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Resum
La doctrina del Tribunal Constitucional ha considerat, des de les primeres sentències, que la província té recone-
guda, en la Norma fonamental, una garantia institucional que la preserva davant d’un legislador que la suprimís 
o en desconegués el contingut essencial de l’autonomia. Així mateix, proclama el caràcter bifront del règim local, 
en el que la Llei estatal reguladora de les bases té un paper específic atribuït per la Constitució mateixa. No obs-
tant això, considera que el contingut material de la competència provincial és de configuració legal.
La jurisprudència del Tribunal Suprem parteix de la doctrina constitucional sobre l’autonomia provincial, però 
amplia, en general, les competències locals, sobre la base de la Carta europea d’autonomia local i del principi 
de subsidiarietat. A més, reconeix a la província una competència essencial de caràcter funcional, que consis-
teix en la col·laboració i cooperació amb els municipis. Els plans provincials de cooperació a les obres i serveis 
de competència municipal constitueixen una forma tradicional de cooperació que serveix a la jurisprudència 
del Tribunal Constitucional per donar contingut a l’actuació de les diputacions.
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Abstract
The Spanish Constitutional Court has recognized, from the beginning, that the province has, under the Span-
ish Constitution, an institutional guarantee that preserves the same against legislator’s encroachments on the 
essential nature of its autonomy. Moreover, the Spanish Constitutional Court’s case law configures the distribu-
tion of powers in local matters as a bifrontal regime, where the state (federal) basic law carries out a specific 
role within the constitutional framework. At the same time, this case law establishes that the legislator will 
define the particular scope of the provinces’ powers.
The Spanish Supreme Court takes this constitutional framework as starting point. However, the Supreme Court 
expands, in general, the local powers based on the European Charter of Local Self-Government and the sub-
sidiarity principle. In addition, the Supreme Court recognizes to the province an essential power –instrumental 
in nature– for collaborating and cooperating with the city councils. The cooperation provincial plans regarding 
municipal works and services are a traditional form of cooperation that has been used by the Spanish Consti-
tutional Court to bolster provinces’ powers. 

Key words: Spanish Constitutional Court; province; case law.
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1. La concepció constitucional originària de 
l’autonomia local com a garantia institucional

La Constitució espanyola –CE– proclama de manera ge-

nèrica l’autonomia de municipis, províncies i comunitats 

autònomes per a la gestió dels seus respectius interessos 

(article 137). Es refereix a la configuració de les entitats 

locals necessàries (municipi, província i illes, articles 140 

i 141 CE), les dota de personalitat jurídica i assenyala 

com a criteri de la seva organització o funcionament el 

caràcter democràtic. És possible crear agrupacions de 

municipis diferents de la província (article 141.3 CE), i, 

mitjançant l’agrupació de municipis limítrofs, els esta-

tuts poden establir circumscripcions territorials pròpies 

que gaudiran de personalitat jurídica (article 152.3). 

I, en fi, conté el mandat relatiu a la suficiència dels mit-

jans de les hisendes locals per a l’exercici de les funcions 

que tinguin atribuïdes legalment (article 142).

El Tribunal Constitucional –TC– (Cfr. STC 4/1981, 

de 2 de febrer, 14/1981, de 29 d’abril, 24/1981, de 14 

de juliol, i 32/1981, de 28 de juliol), d’una banda, con-

cep essencialment l’autonomia local com una garantia 

institucional, el que suposa que no pugui ser suprimida 

per les lleis, i que tota llei que pel seu contingut mate-

rial la suprimeixi o la privi del seu contingut essencial 

sigui inconstitucional.

D’altra banda, considera l’autogovern local com un 

poder limitat en el marc de la llei, que inclou l’adequa-

da relació Llei-Reglament. I aquest model determina 

que l’abast de les competències i de les potestats (en-

tre les quals hi ha la potestat normativa) depengui de 

l’atribució efectuada pel legislador.

La garantia institucional de l’autonomia, la integren 

tres elements: un element subjectiu, referit a les en-

titats locals previstes constitucionalment; un altre ob-

jectiu, constituït per l’anomenat “contingut essencial”, 

que suposa un límit a la configuració legal de l’autono-

mia, i per la exigència que la gestió dels assumptes que 

constitueixen aquest contingut es dugui a terme sota 

“la pròpia responsabilitat” de l’ens local; i, finalment, 

una exigència garant de la posició subjectiva dels ens 

locals davant eventuals atacs a la seva autonomia.

El TC s’ha fet ressò constant d’aquesta doctrina 

com a tècnica de “preservación de una institución en 

términos reconocibles para la imagen que de la misma 

tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar”. 

I “dicha garantía es desconocida cuando la institución 

es limitada de tal modo que se la priva prácticamente 

de sus posibilidades de existencia real como institución 

para convertirse en un simple nombre”. La concepció 

social dominant apareix com a criteri delimitador del 

contingut nuclear de l’autonomia local.

