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Resum

La racionalització dels serveis locals ha donat lloc a reformes als països del nostre entorn, normalment motiva-

des per les ineficiències associades a l’anomenat “inframunicipalisme”. També al nostre país, nombroses veus 

advoquen per una organització més eficient, tot i que les diferències sobre la manera de concretar la reforma 

són certament acusades. A finals del mes d’agost, el Govern va remetre a les Corts Generals el Projecte de llei 

de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. Una de les vies per les quals opta el Projecte és enfor-

tir les diputacions, afavorint un procés d’assumpció de competències bàsiques dels municipis petits per part 

d’aquelles. Aquest treball se centra, principalment, en la manera en què es duu a terme aquesta assumpció, 

cosa que ha variat després de les advertències del Consell d’Estat sobre l’Avantprojecte.

Paraules clau: planta local; autonomia local; competències municipals; inframunicipalisme; estabilitat pressupostària; 

províncies; diputacions; municipis; cost estàndard; cost efectiu; Consell d’Estat; reforma local; Projecte de llei de raciona-

lització i sostenibilitat de l’Administració local.
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Abstract

The rationalization of public local services has led to several reforms in countries around us. In general, these 

reforms pursue to remove the inefficiencies of the so called “inframunicipalism”. Although in Spain there are 

also many voices that argue in favor of a more efficient organization, the differences regarding the ways to 

address the reforms are really huge. At the end of August, the Spanish Government sent to the Parliament 

(Corts Generals) the Bill regarding the rationalization and sustainability of the local administration. One of the 

objectives of this Bill is to strengthen the provincial councils (diputacions provincials) through their assumption 

of competences which belong to small municipalities. This article is focused on how this assumption of compe-

tences is done, taking into account that that this process has changed due to the warnings of the Council of 

State (Consell d’Estat).

Keywords: local administration; local autonomy; local competences; inframunicipalism; budget stability; provinces; pro-

vincial councils (diputacions provincials); municipalities; standard cost; efficient cost; Council of State (Consell d’Estat); 

local reform; Bill regarding the rationalization and sustainability of the local administration.

1. Introducció

Hi ha un sentiment ampli sobre la conveniència de re-
formar el nostre règim local, si bé es dóna al mateix 
temps un desacord profund respecte a la manera de 
fer-ho. No és estrany, doncs, que les directrius de la 
reforma local en potència estiguin sent sotmeses a un 
debat agut. Per parlar del futur del règim local –i més 
en concret del paper que les províncies estan cridades 
a ocupar-hi– em centraré en el Projecte de llei de raci-
onalització i sostenibilitat de l’Administració local, i en 
l’Avantprojecte al qual va succeir després d’un llarg pe-
riple als despatxos del Ministeri d’Hisenda i Administra-
cions Públiques. Més exactament, per tal de precisar 
encara més l’enfocament, el meu estudi abordarà el 
traspàs de serveis dels municipis petits a les diputaci-
ons, previst primer per als municipis que no puguin 
prestar els serveis obligatoris a un determinat cost es-
tàndard, i, posteriorment, per a tots els que no arribin 
a un cost efectiu determinat.

Abans d’entrar de ple en la matèria, voldria centrar la 
qüestió distingint alguns aspectes que defineixen l’auto-
nomia local, i que són fonamentals per entendre el marc 
en què s’ha de desenvolupar el debat al voltant de la re-

forma. L’autonomia local fa referència a un triangle de 
relacions entre tres protagonistes: l’ens territorial supe-
rior (l’Estat central o la comunitat autònoma), l’entitat 
local i la ciutadania. Les diferents relacions entre aquests 
protagonistes es poden traduir en diverses dimensions 
de l’autonomia local. Almenys voldria assenyalar tres 
més que, amb freqüència, es troben en tensió:

1. En primer lloc, l’autonomia local suggereix, pri-
màriament, una llibertat negativa dels ens locals per a 
la gestió dels seus propis interessos (articles 137 i 140 
CE). Per dir-ho amb paraules de l’article 28.2 de la Llei 
fonamental de Bonn (LFB), és “el dret” dels ens locals 
“a regular sota la seva responsabilitat, dins el marc de 
les lleis, tots els assumptes de la comunitat local”. 
Aquesta dimensió de l’autonomia explica la relació en-
tre aquests ens i els ens territorials superiors d’una ma-
nera anàloga, si es vol, a la relació entre individu i Estat 
–és a dir, com una llibertat negativa fixada per la Cons-
titució–. En paraules de Tocqueville, el municipi és 
l’”associació” més “arrelada a la naturalesa”, i, “pres 
en conjunt i en relació amb el Govern central, no és 
sinó com un individu qualsevol.”1

2. En segon lloc, l’autonomia local protegeix un es-
pai de participació del ciutadà, el que explica la relació 

1. ToCqueviLLe, A., De la démocratie en Amérique, I, I, V, en Oeuvres (ed. Pléiade), vol. II, Gallimard, París, 1992, p. 64 (“Le 
commune est la seule association qui soit si bien dans la nature, que partout où il y a des hommes réunis, il se forme de soi-mê-
me une commune”) i 71 (“Le commune, prise en masse et par rapport au gouvernement central, n’est qu’un individu comme 
un autre.”)
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de l’individu amb la comunitat local. També per explicar 
aquesta dimensió de l’autonomia local ve al cas servir-se 
de la saviesa de Tocqueville, per a qui “és al municipi on 
resideix la força dels pobles lliures”; és una “escola de 
llibertat”, però de llibertat-per a, en el sentit dels antics.2 
D’acord amb aquesta idea, forma part de l’autonomia 
local el concepte de proximitat, erigit en principi jurídic 
per l’article 4.3 de la Carta europea de l’autonomia local 
(CEAL): “El ejercicio de las competencias públicas debe, 
de modo general, incumbir preferentemente a las auto-
ridades más cercanas a los ciudadanos.”

