dei cittadini all’amministrazione del Comune”.

25. Vegeu la Proposta n. 1597, de 4 de juliol de 1977, titulada “Soppressione dell’ente autonomo territoriale Provincia: 
modifica degli articoli 114, 118, 119, 128, 132, 133 e della VIII disposizione di attuazione della Costituzione; abrogazione 
dell’articolo 129 della Costituzione”, iniciativa dels diputats Biasini, La Malfa Ugo, Mammì, Agnelli Susanna, Ascari Raccagni, 
Bandiera, Battaglia, Bogi, Bucalossi, Compagna, Del Pennino, Gunnella, La Malfa Giorgio, Robaldo.

26. Llei 142/90, de 8 de juny, per la qual s’aprova l’ordenament de les autonomies locals.
27. “Modificacions dels articles 56, 57, 63, 72, 82, 92, 99, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 132 i 133 de la Constitució, 

per a la simplificació institucional i la reducció dels costos de la política i dels aparells públics”. El Projecte va ser presentat el 10 
de novembre de 2006.

28. Vegeu, sobre aquest punt, Federica fabrizzi, La Provincia: storia istituzionale dell’ente locale più discusso. Dall’Assemblea 
costituente ad oggi, en www.federalismi.it, p. 36.

La qüestió es va presentar de nou als anys 70 es-
pecialment perquè el Partit Republicà (PRI), contem-
poràniament a la institució de les regions, va plante-
jar el problema del manteniment de les províncies. 
En aquella determinada conjuntura, el PRI va afirmar 
repetidament -encara que sense èxit- que seria opor-
tú evitar duplicitats inútils i costoses, eliminant un ni-
vell territorial mentre es creava un de nou.24 El 1977, 
aquest partit va arribar a presentar a la Cambra dels 
Diputats una proposta de llei constitucional25 que pro-
posava la transferència de les competències provincials 
a les regions. Els arguments que es van utilitzar per 
justificar aquesta transferència de funcions van ser que 
es tractava d’un ens antiquat i superat, en la mesura 
que molts serveis es realitzaven més enllà dels termes 
provincials; que estava dotat d’una estructura rígida i 
burocràtica; que no era capaç de configurar-se com un 
veritable ens intermedi entre regions i municipis; que 
tenia uns costos molt elevats en comparació amb les 
funcions que s’hi encomanaven i en comparació amb 
els d’altres entitats amb atribucions més nombroses i 
importants. El PRI va sostenir aquesta lluita, tan sols 
amb el suport puntual en alguns casos dels liberals.

La nova ocasió per tornar sobre el tema va tenir 
lloc l’any 1990, durant la regulació de les autonomies 
locals en la Llei n. 142.26 Als anys següents el centre 
del debat va ser l’abast de les funcions administratives 
dels ens locals, i en els treballs de la Comissió bicameral 
del 1997 es van manifestar idees molt diferents sobre 
el futur de la Província. Alguns proposaven reforçar-
ne l’autonomia, altres sotmetre-les al control regional i 
altres privar-les de la garantia constitucional, eliminant-
les del text. També es va plantejar ja en aquell moment 
la possibilitat de la seva equiparació als altres ens te-
rritorials, objectiu que es va aconseguir després de la 
reforma constitucional del 2001.

És interessant recordar el Projecte de llei constitu-
cional n. 1152 de 2006, presentat al Senat.27 En aques-

ta ocasió la supressió de les províncies se situava en 
el marc d’una reestructuració global dels ens estatals, 
dirigida a redimensionar les despeses i que va proposar 
com a primera mesura la reducció del nombre dels par-
lamentaris. La iniciativa partia de la situació dels anys 
90 caracteritzada encara per un fort centralisme que 
estava experimentant una profunda crisi politicoins-
titucional. Aquesta situació va impulsar l’adopció de 
mesures orientades a la reforma a la planta territorial, 
que van culminar en les reformes constitucionals del 
1999 i 2001.