El Tribunal Suprem (TS, des d’ara) es refereix també 

a la garantia institucional, concretament referida a la 

província, en una sentència de 21 de febrer de 2001: 

“la dimensión constitucional de la provincia, como ins

titución indisponible de la estructura constitucional, no 

puede ser ignorada en su núcleo esencial, ni por el Esta

do ni por las comunidades autónomas. No obstante, la 

atribución material de competencias a las diputaciones 

provinciales no puede entenderse, desde la perspectiva 

constitucional, al margen de las normas del Estado y 

de las comunidades autónomas que se dicten en desa

rrollo de las competencias respectivamente asumidas, 

según el alcance de los artículos 148,1 y 149.1 de la 

Constitución”.1

La STS de 10 de juny de 2010 (rec. de cas. 4891/2009) 

assenyala:

“1) La autonomía local reconocida en los arts. 137 y 

140 de la CE –ha dicho el máximo intérprete de nuestra 

Constitución– ‘se configura como una garantía institu

cional con un contenido mínimo que el legislador debe 

respetar y que se concreta, básicamente’, en el ‘derecho 

de la comunidad local a participar a través de órganos 

propios en el gobierno y administración de cuantos 

asuntos le atañen, graduándose la intensidad de esta 

participación en función de la relación existente entre 

los intereses locales y supralocales dentro de tales asun

tos o materias’ (SSTC 40/1998, de 19 de febrero, FJ 39; 

y 240/2006, de 20 de julio, FJ 8; en términos similares, 

STC 159/2001, de 5 de julio, FJ 4). En el mismo sentido, 

pero con más precisión, se ha afirmado que ‘la auto

nomía local consagrada en el art. 137 CE (con el com

plemento de los arts. 140 y 141 CE) se traduce en una 

1. No obstant això, el Tribunal Suprem s’ha manifestat sensible a la virtualitat expansiva del principi d’autonomia mu- No obstant això, el Tribunal Suprem s’ha manifestat sensible a la virtualitat expansiva del principi d’autonomia mu-
nicipal derivada de l’article 140 CE en relació amb diverses matèries, encara que amb especial incidència en l’organització 
i el règim interior de les entitats locals. Però cal reconèixer que la dita tendència ha coexistit amb una altra jurisprudència 
més restrictiva de l’autonomia local, aguditzada, fins i tot, després de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LRBL, en endavant), i que el Tribunal Suprem ha proclamat també el criteri de la garantia institucional i el sistema 
d’atribució legal de competències i potestats a les corporacions locals. Concepció aquesta que segueix estant present en la 
més recent jurisprudència, fins i tot la que data del 2003.
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garantía institucional de los elementos esenciales o del 

núcleo primario del autogobierno de los entes locales 

territoriales, núcleo que debe necesariamente ser respe

tado por el legislador (estatal o autonómico, general o 

sectorial) para que dichas Administraciones sean reco

nocibles en tanto que entes dotados de autogobierno’ 

(SSTC 159/2001, cit., FJ 4; y 240/2006, cit., FJ 8). Se 

trata –ha apuntado el Tribunal Constitucional– de una 

noción ‘muy similar a la que luego fue acogida por la 

Carta europea de la autonomía local de 1985 (ratificada 

por España en 1988), cuyo art. 3 (Concepto de la auto-

nomía local) establece que por autonomía local se en-

tiende el derecho y la capacidad efectiva de las entida-

des 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’ 

(SSTC 159/2001, cit., FJ 4; 240/2006, cit., FJ 8).

“2) Más allá de este límite de contenido mínimo 

que protege la garantía institucional la autonomía lo

cal ‘es un concepto jurídico de contenido legal, que 

permite configuraciones legales diversas, válidas en 

cuanto respeten aquella garantía institucional’ (SSTC 

170/1989, de 19 de octubre, FJ 9; 240/2006, cit., FJ 

8). En efecto, los arts. 137, 140 y 141 CE contienen 

una garantía institucional de las autonomías provin

cial y municipal, en el sentido de que no prejuzgan ‘su 

configuración institucional concreta, que se defiere al 

legislador ordinario, al que no se fija más límite que el 

del reducto indisponible o núcleo esencial de la institu

ción que la Constitución garantiza’ (SSTC 32/1981, de 

28 de julio, FJ 3; y 159/2001, cit., FJ 4). Ello significa 

que ‘la Constitución no precisa cuáles sean esos inte

reses respectivos del art. 137 CE, ni tampoco cuál el 

haz mínimo de competencias que, para atender a su 

gestión, el legislador debe atribuir a los entes locales’ 