3. L’autonomia local enforteix, en tercer lloc, el 
principi d’economia i eficiència, que parteix de l’ente-
niment de la relació del ciutadà amb el poder públic 
com una relació prestacional. A l’Estat social, l’individu 
és concebut com un perceptor de serveis, i l’autonomia 
local es justifica també en raó de la posició privilegiada 
de les comunitats locals –especialment dels municipis– 
per garantir adequadament aquests serveis. L’autono-
mia és compresa aquí, doncs, com a dret i com a capa-
citat, tal com l’entén l’article 3.1 CEAL: “Por autonomía 
local se entiende el derecho y la capacidad efectiva de 
las entidades locales de ordenar y gestionar una parte 
importante de los asuntos públicos, en el marco de la 
ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de 
sus habitantes.”

Sobre la reforma local s’ha parlat molt des de fa 
anys, si bé serà l’actual context de crisi econòmica el 
que la farà efectiva. Dels principis indicats, és el d’eco-
nomia i eficiència el que sembla ostentar la primacia, 
en un context econòmic en què l’inframunicipalisme es 
tendeix a considerar com el principal problema orga-
nitzatiu del règim local espanyol.3 Si, fins ara, han estat 
nombrosos els intents de reforma que no han fructifi-
cat, la crisi es veu “como una suerte de ‘ventana de 
oportunidad’ para racionalizar una planta local que 
hasta entonces nadie se ha atrevido a cuestionar.”4

D’acord amb el que s’hi acaba d’exposar, es pot afir-
mar que el punt de partida de la reforma local es troba a 
la modificació de l’article 135 de la Constitució. Així ho 
reconeix el preàmbul del Projecte, i així ho reitera el Con-
sell d’Estat en l’Informe sobre l’Avantprojecte. La nova 
redacció d’aquest article –que, en paraules del Tribunal 
Constitucional, constitueix un “nuevo canon de consti-
tucionalidad”, un principi que “queda fuera de la dispo-
nibilidad del Estado y de las comunidades autónomas”– 5 

exigeix   que totes les administracions públiques adeqüin 
les seves actuacions al principi d’estabilitat pressupostà-
ria, i, més en concret, preveu que “las entidades locales 
deberán presentar equilibrio presupuestario.”

2. Apunt breu sobre l’itinerari de la reforma

Voldria començar resumint l’itinerari que ha seguit la 
reforma, el qual es remunta fins fa aproximadament 
un any i mig.

a) Al seu origen es troba l’Informe de la Comissió 
coordinada per l’INAP, creada el febrer de 2012, les pro-
postes del qual van ser presentades el 25 de maig de 
2012. Ja en aquest primer estadi es perfilen les línies 
mestres de la reforma. Se subratlla, en concret, l’al·ludida 
dimensió de l’autonomia com a “capacitat” dels ens lo-
cals per exercir les seves competències. En aquest sentit, 
l’anomenat “inframunicipalisme” serà considerat des de 
l’inici com el principal problema organitzatiu del règim 
local espanyol, i la seva solució es veurà, precisament, en 
l’enfortiment de les diputacions provincials. A l’Informe 
de l’INAP cal afegir un altre, presentat el desembre de 
2012 per l’Institut d’Estudis Fiscals, en el qual s’analitzava 
l’estalvi potencial d’una reforma dirigida a aprofitar les 
economies d’escala traspassant serveis a entitats supe-
riors. És en aquest segon estudi en el que s’han basat els 
pronòstics d’estalvi aportats posteriorment pel Govern.6

2. Ibíd., p. 65: “C’est pourtant dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à 
la liberté ce que les écoles primaires sont à la science; elles la mettent à la portée du peuple; elles lui en font goûter l’usage 
paisible et l’habituent à s’en servir.”

3. Sens perjudici que no es pugui dir, tampoc en aquest punt, que hi hagi un acord (vid. Conclusiones del VIII Congreso de 
la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, Alacant, 8-9 febrer 2013, § 3).

4. jiMénez asensio, R., “Presentación”, en d. a., Documento Técnico. Elementos para un debate sobre la Reforma Institucio-
nal de la Planta Local en el Estado Autonómico, Fundació Democràcia i Govern Local, juny 2012, p. 21.

5. STC 157/2011, FJ 3.
6. Vid. IEF, Informe sobre el ahorro potencial por establecimiento de un coste estándar de la prestación de servicios en el 

ámbito local y por la limitación de la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas de los municipios, desembre 
2012; vid. també, crític amb l’Informe de l’IEF, el treball de veLasCo CaBaLLeRo, F., “Sobre el Anteproyecto de Ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local: una reforma sin fundamento empírico y por tanto arbitraria”, Boletín del Insti-
tuto de Derecho Local, 44, gener-febrer 2013.

(http://www.idluam.org/images/files/boletines/index_44_3_archivos/Page426.htm)
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b) Sobre la base de les propostes de l’INAP, princi-
palment, es va redactar l’Avantprojecte, que va ser ob-
jecte de successives versions i va ser publicat a la web 
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el 
18 de febrer de 2013. Després de diverses modificaci-
ons, a l’empara de l’article 25 de la Llei orgànica 
3/1980, de 22 d’abril, del Consell d’Estat, l’Avantpro-
jecte va ser remès voluntàriament al Consell d’Estat 
perquè formulés un dictamen.

c) El 26 de juny de 2013, el Consell d’Estat, per 
mitjà de la seva Comissió Permanent, va emetre el seu 
informe sobre l’Avantprojecte, en què posava de mani-
fest deficiències importants. Finalment, exactament un 
mes després, el divendres 26 de juliol el Consell de Mi-
nistres va aprovar el Projecte de llei, introduint-hi algu-
nes modificacions.