Els senadors que van presentar aquest projecte 
eren partidaris de l’abolició de les províncies, que van 
qualificar com “l’element més feble en la legitimació 
històrica i en la presència institucional efectiva”, so-
bretot respecte dels municipis, i les regions cada ve-
gada més importants i dotades de més funcions. En-
tre aquests dos nivells, l’”associació” de municipis era 
l’instrument considerat més idoni per a l’exercici de 
funcions administratives “de gran àrea”, i es preveia, 
així mateix, l’obligació d’ocupar-hi exclusivament el 
personal dels municipis associats. A més, els senadors 
proposaven la transformació de la competència sobre 
l’”harmonització de pressupostos i de la Hisenda públi-
ca i coordinació del sistema tributari” en competència 
de l’Estat (i no compartida amb les regions).

De fet, el 2007 es pot considerar l’any en què amb 
més vehemència es van posar de manifest els costos de 
la política, i entre aquests es va qüestionar en moltes 
ocasions la permanència de la Província.28

4.1. Els parlamentaris i les províncies en 
l’actual legislatura: moltes propostes, poc 
debat

En l’última legislatura la idea de suprimir les províncies 
ha anat guanyant terreny, i les propostes presentades 
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29. Es tracta de les propostes n. AC 1694 (24 de setembre de 2008), AC 1836 (28 d’octubre de 2008), AC 1990 (5 de 
desembre de 2008), AC 1989 (5 de desembre de 2008), AC 2010 (12 de desembre de 2008), AC 2264 (9 de març de 2009), 
AC 2470 (26 de maig de 2009) i AC 2579 (2 de juliol de 2009) de la setzena legislatura. Les denominacions de les mateixes 
fan referència explícita a la supressió de les províncies, com a símptoma d’una reforma estructural i/o d’una reorganització del 
Govern local.

30. Vegeu el dossier global publicat en la pàgina web de la Cambra, en l’apartat http://documenti.camera.it.
31. Això perquè, com va afirmar Beniamino caravita Di toritto, Abrogazione o razionalizzazione delle Province?, en www.

federalismi.it, p. 1: “abolir les províncies [...] no és possible amb una simple ratllada, i tampoc mitjançant una Llei ordinària: 
exigeix –des del punt de vista de les fonts del dret– una Llei de reforma constitucional que ordeni globalment l’arquitectura 
institucional italiana, intervenint profundament en el text constitucional”.

32. La proposta del juliol de 2009 va ser afegida en aquesta fase a l’estudi.
33. Aquest camí dels projectes de llei dedicats a les províncies és explicat en la pàgina web de la Cambra, atès que les mo-

dificacions del sistema territorial són una de les matèries considerades més actuals (vegeu en www.camera.it la part dedicada 
als temes de l’activitat parlamentària).

La deliberació del 5 de juliol tenia per objecte els projectes AC 1836, AC 1989, AC 1990, AC 2264 i AC 2579. Són encara 
pendents les altres propostes.

34. Projecte de llei constitucional n. 4315 (28 d’abril de 2011), presentat per un diputat de la Unione di Centro. 
35. Projecte de llei constitucional n. 4439 (21 de juny de 2011), motivat així: l’objectiu seria “racionalitzar i evitar desapro-

fitar diners públics, evitant retallades indiscriminades que podrien provocar ineficiències encara més greus”.
36. Presentada l’11 de juliol de 2011 per alguns diputats del Popolo della Libertà.
37. Presentada el 13 de juliol de 2011 per alguns diputats del Partito Democratico. 
38. L’examen d’aquestes quatre propostes s’està realitzant de manera conjunta, amb l’anterior projecte AC 1242 (4 de juny 

de 2008), que també valoritzava el paper de les regions sobre la seva pròpia organització territorial.