(STC 159/2001, cit., FJ 4). De modo que la garantía 

institucional de la autonomía local no asegura un con

tenido concreto ni un determinado ámbito competen

cial, ‘sino la preservación de una institución en térmi

nos reconocibles para la imagen que de la misma tiene 

la conciencia social en cada tiempo y lugar’, de suerte 

que solamente podrá reputarse desconocida dicha ga

rantía ‘cuando la institución es limitada, de tal modo 

que se la priva prácticamente de sus posibilidades de 

existencia real como institución para convertirse en un 

simple nombre’ (SSTC 32/1981, cit. FJ 3; 109/1998, de 

21 de mayo, FJ 2; y 159/2001, cit., FJ 4). En definitiva, 

‘[e]n la medida en que el constituyente no predeter

minó el contenido concreto de la autonomía local, el 

legislador constitucionalmente habilitado para regular 

materias de las que sea razonable afirmar que formen 

parte de ese núcleo indisponible podrá, ciertamen

te, ejercer en uno u otro sentido su libertad inicial de 

configuración, pero no podrá hacerlo de manera que 

establezca un contenido de la autonomía local incom

patible con el marco general perfilado en los arts. 137, 

140 y 141 CE’; ‘[s]o pena de incurrir en inconstitucio

nalidad por vulneración de la garantía institucional de 

la autonomía local, el legislador tiene vedada toda re

gulación de la capacidad decisoria de los entes locales 

respecto de las materias de su interés que se sitúe por 

debajo de ese umbral mínimo que les garantiza su par

ticipación efectiva en los asuntos que les atañen y, por 

consiguiente, su existencia como reales instituciones 

de autogobierno’ (SSTC 159/2001, cit., FJ 4; 51/2004, 

de 13 de abril, FJ 9; 252/2005, de 11 de octubre, FJ 4; 

y 240/2006, cit., FJ 8).

“3) El Tribunal Constitucional ha afirmado ‘la co

nexión entre la garantía constitucional de la autonomía 

local (arts. 137, 141 y 142 CE) y la competencia que os

tenta el Estado sobre las bases del régimen jurídico de 

las Administraciones Públicas (art. 149.1.18 CE), de tal 

forma que debe ser el legislador estatal, con carácter 

general y para todo tipo de materias, el que fije unos 

principios o bases relativos a los aspectos instituciona

les (organizativos y funcionales) y a las competencias 

locales, con cobertura en el art. 149.1.18 CE, siendo 

esa la doctrina que ha inspirado el sistema que articula 

la Ley reguladora de las bases del régimen local’ (STC 

240/2006, cit., FJ 8; véanse las SSTC 32/1981, de 28 de 

julio, FJ 4; 76/1983, de 5 de agosto, FJ 19; 27/1987, de 

27 de febrero, FJ 2; y 214/1989, de 21 de diciembre, 

FJ 2). En este sentido, el Tribunal ha sostenido que el 

‘cauce y el soporte normativo de la articulación de esta 

garantía institucional’ de la autonomía local es la Ley 

estatal de régimen local (STC 159/2001, cit., FJ 4), nor

ma que, por definir o delimitar las competencias esta

tales y autonómicas, y por actuar los valores superiores 

consagrados en el art. 137 CE, ‘tiene una singular y 

específica naturaleza y posición en el Ordenamiento 

jurídico’ (SSTC 259/1988, de 22 de diciembre, FJ 2; y 

159/2001, cit., FJ 4). Y, con independencia de que la 

LBRL se integre o no en el llamado bloque de la cons-

titucionalidad (aunque esto fue lo que sostuvieron las 

SSTC 27/1987, cit., FJ 5, 109/1998, de 21 de mayo, 

FFJJ 5 y 12, y 159/2001, cit., FJ 4, parece que se ha 

abandonado esta tesis en la STC 240/2006, cit., FJ 8), 

interesa subrayar que en sus últimos pronunciamientos 
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el Tribunal Constitucional viene afirmando que ‘[d]e la 

ley autonómica solo podría ser canon de validez la Ley 

de las bases del régimen local en aquellos aspectos en

raizables directamente en los arts. 137, 140 y 141 CE’ 

(STC 240/2006, cit., FJ 8), dado que ‘[s]olo aquellos 

extremos de la LBRL que puedan ser cabalmente en

raizados de forma directa en los arts. 137, 140 y 141 

CE, de cuyo contenido no representen más que exte

riorizaciones o manifestaciones, forman parte del con

tenido de la autonomía local constitucionalmente ga

rantizada, mientras que los que se refieran a aspectos 

secundarios o no expresivos de ese núcleo esencial en 

el que consiste la garantía institucional, que son mayo

ría en el seno de la LBRL y que se incardinan, desde el 

punto de vista competencial, en el art. 149.1.18ª CE, 

tienen una distinta naturaleza desde el punto de vista 

constitucional y ordinamental’ (SSTC 159/2001, cit., FJ 

4; y 240/2006, cit., FJ 8).

“4) En lo que al ámbito económico se refiere, esa 

autonomía de que gozan los entes locales tiene dos 

aspectos: la vertiente de los ingresos y la de los gastos. 