Com ha estat anunciat repetides vegades, i com el 
nom mateix de la Llei suggereix, l’objectiu principal de 
la reforma és la millora de l’eficiència en la gestió de les 
tasques municipals, i, en particular, evitar les duplicitats 
i els solapaments. Per tal d’assolir aquests objectius, un 
dels aspectes principals de la reforma és, precisament, 
l’enfortiment de les diputacions provincials. Aquest 
punt és, com he anunciat, el que serà objecte de la 
meva exposició.

3. La reforma local espanyola en un context 
comparat

Abans d’enjudiciar la reforma, és oportú situar-la en el 
context del dret comparat, ja que, en les darreres dèca-
des, l’eliminació de duplicitats i la recerca del nivell 
apropiat per prestar els diferents serveis públics han 
donat lloc a reformes importants a nombrosos països.

En els anys 70, estats com Suècia, el Regne Unit i 
alguns Länder alemanys –competents en matèria de 
règim local– van incentivar o forçar la fusió de petits i 
mitjans municipis, el que s’ha denominat, en el context 
de les tendències a la racionalització de la planta local, 
l’”estratègia del nord d’Europa”. D’una manera princi-
palment coercitiva, entre el 1967 i el 1978 es va pro-
duir a Alemanya una important reforma de la planta 

local (Gemeindegebietsreform), amb la finalitat que 
desapareguessin els municipis amb una població infe-
rior a 5.000 habitants. Encara que no es va complir 
aquest objectiu, el resultat de la reforma va ser una 
reducció del nombre de municipis (Gemeinde) de 
24.282 a aproximadament 3.500 unitats administrati-
ves –municipis nous en la seva majoria, tot i que també 
associacions d’altres existents o comunitats administra-
tives (Verwaltungsgemeinschaften)–.7 Més recent-
ment, a Dinamarca s’ha disminuït el nombre de muni-
cipis de 271 a 98 (55.000 habitants de mitjana) i s’ha 
eliminat el comtat, segon nivell del Govern local.8

L’anomenada “estratègia del sud” d’Europa –Fran-
ça, Itàlia i, a partir dels anys noranta, Grècia– ha em-
près la racionalització fomentant la cooperació volun-
tària dels municipis i evitant, en conseqüència, la fusió 
coactiva. Segons alguns autors, ha estat menys efecti-
va per evitar duplicitats, motiu pel qual Grècia es va 
desviar ja l’any 1997 del principi de voluntarietat per 
retornar a l’estratègia del nord. A aquest país, les pres-
sions exteriors han forçat l’anomenat programa Cal·l-
ícrates, pel qual s’ha procedit l’any 2010 a la fusió de 
nombrosos municipis, que han passat de 1.034 a 325 
en un any.9

França és, amb molt, el país del nostre entorn on 
l’inframunicipalisme arriba a les majors cotes. Disposa 
de 101 departaments i aproximadament 36.500 mu-
nicipis, dels quals uns 20.000 tenen menys de 500 
habitants, i 31.500 menys de 2.000. Com s’ha asse-
nyalat, l’autonomia a localitats tan petites “és pura 
ficció”, i les dotacions de l’Estat són excessivament 
costoses.10 Aquí, les polítiques tendents a la fusió vo-
luntària han tingut poc èxit, com va demostrar la Llei 
de 16 de juliol de 1971 –de la qual s’esperava que 
propiciés la desaparició d’uns 10.000 municipis, quan 
en realitat tan sols es van unir 2.200 en 897 fusions–. 
Amb la Llei de 16 de desembre de 2010 –aprovada 
arran de les conclusions del Comitè Balladur– s’ha fa-
cilitat el procés d’agrupació de municipis en entitats 
superiors, i sobretot s’ha fomentat i racionalitzat la 
cooperació intermunicipal. Així mateix, s’ha millorat 
la legitimitat democràtica de les principals entitats 
públiques de cooperació intermunicipal (EPCI) esta-

7. PüTTneR, G., “Kommunale Selbstverwaltung”, en Isensee/KiRChhoF, Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutsch-
land, § 107, Müller, Heidelberg, 1999, n. 40 (p. 1184).

8. heineLT, H., “Análisis comparado de la situación de la planta municipal y de la estructura y funciones de los Gobiernos 
locales intermedios en países de la Unión Europea”, en d. a., Documento Técnico, cit., p. 86-87.

9. Ibíd., p. 88-89.
10. Vid. MoReau, J., “La reforma de los entes territoriales en Francia y la Ley de 14 de diciembre de 2010”, El Cronista del 

Estado Social y Democrático de Derecho, 27, 2012, p. 51 i seg.
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blint-hi un mecanisme d’elecció directa amb algunes 
restriccions normatives.