en aquesta direcció així ho demostren. Entre el 
setembre de 2008 i el juliol de 2009,29 han estat molts 
els projectes presentats a la Cambra de diputats,30 tots 
d’iniciativa parlamentària, i tots configurats com a lleis 
constitucionals.31 Els promotors d’aquestes propostes 
de reforma s’inscriuen al seu torn en diferents forces 
polítiques: Il Popolo della Libertà (la n. 1836 i la n. 
2010); Unione di Centro (la n. 1989); Italia dei Valori (la 
n. 1990, la n. 2264 i la n. 2470); Partito Democratico 
(la n. 2579) i mixt, liberal democràtics-republicans (la n. 
1694), però totes aquestes perseguien l’abolició de les 
províncies (excloses les dues províncies autònomes de 
Trento i Bolzano) mitjançant la modificació d’una sèrie 
d’articles continguts en el títol V, de la part segona, de 
la Constitució.

Algunes de les propostes anaven més enllà i modi-
ficaven també els estatuts de tres de les regions amb 
autonomia especial (que tenen competència sobre el 
seu sistema de Govern local) o preveien normes so-
bre la transferència del personal administratiu de les 
administracions provincials a altres nivells institucionals 
(regions o municipis).

En les disposicions transitòries de les propostes es 
trobaven diversos aspectes interessants: per exemple, 
les funcions exercides per les províncies serien trans-
ferides a les regions, que al seu torn les podrien de-
legar als municipis; també hi havia referències a les 
ciutats metropolitanes, cridades a adquirir les atribu-
cions provincials. Segons el projecte, la competència 

sobre l’organització dels béns i recursos de les pro-
víncies es podia atribuir sia a l’Estat o a les regions. 
La Comissió d’assumptes constitucionals de la Cambra 
va començar l’estudi de les propostes esmentades el 
19 de maig de 2009, i va donar al ponent el man-
dat d’informar negativament el Ple de les mateixes 
l’octubre de 2009. El 13 del mateix mes, l’Assemblea 
va aprovar una qüestió suspensiva per posposar 
l’examen, en produir-se la presentació del Projecte de 
llei del Govern sobre la Carta de les autonomies locals. 
El 18 de gener de 2011, el Ple va remetre novament a 
la Comissió l’anàlisi de les propostes,32 per verificar una 
eventual reorganització territorial i possiblement reduir 
el nombre de províncies. El dictamen de la Comissió 
va ser novament negatiu, i el 5 de juliol de 2011 es va 
pronunciar la Cambra.33

L’abril de 2011 va ser presentada una proposta que 
suggeria l’eliminació de les províncies amb menys de 
500.000 habitants.34 Més tard el líder del Partito Demo-
cratico també va proposar una reforma de l’article 133 
CI,35 per retornar a la legislació regional l’organització 
i la supressió de les províncies; les regions participa-
rien també en la implantació de les ciutats metropoli-
tanes, individualitzades mitjançant una Llei estatal. En 
la mateixa línia d’enfortir el paper de les regions en 
l’organització del seu territori va anar la proposta AC 
4499.36 Posteriorment, en l’AC 450637 s’introdueixen 
criteris rígids referits a la població i es modifica la com-
posició de les assemblees provincials.38
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39. Presentat el 29 d’abril de 2008. 
40. Presentat el 9 d’octubre de 2008.
41. Presentat el 3 de desembre de 2008.
42. Presentat el 4 de desembre de 2008.
43. Presentat el 16 de desembre de 2008.
44. Presentada el 26 de maig de 2009.
45. Presentada el 13 de juny de 2011.
46. Presentada el 6 de juliol de 2011.

Pel que fa al Senat, es confirma que les últimes pro-
postes es caracteritzen per una transversalitat política 
notable, en trobar-se iniciatives de parlamentaris per-
tanyents a diferents grups: Il Popolo della Libertà (la n. 
194, la n. 1098 i la n. 1263); Unione di Centro, SVP e 
Autonomie (la n. 1259 i la n. 2819); Italia dei Valori (la 
n. 1284 i la n. 1587); Coesione Nazionale-Io Sud-Forza 
del Sud (la n. 2784).