Por lo que a la primera de ellas respecta, el Tribunal 

Constitucional ha señalado que el art. 142 CE, al seña

lar que las ‘Haciendas locales deberán disponer de los 

medios suficientes para el desempeño de las funciones 

que la Ley atribuye a las corporaciones respectivas’, 

no ‘garantiza a las corporaciones locales autonomía 

económicofinanciera en el sentido de que dispongan 

de medios propios patrimoniales y tributarios suficien

tes para el cumplimiento de sus funciones, sino que 

lo que dispone es únicamente la suficiencia de aque

llos medios’ (SSTC 96/1990, de 24 de mayo, FJ 7; y 

48/2004, de 25 de marzo, FJ 10; en el mismo sentido, 

SSTC 179/1985, de 19 de diciembre, FJ 3, y 166/1998, 

de 15 de julio, FJ 10). En definitiva, es ‘el principio de 

suficiencia de ingresos y no el de autonomía financiera 

el que garantiza la Constitución española en relación 

con las Haciendas locales’, suficiencia de medios que 

constituye el presupuesto indispensable ‘para posibi

litar la consecución efectiva de la autonomía consti

tucionalmente garantizada’ (SSTC 96/1990, de 24 de 

mayo, FJ 7; y 48/2004, cit., FJ 10). En efecto, el princi

pio de autonomía que preside la organización territo

rial del Estado (arts. 2 y 137 CE) ‘ofrece una vertiente 

económica importantísima, ya que, aun cuando tenga 

un carácter instrumental, la amplitud de los medios de

termina la posibilidad real de alcanzar los fines’ (SSTC 

237/1992, de 15 de diciembre, FJ 6; y 48/2004, cit., 

FJ 10). ‘La autonomía de los entes locales va, entonces, 

estrechamente ligada a su suficiencia financiera, por 

cuanto exige la plena disposición de medios finan

cieros para poder ejercer, sin condicionamientos inde

bidos y en toda su extensión, las funciones que legal

mente les han sido encomendadas’ (SSTC 104/2000, 

de 13 de abril, FJ 4; y 48/2004, cit., FJ 10); es decir, 

‘para posibilitar y garantizar, en definitiva, el ejercicio 

de la autonomía local constitucionalmente reconocido’ 

en los arts. 137, 140 y 141 CE [SSTC 331/1993, de 12 

de noviembre, FJ 2 b); y 48/2004, cit., FJ 10; en el mis

mo sentido, SSTC 96/1990, FJ 7; 171/1996, de 30 de 

octubre, FJ 5; 233/1999, de 16 de diciembre, FFJJ 4 b) 

y 22; y 104/2000, FJ 4]”.

De qualsevol manera, tant en la doctrina del TC 

com en la jurisprudència del TS es poden apreciar els 

elements subjectius i objectius de l’autonomia local 

entesa com a garantia institucional; i, com a garan-

tia reaccional davant limitacions indegudes, s’ha vist 

reforçada per la reforma de la Llei orgànica del Tribu-

nal Constitucional efectuada per la LO 7/1999, de 21 

d’abril, per la qual es reconeix la legitimitat dels mu-

nicipis i de les províncies per plantejar conflicte da-

vant el TC, quan les lleis de l’Estat o de les comunitats 

autònomes poden lesionar l’autonomia local, garanti-

da constitucionalment (articles 75 bis a 75 quinque). 

D’acord amb el disseny constitucional, correspon a 

l’Estat la competència exclusiva per establir les bases 

del règim jurídic de les administracions públiques (arti-

cle 149.1.18 CE), el que suposa que correspon a l’Estat 

la fixació dels principis o criteris bàsics en matèria d’or-

ganització i de règim de les corporacions locals (STC 

32/1981, de 28 de juliol).

Les comunitats autònomes, de conformitat amb 

l’article 148.1.2 CE, poden assumir i han assumit com-

petències en matèria de règim local a partir de la legis-

lació bàsica de l’Estat.

El règim jurídic de les corporacions locals constitueix, 

per tant, un clar exemple de relació internormativa, en 

què la concurrència de l’Estat i de les comunitats autò-

nomes, per mitjà dels seus poders normatius, és present, 

sobretot si es té en compte que aquestes incorporen el 

règim local entre les seves competències exclusives, sen-

se perjudici de les competències estatals.

La idea de la garantia institucional s’ha comple-

mentat amb diverses tècniques de protecció, com la 

de la “prohibició de l’excés”, que es tradueix en el 

rebuig de les retallades que resultin desproporciona-

des o arbitràries, amb independència que el contin-

gut essencial de la institució es vegi o no afectat per 
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la intervenció. Així mateix, s’ha utilitzat l’anomenat 

“principi material de distribució de funcions”, segons 

el qual el legislador només pot privar els municipis 

de la gestió d’assumptes amb rellevant caràcter lo-

cal quan això ho exigeix l’interès públic, i no es pot 

assegurar de cap altra manera el desenvolupament 

d’aquesta gestió.