Una reforma particularment rellevant és la que s’es-
tà escometent a Itàlia, on la via per la qual s’ha optat 
consisteix a acabar amb les províncies. Davant les difi-
cultats que aquesta tasca presenta –atès que la provín-
cia es troba garantida per l’article 114 de la Constitució 
italiana– el Govern de Monti va aprovar, en el marc del 
Decret llei 201/2011 Salva Itàlia, una important reorga-
nització i reducció de poders del sistema provincial. 
D’acord amb l’article 23.18 del Decret llei, l’Estat i les 
regions havien de delegar als municipis –o, si s’escau, a 
les regions–, abans del 31 de desembre de 2012, les 
competències que corresponien a les províncies. D’a-
cord amb l’article 23.14 del Decret, les províncies man-
tindrien “exclusivament les funcions de direcció políti-
ca i coordinació de les activitats dels municipis”.11 
Aquest buidament de funcions pretenia salvar l’escull 
que suposa la garantia institucional de la província 
(que preveu l’article 114 de la Constitució italiana). No 
ha estat així, i el 3 de juliol el Tribunal Constitucional ha 
considerat inconstitucional dur a terme una reforma 
orgànica d’aquest calat per decret llei.12 La reacció del 
Govern d’Enrico Letta ha estat, com sabem bé, l’apro-
vació d’un projecte de reforma constitucional dirigit a 
eliminar les províncies.

Un cop feta aquesta breu introducció comparada 
arribem a Espanya, on l’eix de la racionalització sem-
bla que no residirà tant en l’eliminació de la província 
–garantida constitucionalment– com a pal·liar les 
conseqüències de la profusió de municipis petits. D’a-
cord amb les dades del Registre d’entitats locals, dels 

8.116 municipis que hi ha al nostre país, 5.800 no 
arriben als 2.000 habitants, més de la meitat no arri-
ben a 1.000, i només 416 passen dels 20.000.13 Te-
nint en compte les dificultats que trobarien els muni-
cipis petits per exercir amb solvència les seves 
funcions, l’inframunicipalisme es tradueix –segons 
adverteixen els impulsors de la reforma– en una min-
va de la qualitat dels serveis públics. D’acord amb les 
dades del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públi-
ques, la despesa mitjana total dels serveis mínims 
seria, als municipis de més de 100.000 habitants, de 
445,44 euros, i de 1.219,98 euros als municipis de 
menys de 5.000.14

Per pal·liar el problema que s’ha vist en les duplici-
tats, en un principi es va descartar la fusió voluntària 
de municipis, per la probable reticència de les autori-
tats locals a perdre poder i dels ciutadans a dissoldre el 
seu municipi en altres majors.15 Tampoc no s’optava 
per les fusions imperatives, a causa dels avantatges 
que s’han percebut en l’aprofitament de les diputaci-
ons provincials –d’una mida raonable i, sobretot, arre-
lades històricament i garantides constitucionalment– 
davant la creació d’estructures locals noves.16 Pel que 
fa als nivells locals intermedis –hi ha 1.021 mancomu-
nitats, 81 comarques, 3 àrees metropolitanes, 2 enti-
tats metropolitanes i 20 agrupacions d’altre tipus al 
nostre país, centrades principalment en l’abastament 
d’aigua i en la recollida i el tractament de residus–, 
s’han considerat excessivament nombrosos i costosos 
per pal·liar les dificultats que troben els municipis indi-
vidualment.17 A més, a aquestes entitats s’atribueix 
una gran opacitat en la gestió econòmica, més gran 

11. Vid. més àmpliament, v. gr., Ragone, S., “El régimen local italiano: ¿un sistema ‘en peligro de extinción’? Reflexiones a 
raíz del actual proceso de reforma”, Anuario del Gobierno Local, 2011, p. 69 i seg.; i BoRgonovo Re, D., “La provincia como 
chivo expiatorio de los males de la política italiana”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 27, 2012, p. 56 i 
seg.

12. Sentència CC Italiana 220/2013, de 3 de juliol.
13. Sobre la crítica generalitzada de l’excessiu nombre de municipis a Espanya, vid. v. gr. ReBoLLo Puig, M., “La crisis econó-

mica y la oportunidad de reducir el número de municipios”, en CosCuLLueLa MonTaneR, L. i Medina aLCoz, L. (dir.), Crisis económi-
ca y reforma del régimen local, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, p. 196-197.

14. MinisTeRio de haCienda y adMinisTRaCiones PúBLiCas, Presentación de la reforma para la racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local, 15.2.2013, p. 4. Vid. també aReniLLa, M., “Planta municipal: análisis y propuestas para hacer más eficien-
te el gobierno municipal en el Estado autonómico”, en Documento Técnico, cit., p. 160-161.

15. Respecte a les raons sociològiques, vid. v. gr. aLMeida CeRReda, M., “La reforma de la planta, organización, articulación y 
estructura competencial de la Administración local”, Documento presentado al VIII Congreso de la AEPDA, celebrado los días 
8 y 9 de febrero de 2013, p. 15-16; vid. també CosCuLLueLa MonTaneR, L., “Presentación”, en CosCuLLueLa MonTaneR, L. i Medina 
aLCoz, L. (dir.), Crisis económica y reforma del régimen local, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, p. 37-38; i MoReno MoLina, Á. M., 
“La Administración local desde la perspectiva europea”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 27, 2012, p. 
89-90.