El Projecte de llei constitucional n. 19439 partia de la 
idea que la utilitat de les províncies era un tema deba-
tut des de la fase constituent, a causa de l’ambigüitat 
de la seva configuració constitucional (circumscripcions 
perifèriques de l’Estat i al mateix temps ens representa-
tius de la comunitat de referència) i de la seva escassa 
legitimació i visibilitat. Aquest projecte conservava les 
ciutats metropolitanes com a solució per a les zones 
més congestionades del país, i atorgava a les regions 
l’organització i la determinació del nivell territorial més 
apropiat per a l’exercici de les funcions “d’àrea vasta” 
o de gran àrea. El text eliminava qualsevol referència 
constitucional a les províncies, estenent aquesta elimi-
nació també a les regions dotades d’autonomia espe-
cial (menys Trento i Bolzano).

El Projecte de llei constitucional n. 109840 concreta-
va en tres motivacions fonamentals la reforma: la seva 
inclusió en el programa de govern presentat pel partit 
guanyador (amb una vaga referència a unes suposades 
províncies “inútils” que no identificava); la necessitat 
de simplificar els nivells institucionals, i en tercer lloc 
la reducció de la despesa pública. El text del Projecte 
regulava els processos necessaris per a l’adaptació del 
sistema institucional a la reforma, i la fase de transició, 
que calculava d’un any. El Projecte de llei constitucio-
nal n. 125941 també insistia sobre la necessitat de ra-
cionalitzar l’organització territorial i l’estalvi derivat de 
la supressió de la Província. Establia també el procés 
de reatribució de les competències i dels recursos pro-
vincials. Igualment, el Projecte de llei constitucional n. 
126342 es recolzava en raons financeres, funcionals i 
ètiques. El Projecte de llei constitucional n. 128443 es 

fonamentava també en els inconvenients d’una ex-
cessiva fragmentació administrativa territorial, i en la 
manca d’una justificació històrica per al manteniment 
del nivell provincial, insistint en el seu escàs paper en 
els processos de decisió. La Proposta n. 1587,44 ja en la 
seva denominació incloïa la reducció dels costos de la 
política, objectiu assolible mitjançant la disminució del 
nombre de parlamentaris, dels membres de les assem-
blees i executius regionals, i l’eliminació de les provín-
cies, ja que entén que el seu paper de coordinació no 
justifica per si mateix la seva configuració com a nivell 
de Govern.

Per la seva banda, les dues propostes de reforma 
que es van presentar l’estiu de 2011 tenien continguts 
molt diferents. L’abast de la primera, la n. 2784,45 era 
bastant ampli, i s’hi preveien mesures per a la crea-
ció d’un Senat de les autonomies, la supressió de pro-
víncies i ciutats metropolitanes (i dels municipis amb 
menys de 5.000 habitants); la segona, la n. 2819,46 dis-
posava l’eliminació de les províncies adscribibles al te-
rritori d’una ciutat metropolitana. Tots els projectes es-
mentats han estat assignats a la Comissió d’assumptes 
constitucionals, encara que, de moment, s’ha procedit 
només a l’examen d’un dels mateixos (el n. 2784).

4.2. El Govern i les províncies en l’actual le-
gislatura: un camí retorçat cap a la substitu-
ció de les províncies per altres ens “d’àrea 
vasta”

El Govern actual ha mostrat una actitud oscil·lant 
envers la permanència dels ens territorials de segon 
nivell en el sistema, sempre fent referència als costos 
que aquests generen.

Com s’ha recordat amb anterioritat, al programa 
del Popolo della Libertà per a les eleccions generals del 
2008 hi havia una referència genèrica a les províncies 
inútils en l’àmbit d’un “pla extraordinari d’hisendes 
públiques”, encara que al mateix temps s’hi proposava 
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47. Pot ser útil recordar que el Govern actual compta amb el suport de la Lega Nord, tradicionalment a favor de les auto-
nomies, i caracteritzada per una forta presència en els nivells locals.