La STS de 20 de gener de 2005 (rec. de cas. 6904/2001) 

assenyala que “El principio de autonomía local con

sagrado en la Constitución como principio estructural 

rector de la organización territorial, cuyo desarrollo co

rresponde al legislador, que garantiza a los entes terri

toriales de ámbito municipal o provincial la capacidad 

de decidir libremente y bajo su plena responsabilidad 

entre varias opciones legalmente posibles, aquella que 

estime oportuna con arreglo a criterios esencialmen

te políticos, que es circunstancial a su caracterización 

como poder público territorial y a su capacidad de au

todeterminación de sus propios intereses, es compati

ble con la existencia de controles de legalidad ejercidos 

por otra Administración de ámbito territorial superior 

por razones puntuales, siempre que ostenten un título 

competencial habilitante y que no sea susceptible de 

configurarse como un control genérico, indeterminado 

o jerárquico”.

2. L’autonomia local com a garantia constitu-
cional. La LRBRL i els estatuts d’autonomia. El 
caràcter bifront del règim local

S’aprecia també un disseny constitucional mínim del 

règim local, en el que tenen una posició diferent el le-

gislador bàsic estatal, el legislador estatutari i autonò-

mic i el legislador sectorial. D’aquesta manera es parla, 

més aviat, d’una “garantia constitucional de l’autono-

mia local” caracteritzada per les notes següents:

A) La Llei de bases de règim local compleix una 

funció constitucionalment reservada a un tipus de Llei 

molt específica. No és que tingui una major jerarquia o 

rang que la Llei ordinària, però sí que es projecta sobre 

una reserva de llei específica i realitza una funció cons-

titucional prolongada en el temps.

La Constitució imposa al legislador estatal la tasca 

d’atribuir a municipis i províncies, de manera general i 

permanent, un àmbit competencial el més precís pos-

sible i lligat a l’interès local.

B) Les comunitats autònomes, a l’empara de les pre-

visions de l’article 149.1.18 CE, poden assumir, com 

efectivament ha passat, competències en matèria de 

“règim local”, expressió que el TC ha identificat amb 

el “règim jurídic de les administracions locals” (STC 

214/1989, de 21 de desembre). Per tant, “en principio 

ninguna objeción puede formularse a que el Estatuto de 

autonomía de una Comunidad Autónoma, en tanto que 

su norma institucional básica, contenga las líneas funda

mentales o la regulación esencial, con el fin de vincular 

al legislador autonómico, del régimen local en el ámbito 

territorial la Comunidad Autónoma, debiendo respetar 

en todo caso las previsiones estatutarias, como es obvio, 

la competencia básica que al Estado corresponde en la 

materia en virtud de la reserva del art. 149.1.18 CE, por 

cuanto la expresión ‘bases del régimen jurídico de las 

Administraciones Públicas’ engloba a las Administracio

nes locales” (STC 31/2010, de 28 de juny).

En definitiva, el TC considera el règim local com 

“matèria pròpia” dels estatuts d’autonomia (EA), 

encara que amb les matisacions o els condicionaments 

següents:

a) L’EA pot contenir només les “línies fonamentals 

o la regulació essencial” del règim local. No sembla ra-

onable que l’Estatut contingui una regulació completa 

o de detall.

b) El TC vincula l’acceptació que es pugui regular el 

règim local a la naturalesa de la norma estatutària, com 

a “norma institucional bàsica”. El TC no entra en la po-

lèmica sobre si els ens locals han de ser considerats o no 

“institucions autònomes pròpies” en el sentit de l’article 

147.2.c) CE. Una qüestió particularment interessant en 

el cas de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, tenint 

en compte que l’article 2.3 considera que els governs lo-

cals “integren també el sistema institucional de la Gene-

ralitat”, encara que matisa en el sentit que ho fan “com 

a ens en els quals aquesta s’organitza territorialment, 

sens perjudici de llur autonomia”.

c) La regulació estatutària sobre règim local s’esta-

bleix amb la finalitat de “vincular el legislador autonò-

mic”. Del que es pot deduir, a sensu contrario, que no 

té com a objecte vincular el legislador estatal. El des-

tinatari natural de l’Estatut és el legislador autonòmic, 

encarregat de desenvolupar els corresponents precep-

tes estatutaris.

d) La regulació estatutària sobre règim local ha de 

respectar, “en tot cas”, la competència bàsica de l’Es-

tat en la matèria en virtut de l’article 149.1.18 CE. S’hi 

aborda, d’aquesta manera, la relació entre regulació 

estatutària sobre governs locals i la regulació estatal 

bàsica sobre la mateixa matèria.
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C) El règim local és una matèria caracteritzada pel 

fet de tenir una regulació bifront. Aquest caràcter és 

el resultat “de la actividad concurrente del Estado (...) 

y de las comunidades autónomas” (SSTC 84/1982, de 

23 de desembre, i 31/2010, de 28 de juny), de manera 

que “[j]unto a una relación directa Estadocorporacio

nes locales, existe también una relación, incluso más 

natural e intensa, entre estas y las propias comunida

des autónomas” (STC 331/1993, de 12 de novembre). 

I aquella concurrència, com no podria ser de cap altra 

manera, perviu ineludiblement, ja que l’exercici de les 

competències autonòmiques en matèria de règim local 

s’ha d’ajustar, necessàriament, a la competència que 

sobre les bases de la mateixa correspon a l’Estat ex 

article 149.1.18 CE, de manera que la regulació esta-

tutària s’ha d’entendre, en principi, sense perjudici de 

les relacions que l’Estat pot establir legítimament amb 

tots els ens locals.