16. aReniLLa, M., cit., p. 187.
17. Vid. un diagnòstic sobre els avantatges i inconvenients de les mancomunitats com a fórmula cooperativa en aLMeida 

CeRReda, M., “La reforma de la planta, organización, articulación y estructura competencial de la Administración local”, cit., p. 
46-48.
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que la que s’imputa a la província.18 En síntesi, la pro-
víncia ha estat considerada pels impulsors de la refor-
ma com un espai de referència territorial que resulta 
idoni per a nombroses polítiques territorials.19

4. L’Avantprojecte de llei i l’Informe del Con-
sell d’Estat

En relació amb l’enfortiment de les províncies en detri-
ment dels municipis petits, l’estratègia per fer-ho ha 
estat modificada després del crític Informe del Consell 
d’Estat sobre l’Avantprojecte. Tant aquest com el Pro-
jecte de llei remés posteriorment a les Corts divideixen 
les competències municipals en pròpies (1), delegades 
(2) i impròpies (3). Així mateix, l’article 26.1 d’un text i 
de l’altre es refereix als serveis obligatoris que han de 
prestar els municipis en funció de la població. Tanma-
teix, l’article 26.2 de l’Avantprojecte de llei introduïa 
una exigència que ha desaparegut del Projecte: el re-
quisit de prestar aquests serveis d’acord amb un cost 
estàndard, la inobservança del qual per part dels muni-
cipis petits –els de grandària inferior a 20.000 habi-
tants– en determinaria el desapoderament.20 Aquesta 
era, segurament, la reforma de més abast pel que es 
referia a la racionalització de la planta local, ja que pre-
tenia dur a terme una dissociació del municipi entès 
com a unitat de participació del municipi considerat 
com una entitat prestadora de serveis.21

El “cost estàndard” va ser una de les previsions més 
criticades pel Consell d’Estat, ja que implicava un even-

tual desapoderament injust, que podria constituir una 
ingerència inadmissible en l’autonomia local garantida 
als municipis pels articles 137 i 140 CE. I això no pel fet 
que, com a tal, el “cost estàndard” suposés una reduc-
ció de les competències municipals –cosa que entra 
dins la competència bàsica de l’Estat–, sinó per dos 
motius:

a) Perquè es duia a terme una ingerència en les 
competències atribuïdes als municipis per mitjà d’una 
“habilitació en blanc”22 al Govern. I és que, en relació 
amb el contingut del Reial decret, no es predetermina-
va legalment res (òrgan avaluador, procediment, etc.). 
Segons la meva opinió, aquesta crítica –unida a la de la 
manca de representativitat de les diputacions provinci-
als– és la més rellevant de l’Informe, atès que l’autono-
mia local és “el dret” dels municipis “a regular sota la 
seva responsabilitat, dins el marc de les lleis, tots els 
assumptes de la comunitat local” (article 28.2 LFB). La 
mesura del cost estàndard suposaria una ingerència 
certa en el dret dels municipis, i, com a tal, no s’hauria 
de deixar completament a les mans del Govern. Encara 
que el Consell d’Estat no el cita, convé recordar que 
l’article 4.1 CEAL afirma que “las competencias bási-
cas de las entidades locales vienen fijadas por la Cons-
titución o por la ley.” La inseguretat en què quedava el 
municipi amb la remissió al Reial decret era, doncs, ex-
cessiva, atès que suposava –en paraules del Consell 
d’Estat– l’atribució als municipis de l’autonomia local 
en precari.

b) Una segona crítica de l’òrgan consultiu és que 
l’Avantprojecte no prenia en consideració les especifi-

18. Segons les dades del Ministeri d’Administracions Públiques, el 71,3 % de les mancomunitats incompleixen els seus 
deures de rendició de comptes, xifra que s’eleva al 85,2 % en el cas de les agrupacions de municipis. L’incompliment de les 
diputacions provincials se situa, per contra, en el 9,8 %. Vid. MinisTeRio de haCienda y adMinisTRaCiones PúBLiCas, Presentación de la 
reforma para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local, cit., p. 8; en el mateix sentit, vid. aReniLLa, M., “Plan-
ta municipal: análisis y propuestas para hacer más eficiente el gobierno municipal en el Estado autonómico”, cit., p. 210 i seg.

19. Ibíd., p. 197.
20. “Por real decreto, oídas las comunidades autónomas y previo informe de la Comisión Nacional de Administración Local, 

se establecerá el coste estándar de los servicios previstos en este precepto, determinando la periodicidad y procedimiento de 
evaluación de los mismos. En el mismo real decreto se establecerán las condiciones en que los municipios deben publicitar el 
coste y la eficiencia de estos mismos servicios” (article 26.2 Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Adminis-
tració local - versió de 24 de maig de 2013; en endavant, Avantprojecte); “En los municipios con población inferior a 20 000 
habitantes, las diputaciones, o los cabildos o consejos insulares en su caso, asumirán el ejercicio de las competencias para la 
prestación común y obligatoria, a nivel provincial o infraprovincial, de los servicios previstos en este precepto, cuando la pres-
tación en el ámbito municipal, ya sea en razón de la naturaleza del servicio, la población, o la sostenibilidad financiera, no 
cumpla con el coste estándar de los servicios a que se refiere el apartado anterior, o sea ineficiente en atención a las economí-
as de escala” (article 26.3 Avantprojecte).

21. “En definitiva, se trataría de crear un doble nivel local; en el primero se mantendrían los municipios como comunidad 
política y de participación ciudadana, excepto en el caso de que no alcanzasen un cierto nivel mínimo de población; en el se-
gundo se concentrarían las políticas activas de base territorial que garantizasen un catálogo de servicios para toda la población” 
(aReniLLa, M., op. cit., p. 210).