48. Sobre les conseqüències del dit plantejament, en termes de províncies “salvades” o “condemnades” i de la possibilitat 
de reconduir algunes de les primeres a raons polítiques o partidistes, vegeu Federica fabrizzi, Soppressione di Province e manovra 
finanziaria. Profili politici, costituzionali, sociali e storici di un errore sventato, en www.federalismi.it, p. 4 i seg.

49. Es tracta d’una entitat interna que ha de ser regulada en els estatuts d’autonomia de les regions ordinàries segons 
l’article 123 CI, com a “òrgan de consulta entre Regió i ens locals”.

50. Vegeu el document aprovat el 15 de setembre de 2011 (www.upinet.it).

realitzar mesures de federalisme fiscal a favor de re-
gions i ens locals.47

Més tard, durant la redacció de la maniobra finan-
cera el maig de 2010, s’hi va plantejar la possibilitat 
d’eliminar les províncies més petites. El primer esbo-
rrany contenia l’abolició de les que tinguessin menys 
de 220.000 habitants, amb l’excepció de les que li-
mitessin amb altres estats i les que estiguessin a les 
regions especials.48 Després de declaracions oficials 
contradictòries, el text definitiu del Decret, publicat el 
31 de maig en el Butlletí Oficial de l’Estat, no incloïa 
referències a la supressió d’ens territorials.

No obstant això, la situació es va fer incandescent 
l’estiu de l’any següent: el Decret llei n. 138, aprovat el 
13 d’agost (“Ulteriori misure urgenti per la stabilizza-
zione finanziaria e per lo sviluppo”), dedicava un article 
a la supressió d’algunes províncies i a la reducció de la 
meitat dels membres dels executius i de les assemblees. 
A l’espera de la reorganització definitiva mitjançant una 
llei constitucional, es volien eliminar les províncies amb 
menys de 300.000 residents o amb un territori de menys 
de 3.000 km2. La polèmica sobre aquesta mesura es va 
deure especialment a la font de rang legislatiu mitjançant 
la qual el Govern va intentar reduir les províncies. Des 
de diferents sectors doctrinals es va afirmar que l’Estat 
no està habilitat per eliminar directament les províncies, 
a causa de les garanties constitucionals que hi ha sobre 
aquesta entitat. El més evident és l’article 133.1 CI, que 
regula un procediment bottom up per a la modificació de 
les circumscripcions provincials i la creació d’altres noves. 
Aquests processos es poden realitzar mitjançant una Llei, 
sota la iniciativa dels municipis i consultant prèviament la 
Regió. Per la mateixa raó, la hipòtesi dominant ha estat 
que abolir una Província implica necessàriament modifi-
car les altres que persisteixin al territori afectat.

El resultat va ser que durant la conversió es van 
eliminar aquests preceptes, que no figuren en el text 
final, és a dir, en la Llei n. 148, aprovada el 14 de se-
tembre de 2011.

Sis dies abans (el 8 de setembre) que acabés el re-
corregut parlamentari d’aquestes normes, el Govern va 

aprovar una iniciativa legislativa constitucional relativa 
al procediment d’abolició de les províncies, proposada 
pel president i els dos ministres “per a les reformes 
del federalisme” i “per a la simplificació normativa”. El 
text modificaria diversos articles de la Constitució (els 
núm. 114, 117, 118, 119, 120, 132 i 133), eliminant 
les referències a les províncies i afegint una potestat 
legislativa regional en matèria d’ens de govern “d’àrea 
vasta” o de gran àrea. Cada Regió, amb el dictamen 
previ del Consell de les autonomies locals correspo-
nent,49 ha de regular els ens que constitueixin les as-
sociacions entre municipis, i pot preveure un president 
electiu de les mateixes. Els límits establerts són, d’una 
banda, que aquests ens no podran tenir una població 
inferior a 300.000 habitants o un territori de menys 
de 3.000 km2, i, d’altra banda, que els ens instituïts 
hauran de ser menys que les províncies existents a la 
entrada en vigor de la nova normativa. En la fase tran-
sitòria, a més, seran suprimits els ens o organismes 
que exerceixin funcions similars. La reforma s’aplicaria 
també a les regions especials, conservant tanmateix les 
dues províncies autònomes.