En virtut de l’esmentat precepte constitucional, 

correspon al legislador estatal fixar “unos principios 

o bases relativos a los aspectos institucionales (orga

nizativos y funcionales) y a las competencias locales” 

dels ens locals constitucionalment necessaris (STC 

214/1989, de 21 de desembre, i 31/2010, de 28 de 

juny). En altres paraules, l’elenc competencial que el 

precepte estatutari disposa que ha de correspondre als 

governs locals, de cap manera no substitueix ni des-

plaça, sinó que, si s’escau, se superposa, als principis 

o bases que dicti l’Estat sobre les competències locals 

en l’exercici de la competència reservada constitucio-

nalment per l’article 149.1.18 CE. Manca una menció 

expressa a la competència estatal en el precepte esta-

tutari.

En tot cas, integrar materialment el contingut com-

petencial de les entitats locals, des de la perspectiva 

constitucional, no resulta fàcil. Hi ha un marge per a 

la capacitat configuradora del legislador ordinari (esta-

tal i autonòmic), davant del que no és possible oposar 

l’existència d’uns assumptes locals o provincials per 

naturalesa. Fins i tot, es posa de manifest un procés 

d’assumpció per part d’administracions superiors de la 

gestió d’actuacions que tradicionalment corresponien 

a les entitats locals.

3. Ampliació de les competències locals per 
incidència de la Carta d’autonomia local

L’ampliació de les competències de les entitats lo-

cals, en la jurisprudència del TS, procedeix d’altres 

criteris diferents de la concepció constitucional de 

la seva autonomia, com són la incidència de la Car-

ta europea d’autonomia local i el principi de sub-

sidiarietat.2

La Carta europea d’autonomia local (CEAL, des 

d’ara) –elaborada en el si del Consell d’Europa el 

1985 i ratificada per Espanya el 20 de gener de 

1988, una vegada obtinguda l’autorització de les 

Corts Generals que preveu l’article 94.1 CE– té un 

indubtable valor normatiu, i, en integrar-se en el 

“bloc de legalitat” en matèria de règim local, vin-

cula el legislador autonòmic i, fins i tot, l’estatal. Si 

bé es reconeix que és difícil concretar quines siguin 

les conseqüències per a les lleis que contradiguin 

o incompleixin els mandats de la CEAL, i el pro-

cediment o els procediments a seguir per garantir 

la seva “superioritat”, sobretot si es té en compte 

la posició del TC sobre l’autonomia local i la CEAL 

mateixa. El TC ha assenyalat que la CEAL no és pa-

ràmetre de constitucionalitat de les lleis ni constitu-

eix cànon per a l’enjudiciament de l’adequació a la 

Constitució de normes dotades de rang legal (STC 

235/2000).

Però, alhora, s’ha de reconèixer que aquesta norma 

té més transcendència en la jurisprudència del TS, com 

passa de manera significativa en la sentència de 29 

de setembre de 2003 sobre l’Ordenança municipal de 

l’Ajuntament de Saragossa reguladora de la instal·lació 

de contenidors, que ha suposat un pas significatiu en 

la potestat normativa municipal en relació amb la re-

2. L’article 4.3 CEAL estableix que “el ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferen
temente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos. La atribución de una competencia a otra autoridad debe tener en 
cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o de las necesidades de eficacia o economía”.

Aquest principi de subsidiarietat, recollit també en l’article 5 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea (versió con-
solidada segons el Tractat d’Amsterdam), és un criteri bàsic per a la definició de l’interès local, que impedeix que una entitat 
superior exerceixi funcions que es puguin realitzar amb igual eficàcia a nivell local i connecta amb el principi de capacitat de 
gestió de cada institució local. 

Finalment, l’article 4.2 del mateix CEAL reclama que les entitats locals tinguin llibertat plena, dins l’àmbit de la llei, per exer-
cir la seva iniciativa en tota matèria que no estigui exclosa de la seva competència o atribuïda a una altra autoritat. Una mena 
de clàusula residual que ha de contribuir a tancar el sistema de llista atributiva de competències.
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serva de llei en matèria d’infraccions i sancions admi-

nistratives.

Els tractats internacionals vàlidament subscrits i 

ratificats com cal són part integrant de l’ordenament 

jurídic. Així succeeix amb la CEAL, l’article 3 de la qual 

assenyala la noció mateixa de l’autonomia local, con-

siderant-la com “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”.

D’aquest precepte es dedueix que els ens locals 

han de tenir capacitat efectiva, i que aquesta capaci-

tat es refereix a ordenar almenys una part important 

dels assumptes públics. Per descomptat s’hi afegeix 

que la capacitat efectiva d’ordenació s’ha d’exercir en 

el marc de la llei, però aquesta precisió no afegeix 

res a la normativa de l’ordenament espanyol, ja que 

ben clarament es desprèn de l’article 55 del text refós 

de les disposicions vigents sobre règim local que les 

ordenances locals no poden contenir preceptes con-

traris a les lleis, el que interpretem en el sentit que 

s’han de dictar en el context o marc de les lleis. Criteri 

que apunta a una vinculació negativa, en comptes de 

positiva, de les ordenances pel que fa a les lleis.