22. Vid. Informe del Consejo de Estado 567/2013, sobre el Anteproyecto de Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la 
Administración Local, Segon, V.a.2 (en endavant, Informe C-E).
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citats dels municipis, sinó que preveia un únic cost es-
tàndard per a tots ells.23 Cal tenir en compte que la 
translació dels serveis obligatoris prestats per sobre del 
cost estàndard afectaria tots els municipis amb menys 
de 20.000 habitants, que són el 96,19 % del total 
(7.717 de 8.116). La manca d’una modulació del cost 
estàndard en funció de les característiques dels dife-
rents tipus de municipis constituiria una objecció de 
naturalesa material, referida no tant a l’incompliment 
de garanties formals –com succeïa amb l’objecció an-
terior– sinó a la falta de proporcionalitat de la interven-
ció en l’autonomia.

c) En tercer lloc, el Consell d’Estat sostenia que l’a-
valuació individualitzada del cost estàndard dels dife-
rents serveis podria fer operar de manera inadequada 
les obligacions d’estabilitat pressupostària i de sosteni-
bilitat financera que preveu la Llei Orgànica 2/2012.24 
Això es produiria en sotmetre a control cada compe-
tència o servei, amb independència que l’exercici de 
competències per part del municipi fos eficient en el 
seu conjunt. Segons la meva opinió, aquesta crítica del 
Consell d’Estat no és tan incisiva com les anteriors, atès 
que ampliar les exigències d’eficiència econòmica no 
suposa pròpiament contradir la Llei orgànica 2/2012. 
El fonamental ha de ser, en rigor, la proporcionalitat i la 
legalitat dels estàndards fixats, no el fet que s’imposin 
obligacions afegides a les de la Llei orgànica d’estabili-
tat pressupostària. És oportú insistir, per evitar excloure 
tota capacitat de control o de subordinació de l’exerci-
ci de les competències a un mínim d’eficiència, en el 
fet que l’autonomia no és només un dret, sinó, com 
afirma l’article 3.1 CEAL, una capacitat efectiva.

d) El Consell d’Estat criticava, en quart lloc, la trans-
lació de l’exercici de les competències municipals a les 
diputacions provincials, atès que aquestes són entitats 
locals de representació indirecta amb competències 
funcionals d’assistència,25 però sense la legitimitat po-
lítica dels ajuntaments per prestar les seves funcions 
materials. Segons la meva opinió, aquesta observació 

és una altra de les tesis més significatives de l’Informe. 
Les províncies, en suma, no són considerades entitats 
adequades per assumir la responsabilitat primària so-
bre unes competències materials l’exercici de les quals 
ha d’estar subjecte a responsabilitat política.

Estem davant d’una crítica que troba un cert suport 
al dret d’altres països. Així, per exemple, els presidents 
dels Landkreise alemanys –el Govern local de segon 
nivell equivalent a la província– són triats tots directa-
ment –amb l’excepció dels de Baden-Württemberg i 
Brandenburg–.26 A França, una de les propostes de la 
Comissió Balladur va ser, precisament, la d’”instaurar 
l’elecció dels òrgans deliberants de les entitats públi-
ques de cooperació intermunicipal (EPCI) que tinguin 
fiscalitat pròpia per mitjà de sufragi universal directe, 
simultània a l’elecció dels regidors i amb base en la 
mateixa llista.”27 I en el Decret Salva Itàlia, encara que 
una de les reformes pretenia substituir l’elecció directa 
de les províncies per una elecció indirecta, aquella re-
forma anava acompanyada d’un debilitament d’aques-
tes entitats. Finalment, l’elecció directa dels nivells lo-
cals intermedis és una exigència de la CEAL, inaplicable 
a Espanya a causa d’una reserva a la ratificació del 
Tractat.28

e) L’Informe al·ludia també a algunes incongruènci-
es en el sistema de traspàs. Concretament, censurava 
que no s’hi preveiessin la possibilitat i les conseqüènci-
es del fet que les diputacions no complissin les seves 
comeses d’acord amb el cost estàndard; i que tampoc 
no es considerés la possibilitat que la diputació acordés 
no assumir els serveis que la llei li assignava.

f) El Dictamen del Consell d’Estat esmentava ex-
pressament la STC 32/1981, que va afirmar que “el 
legislador puede disminuir o acrecentar las competen-
cias hoy existentes, pero no eliminarlas por entero y, lo 
que es más, el debilitamiento de su contenido solo pue- 
de hacerse con razón suficiente y nunca en daño del 
principio de autonomía.”29 Em sembla que aquesta 
cita requereix alguna matisació, atès que la sentència 

23. Segons el Consell d’Estat, “no parece adecuado que este deba ser único para todos los municipios, habida cuenta de 
la gran heterogeneidad que caracteriza la realidad municipal española; ello aconseja sugerir que se introduzcan tales factores 
de corrección, que habrían de atender a diversas variables, como la orografía, el clima o la estructura social y económica del 
municipio, entre otros” (Informe C-E, Segon, V.a.2).

24. Ibíd.
25. Ibíd.
26. heineLT, H., “Análisis comparado de la situación de la planta municipal y de la estructura y funciones de los Gobiernos 

locales intermedios en países de la Unión Europea”, en Documento Técnico, cit., p. 90.
27. Vid. MoReau, J., op. cit., p. 55. Sobre l’eco de la proposta en la Llei de 16 de desembre de 2010, ibíd., p. 53.
28. Vid., més àmpliament, aLMeida CeRReda, M., op. cit., p. 2 i 40-41.
29. STC 32/1981, FJ 3.
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es refereix no al desapoderament condicionat de com-
petències dels municipis que no són capaços d’exercir-
les, sinó a un buidament general, un desapoderament 
de l’entitat municipal com a tal. En aquest cas, no es 
tractava pròpiament d’un desapoderament general 
dels ajuntaments, sinó de sotmetre l’exercici de les se-
ves competències a la capacitat per acomplir-lo. Això 
no vol dir, òbviament, que les mesures que delimiten la 
capacitat dels municipis per exercir les seves compe-
tències no comportin una afectació a la seva autono-
mia, ni que deixin d’estar subjectes al principi de lega-
litat i al principi de proporcionalitat.