El Govern va remetre aquest projecte a la Confe-
renza unificata (Estat, regions i ens locals), que el va 
incloure en l’Ordre del dia del 22 de setembre, en el 
qual va deliberar reenviar a una reunió ulterior (a priori, 
la del 27 d’octubre, en la qual tampoc no es va deba-
tre, preferint un nou ajornament). Mentrestant, la Unió 
de les Províncies ha adoptat un document que conté 
una sèrie d’observacions crítiques sobre la proposta en 
què se sosté, a part d’altres vicis, la vulneració del prin-
cipi constitucional d’autonomia i de la representació 
democràtica.50

La partida, ara com ara, continua oberta.

5. Reflexions finals

El debat italià sobre les províncies és el reflex de la 
inestabilitat fisiològica que pateix qualsevol Estat 
descentralitzat, on gairebé sempre el punt d’equilibri es 
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51. A Europa la pràctica totalitat dels països disposen de governs locals intermedis, amb les excepcions d’Àustria, Finlàndia, 
Luxemburg i Portugal. En el primer cas, es tracta d’un Estat d’estructura federal sobre un àmbit territorial limitat, que fa esde-
venir supèrflua la creació d’un altre esglaó de Govern entre el Municipi i el Land. I en els altres dos l’escassa població, d’una 
banda, o l’existència de regions administratives, de l’altra, fan innecessari aquest nivell de Govern local intermedi. Una anàlisi 
comparada sobre els precedents històrics i el model actual de diputacions provincials, es pot trobar en el capítol 1 del Libro 
Verde. Los Gobiernos locales intermedios en España, Fundació Democràcia i Govern Local, Madrid, 2011, p. 21-23.

52. Vid. S. Civitarese, op. cit., p. 388.

comença a qüestionar poc després que s’hagi assolit.
És clar que a aquesta motivació “natural” 

s’afegeixen altres factors de naturalesa cultural (Itàlia 
és un país de municipis, més que de províncies, perquè 
el ciutadà se sol identificar molt amb el primer nivell de 
Govern) i cada vegada més de tipus econòmic. En la 
conjuntura actual, a les pressions internes dels partits 
polítics -que, com hem vist, abasten àrees molt varia-
des- s’ha sumat l’impuls internacional i especialment 
europeu. La carta del Banc Central Europeu al·ludida 
és un testimoni evident de l’empenta externa que gra-
va sobre les institucions. Aquest doble desafiament és 
el que viuen ara les províncies, amenaça que s’agreuja 
per la seva dimensió transversal.

La solució de la qüestió econòmica s’ha plantejat i 
se segueix plantejant en termes d’eliminació de la su-
perposició de nivells de Govern diferents, i l’element 
més feble avui és el “segon esglaó territorial”, sense 
la legitimació tradicional dels municipis i del vessant 
purament polític de les regions. A més, des del punt 
de vista juridicoconstitucional, la valorització dels ens 
locals de finals dels anys 90 ha incidit més sobre els 
municipis, que disposen ara de les funcions adminis-
tratives, llevat que se’n modifiqui l’atribució segons els 
principis de subsidiarietat, diferenciació i adequació.