Una altra STS de 4 de juliol de 2003 realitza 

també una aplicació dels conceptes establerts en 

la CEAL, posant de manifest la diversificació de po-

testats ordenadores i reguladores dels ens locals. 

En concret, insisteix especialment en una expressió 

específica de la potestat normativa local, com és la 

potestat d’autoorganització.

Utilitzant els criteris indicats i el principi de descen-

tralització administrativa reconegut per la Constitució, 

el TS ha efectuat una certa decantació de competènci-

es, reconeixent a l’Administració local les que calen per 

atendre els interessos que tenen una satisfacció més 

adequada a la instància local.

Per tant, és difícil parlar d’interessos que siguin 

essencialment locals o provincials quan es tracta, en 

realitat, d’interessos de les comunitats locals en re-

lació amb l’interès públic en les seves diverses ma-

nifestacions. O, dit en altres termes: en l’article 137 

CE pot veure’s una universalitat de fins en els que 

tenen interès les institucions locals, i la seva satisfac-

ció s’ha d’atendre mitjançant concretes habilitacions 

o atribucions legals de competències, que no han 

d’oblidar les exigències de l’indicat principi de subsi-

diarietat i d’eficàcia.

4. La garantia constitucional de la província

El TS, en sentència de 20 de gener de 2005 (rec. de 

cas. 6904/2001), recorda que:

“El Tribunal Constitucional, según se advierte en la 

sentencia 109/1998, de 21 de mayo, acogiendo la doc

trina precedente expuesta en las sentencias constitu

cionales 32/1981 y 27/1987, afirma que la garantía de 

la autonomía provincial que se proclama en los artículos 

137 y 141 de la Constitución significa que estas cor

poraciones de ámbito territorial provincial constituyen 

‘entidades locales’ encomendándose su gobierno y 

administración autónoma a las diputaciones y otras cor

poraciones de carácter representativo que gozan de au

tonomía para la gestión de sus intereses, que presupone 

la atribución de un haz mínimo de competencias para 

atender a la gestión autónoma de los intereses provin

ciales cuya delimitación se atribuye al legislador.

“La autonomía provincial refiere el supremo in

térprete de la Constitución, que debe ser entendida 

como el derecho de la comunidad local a participar a 

través de órganos propios de cuantos asuntos le ata

ñen, constituye en todo caso un poder limitado que no 

puede oponerse al principio de unidad estatal.

“El reconocimiento de esta garantía institucional de 

la autonomía provincial entraña que se halla protegida 

en cuanto reducto indisponible o núcleo esencial que 

ha de ser respetado tanto por el Estado como por los 

poderes autonómicos.

“Afirma el Tribunal Constitucional:

“‘Pues bien, descendiendo a la vertiente funcional 

de la autonomía provincial, el art. 137 CE se proyec

ta en la exigencia de que el legislador ha de atenerse 

a un mínimo competencial que, como competencias 

propias, ha de reconocerse al ente local, a cuyo fin los

órganos representativos de este han de hallarse dotados

de aquellas potestades sin las que ninguna actuación 

autónoma es posible (SSTC 32/1981, fundamento jurí

dico 4.º; 170/1989, fundamento jurídico 9.º, y 40/1998, 

fundamento jurídico 39). De ahí que, refiriéndonos 

específicamente a la provincia, ya advirtiésemos al fu

turo legislador básico que estaba a su alcance disminuir 

o acrecentar las competencias hoy existentes pero no 

eliminarlas por entero; y, lo que es más, el debilitamien-

to de su contenido solo puede hacerse con razón sufi-

ciente y nunca en daño del principio de autonomía, que 

es uno de los principios estructurales básicos de nuestra 

Constitución [STC 32/1981, fundamento jurídico 3.º, 

reiterado en STC 214/1989, fundamento jurídico 13 c)].
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“‘De lo anterior se sigue que el legislador estatal 

básico ha de respetar la garantía institucional de la 

autonomía provincial, al regular la dimensión fun

cional o competencial de la autonomía local. Hemos 

de precisar, sin embargo, que no toda incidencia en la 

esfera competencial de la entidad local debe reputar

se lesiva de la mencionada garantía institucional, toda 

vez que esta no se concibe como una garantía absoluta 

que impida toda suerte de afectación de la esfera de 

competencias legalmente asignadas, sino únicamente 

aquellas que menoscaben o vulneren el núcleo esen

cial e indisponible de la autonomía provincial, sin el 

cual esta no presentaría los caracteres que la hacen 

recognoscible como institución.