5. El Projecte de llei

Com he referit al començament d’aquest treball –i com 
afirma expressament el Consell d’Estat–, la tramitació 
de l’Avantprojecte va ser llarga, i hi van tenir part diver-
ses entitats aportant idees, etc. En contrast, el Projecte 
ha estat remès a les Corts Generals al mes de l’Informe 
del Consell, acollint-ne parcialment les indicacions. 
S’ha substituït l’estratègia de buidar competències dels 
municipis ineficients per una doble estratègia d’incen-
tiu de la fusió de municipis (1) i de potenciació de la 
funció coordinadora de les diputacions (2).

En relació amb el tema que ens ocupa –l’enforti-
ment de les províncies–, s’han eliminat les referències al 
cost estàndard, i s’ha inclòs l’obligació de determinar el 
cost efectiu dels serveis que presten i remetre’l al Minis-
teri d’Hisenda i Administracions Públiques.30 En addició 
a això, el Projecte preveu que, per als municipis amb 

població inferior a 20.000 habitants, la diputació pro-
vincial s’ocuparà de “coordinar” la majoria dels serveis 
obligatoris a què es refereix l’article 26.1 del Projecte.31

La primera qüestió que sorgeix és en què consisteix 
la “coordinació” provincial acabada d’al·ludir. Aquesta 
es defineix en el Projecte com la facultat de proposar, 
amb la conformitat dels municipis afectats, al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques la forma de 
prestació: ara la prestació directa per la diputació, ara 
la implantació de fórmules de gestió compartida per 
mitjà de consorcis, mancomunitats o altres fórmules.32 

Els municipis podran conservar la prestació del servei 
únicament quan acreditin que el poden prestar a un 
cost efectiu inferior al que es desprèn de la forma de 
gestió decidida per la diputació provincial.33

En aquesta explicació s’adverteix a primera vista la 
substitució del cost estàndard de l’Avantprojecte per 
un nou concepte aparentment similar: el cost efectiu. 
En realitat, són paràmetres que tenen poc a veure, per-
què el que ha canviat és el sistema en el seu conjunt: 
no es condiciona la prestació dels serveis mínims a la 
capacitat de cobrir un cost estàndard, sinó que s’atri-
bueix l’anomenada “coordinació” de la majoria dels 
serveis mínims a les diputacions –queden fora l’enllu-
menat públic, el cementiri i el clavegueram; i, a muni-
cipis de població superior als 5.000 habitants, el parc i 
la biblioteca pública i el mercat–. La qüestió és, com he 
anticipat, què s’entén exactament per “coordinació”. 
Sembla més aviat que es tracta d’una “atribució” de la 
competència a les diputacions, perquè són aquestes les 
que decidiran entre formes de gestió compartida o 
prestació directa per la diputació mateixa. Encara que 

30. “1. Todas las entidades locales calcularán antes del día 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios 
que prestan, partiendo de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales 
aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes, correspondiente al ejercicio inmediato anterior. 2. El cálculo del coste 
efectivo de los servicios tendrá en cuenta los costes reales directos e indirectos de los servicios conforme a los datos de ejecu-
ción de gastos mencionados en el apartado anterior: Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se desarro- 
llarán estos criterios de cálculo. 3. Todas las entidades locales comunicarán los costes efectivos de cada uno de los servicios al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación” (article 116 ter Projecte de llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local; en endavant, Projecte).

31. “En los municipios con población inferior a 20 000 habitantes será la diputación provincial o entidad equivalente la que 
coordinará la prestación de los siguientes servicios: a. Recogida de residuos. b. Limpieza viaria. c. Abastecimiento domiciliario 
de agua potable. d. Acceso a los núcleos de población. e. Pavimentación de las vías. f. Tratamiento de residuos” (article 26.2 
Projecte).

32. “Para coordinar la citada prestación de servicios la diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afec-
tados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la 
diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. 
Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá 
contar con el informe preceptivo de la comunidad autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera” (article 26.2 
Projecte).

33. “Cuando la diputación o entidad equivalente acredite en un informe, a petición del municipio, que este puede prestar 
estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión decidida por la diputación provincial o enti-
dad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios” (article 26.2 Projecte).
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ni tan sols això es desprèn amb claredat del text del 
Projecte, el qual afirma que la proposta de la diputació 
es farà amb la conformitat dels municipis afectats. No 
s’hi diu res, de totes maneres, sobre l’absència d’a-
questa conformitat, però en un paràgraf posterior de 
l’article 26.2 del Projecte s’al·ludeix a la forma de ges-
tió decidida per la diputació o entitat equivalent, el que 
permet aclarir els dubtes sobre qui té l’última paraula. 
La decisió sobre la manera de prestar aquests serveis 
queda fora, doncs, de la competència dels municipis.

Segons el Tribunal Constitucional, “la coordinación 
no entraña la sustracción de competencias propias de 
las entidades coordinadas, sino que implica tan solo un 
límite al ejercicio de las mismas.”34 No estem, en con-
seqüència, davant una veritable tasca de coordinació, 
sinó davant l’atribució d’una competència decisòria, 
que podria arribar a consistir en l’assumpció del servei 
per part de la diputació. Valgui aquesta observació no 
tant com a anticipació d’un judici d’inconstitucionalitat 
sobre la norma, sinó com a simple aclariment dels con-
ceptes legals. En síntesi, la decisió sobre la manera de 
prestació dels serveis mínims s’atribueix directament a 
la diputació, i l’acreditació que els serveis es presten a 
un cost efectiu inferior a la manera decidida per la di-
putació constitueix una condició per “recuperar” la ti-
tularitat del servei.