No obstant això, el mateix nombre de municipis 
presents al territori i sobretot la seva dimensió mitja-
na postulen l’existència d’un nivell intermedi a bona 
part del país. No s’hi pot obviar a més el fet que un 
àmbit de Govern intermedi existeixi a pràcticament 
tots els països europeus i, gairebé sempre, en el con-
text d’un Govern regional (províncies a Bèlgica, de-
partaments o províncies a França, circumscripcions 
o províncies a Alemanya, diputacions a Holanda). La 
diversitat en la conformació dels governs locals in-
termedis és una constant, com a resultat lògic dels 
diferents contextos constitucionals existents, de la 
forma d’Estat, de les diferents tradicions i processos 
d’evolució històrica en cada cas, així com de les refor-
mes del Govern local que s’han posat en funciona-
ment en aquests països durant les últimes dècades.51 

L’interessant per al tema que ens ocupa és que, mal-
grat aquestes marcades diferències, i els processos de 
reforma de l’esglaó local intermedi que estan tenint 
lloc a bona part d’aquests països, la tendència general 
és la de reforçar-ne el paper, i no la de suprimir-los. 
Per aquesta raó, i en contra de la tendència de l’opinió 
pública, la manera com s’ha enfocat aquesta qüestió a 
Itàlia ens sembla impròpia, perquè la problemàtica de 
les províncies al conjunt de l’Estat no creiem que es re-
solgui amb la seva mera supressió. Aquestes incerteses 
es posen també de manifest en la proposta actual del 
Govern, en la qual s’atribueix a les regions la facultat 
d’esbrinar si cal la creació o el manteniment d’aquest 
nivell intermedi i amb quines modalitats. Fins ara, les 
hipòtesis que s’han estudiat en cas de supressió de les 
diputacions provincials per a l’assumpció de l’exercici 
de les funcions d’un àmbit territorial més ampli, es sin-
tetitzen pràcticament en tres: la constitució d’agències 
intermunicipals, la redistribució a agregacions espon-
tànies entre municipis, i una intervenció posterior del 
legislador ordinari per a la reorganització total del sis-
tema del Govern local.52 Però al mateix temps, i con-
temporàniament a les successives propostes de supres-
sió, la rellevància de la Província en l’ordre institucional 
italià s’ha anat reflectint en les disposicions legals ana-
litzades, que, lluny de marginar la Província, el que han 
fet ha estat enfortir-ne el paper.

Entenem que la Província és un ens privilegiat, tant 
dimensionalment com per la seva flexibilitat i imparciali-
tat decisional a l’hora d’adoptar mesures estratègiques 
sobre el territori, evitant, per exemple, l’especulació 
urbanística del mateix a través del desenvolupament 
del Pla territorial de coordinació provincial, o afavorint 
la tutela dels valors mediambientals, que d’una al-
tra manera podrien veure’s afectats per l’especulació 
econòmica per dotar d’ingressos les arques municipals. 
També entenem que podria ser positiu que les institu-
cions centrals renunciïn a trobar una solució vàlida per 
a tot el territori, deixant que les regions puguin regular 
aquest aspecte tenint en compte les característiques, 
les tradicions i les necessitats del seu propi territori.
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La reforma hauria d’afectar no l’existència o no 
de la Província, sinó l’efectiva definició de l’esfera de 
competències atribuïdes a la mateixa i una adequada 
dimensió territorial on poder-les dur a terme. Eviden-
tment no resulten funcionals algunes de les “mini pro-
víncies” creades els últims anys a Itàlia, ja que per la 
seva naturalesa la Província ha de ser l’expressió d’una 
comunitat de superfície extensa, les atribucions de la 
qual, tot i ser efectives i prou especificades per la llei, 
són tals que han d’interactuar amb la Regió i amb els 
municipis per coordinar entre si les polítiques regionals 
amb les necessitats municipals.

Per això, si les províncies, o alguna cosa molt sem-
blant, semblen necessàries, i si, fins i tot, la seva actual 
grandària resulta gairebé idònia -amb les matisacions 
que sigui oportú realitzar en alguns casos-, per què no 
reflexionar sobre la forma pràctica de corregir la insti-
tució que ja tenim? Per què no esforçar-se a dotar a 
la institució provincial d’una institucionalitat i dimensió 
més d’acord amb les seves comeses? Així les coses, la 
supressió no és més que una fugida cap endavant, no 
la solució. 