Amb les dades exposades, ens hi hem de preguntar 
–sobretot tenint en compte el crític informe del Consell 
d’Estat– si el traspàs a la diputació de la decisió sobre 
la prestació dels serveis mínims al·ludits, a municipis de 
menys de 20.000 habitants, i la condició fixada per re-
cuperar-la, podrien vulnerar l’”autonomia local”. Cal 
fer-hi les observacions següents:

a) El cost estàndard fixat discrecionalment pel Go-
vern havia estat criticat pel Consell d’Estat per violar 
exigències bàsiques de predeterminació legal. Des del 
punt de vista formal, en desaparèixer la remissió en 
blanc al Reial decret desapareixen també les objeccions 
al·ludides pel Consell d’Estat. Es “guanya” en segure-
tat jurídica, en la mesura que les competències munici-
pals pel que fa als serveis mínims ja no depenen del 
Reial decret.

b) Des del punt de vista material (del contingut), la 
ingerència és, tanmateix, més gran, perquè els serveis 
mínims es traspassen immediatament. Es trasllada la 
decisió sobre la manera de prestar els principals serveis 
obligatoris a tots els municipis de menys de 20.000 
habitants.

c) El judici de constitucionalitat sobre el traspàs al·lu- 
dit a les diputacions ha de dependre, en darrera instàn-
cia, de la connexió que s’apreciï entre les competències 
traspassades i l’autonomia local. Cal remarcar que és 
aquesta –l’autonomia local– un concepte jurídic inde-
terminat, i, per tant, els seus contorns no són evidents. 

d) Si s’entén que la decisió sobre la manera de pres-
tar els serveis mínims traspassats a municipis de menys 
de 20.000 habitants forma part del “nucli” de l’auto-
nomia local –com sembla desprendre’s de l’Informe del 
Consell–, el nou sistema de traspàs es podria titllar 
d’inconstitucional. Segons el dictamen del Consell 
d’Estat, “disponer la supresión de contenidos funda-
mentales de la autonomía local con base en el incum-
plimiento de un parámetro económico –y único– con-
figurado como elemento del que depende la 
continuidad de la prestación de servicios por parte del 
municipio puede afectar negativamente al núcleo 
esencial de la garantía institucional antes explicada, sin 
que pueda obviarse, además, que la traslación de com-
petencias actúa a favor de las diputaciones provincia-
les, que son entidades representativas de segundo gra-
do no sujetas, por tanto, en cuanto a composición, a 
mecanismos de elección directa.” Si fos objecte d’un 
nou dictamen del Consell d’Estat, la reforma rebria, 
probablement, el mateix retret.

6. Conclusió: un final precipitat després de 
l’informe del Consell d’Estat

D’una manera més aviat sintètica, en les pàgines ante-
riors he tractat d’exposar un dels principals canvis que, 
en relació amb el paper de les províncies, es podrien 
produir amb la propera reforma local, si se segueix el 
tenor del Projecte de llei de racionalització i sostenibili-
tat de l’Administració local remès a les Corts Generals.

Es tracta d’una reforma que –segons el parer del 
Consell d’Estat– comporta restriccions gens menyspre-
ables a l’autonomia local. Com acabo d’indicar, aquest 
és un concepte jurídic indeterminat, per la qual cosa 
sostenir que el traspàs de la decisió sobre la manera de 
prestar els serveis mínims esmentats a municipis infe-
riors a 20.000 habitants atempta contra l’autonomia 
local, és un assumpte sotmès a debat. Amb tot, sembla 
lògic concloure, almenys, que el final de la reforma ha 
estat una mica precipitat. Després del Dictamen del 
Consell d’Estat, el Govern podria haver-se pres més 

34. STC 27/1987, FJ 5.
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temps de reflexió i assajar fórmules que servissin per 
reduir la despesa, en comptes de reincidir en els punts 
explícitament criticats.

S’ha subratllat –no sense raó– que una reforma d’a-
quest calat no es pot realitzar exclusivament amb la 
mira posada en l’econòmic, ja que, d’una banda, els 
seus mals preexisteixen a la crisi, i, de l’altra, l’impacte 
del sector públic local en aquesta conjuntura econòmi-
ca espanyola és comparativament escàs.35 Hi ha, a 
més, un cert escepticisme entre els administrativistes 
respecte a la “provincialització” dels serveis –que coin-
cideix en bona mesura amb les raons apuntades pel 
Consell d’Estat–.36

Alhora, tanmateix, gran part dels autors admeten 

que la reordenació de competències i funcions munici-
pals tindria un efecte positiu en la prestació eficient de 
serveis i en la reducció de la despesa pública.37 D’això 
es desprèn que, tot i que l’inframunicipalisme no és el 
principal problema del nostre mapa local, tampoc no 
es pot dir que sigui innocu. L’experiència comparada i 
nombroses veus autoritzades al nostre país urgeixen a 
la prudència en la despesa. La reforma haurà de ser 
objecte de correccions, encara que aquestes no podran 
desconèixer que la racionalització de la planta local ha 
de tenir en compte la capacitat i l’eficiència en la gestió 
de les competències, condicions indispensables per a 
l’exercici de la seva autonomia local. ■

35. Vid. per tots aLMeida CeRReda, M., op. cit., p. 2 i 13-15; eMBid iRujo, a., “Crisis económica y reforma local”, Anuario Ara-
gonés del Gobierno Local, cit., p. 465 i seg.

36. Conclusiones del VIII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, Alacant, 8-9 febrer 
2013, §§ 3, 6 i 7.

37. Ibíd., § 5.