“‘Solamente, por tanto, en aquellos casos en que, 

tras la injerencia, no subsista una verdadera capacidad 

decisora propia del ente local, podrá afirmarse que se 

ha infringido la garantía institucional, dado que la 

autonomía provincial se habrá visto privada práctica-

mente de sus posibilidades de existencia real como 

institución para convertirse en un simple nombre, bur

lándose de tal modo la interdicción consistente en la 

ruptura clara y neta con la imagen comúnmente acep-

tada de la institución que, en cuanto formación jurídi-

ca, viene determinada en buena parte por las normas 

que en cada momento la regulan y la aplicación que de 

las mismas se hace (STC 32/1981, fundamento jurídico 

3.º, y STC 38/1983, fundamento jurídico 6.º).

“‘Pues bien, en la provincia, en cuanto entidad lo

cal determinada por la agrupación de municipios (art. 

141.1 CE), cuya autonomía –de rasgos y perfiles espe

cíficos respecto de la autonomía municipal– es la con

cernida en este proceso constitucional, cabe considerar 

como núcleo de su actividad el apoyo a los municipios 

radicados en su ámbito territorial, a cargo de las dipu

taciones provinciales u otras corporaciones de carácter 

representativo; actividad que se traduce en la coopera

ción económica a la realización de las obras y servicios 

municipales, y que es llevada a la práctica a través del 

ejercicio de su capacidad financiera o de gasto público 

por parte del ente provincial. Es esta actuación coope

radora, pues, la que cabe identificar como el núcleo de 

la autonomía provincial, de tal manera que la ablación 

o menoscabo sustancial de dicho reducto indisponible 

han de reputarse lesivos de la autonomía provincial 

constitucionalmente garantizada.’.

“El principio de autonomía provincial está someti

do a límites derivados de la propia articulación cons

titucional de la organización territorial del Estado, en 

entes dotados cada uno de ellos de autonomía política, 

de modo que las diputaciones provinciales no pueden 

ejercitar las competencias que tienen atribuidas para 

aprobación de los planes provinciales de cooperación 

de obras y servicios municipales, lesionando a su vez el 

principio de autonomía local que preserva el derecho 

de los ayuntamientos afectados a participar en el pro

cedimiento de aprobación del referido Plan provincial 

de cooperación, cuya aprobación definitiva corresponde 

a la Diputación, que determinará con carácter discre

cional las obras que deben incluirse ponderando los 

intereses municipales contrapuestos dado el carácter 

limitado de los recursos, según se refiere en la senten

cia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Tribunal Supremo de 3 de abril de 

1998 (RC 1346/1992)”.

El TC, en la sentència 31/2010, de 28 de juny, ha 

assenyalat “como cuestión de principio que el hecho 

de que un Estatuto de autonomía (en este caso el de 

Cataluña) no haga mención de la provincia, no puede 

suponer, en absoluto, la desaparición de esa entidad 

local en la Comunidad Autónoma (en el caso examina

do en Cataluña). La provincia es una entidad asumida 

y asegurada en su existencia por la Constitución, que 

la define, al tiempo, como ‘entidad local con persona

lidad jurídica propia, determinada por la agrupación de 

municipios’, y como ‘división territorial para el cumpli

miento de las actividades del Estado’ (art. 141.2 CE). 

En ninguno de ambos conceptos está condicionada la 

provincia a confirmación alguna por parte de los esta

tutos de autonomía, de manera que su silencio sobre 

la institución no puede significar una excepción de las 

previsiones constitucionales al respecto. 

“Antes al contrario, atendida la función constitucio

nal del Estatuto de autonomía como norma institucional 

básica de la respectiva Comunidad Autónoma, la omi

sión advertida encuentra razón bastante en la circuns

tancia de que el Estatuto catalán ha querido ceñirse a 

la disciplina de la organización territorial en la que se 

estructura la propia Generalitat de Cataluña; esto es, al 

único objeto que en realidad le es disponible, pues ca

recería de toda competencia para pronunciarse sobre 

la organización territorial del Estado en esa Comunidad 

Autónoma. En otras palabras, y como se desprende del 

art. 83 EAC, su objeto es la ‘organización del Gobier

no local de Cataluña’, nunca la del Gobierno local del 

Estado en ese territorio […]. La definición estatutaria 

(en el Estatuto de Autonomía de Cataluña) de la vegue

ría como ‘Gobierno local’ (art. 90.2 EAC) en el ámbito 
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intermunicipal de cooperación (art. 90.1 EAC) viene a 

corresponderse con la definición constitucional de la 

provincia como ‘entidad local con personalidad jurídica 

propia, determinada por la agrupación de municipios’ 

(art. 141.2 CE), pero, como en el caso de la veguería en 

su condición de ‘división territorial’ autonómica, tampo

co esta su dimensión orgánica perjudica en absoluto a 

la que es también propia de la provincia, toda vez que 

la garantía constitucional de la provincia como entidad 

local no excluye la existencia de otras entidades de Go

bierno supramunicipal, fuera, claro está, de aquellas que 

pudieran perjudicar la existencia y autonomía de la única 

que en ese ámbito está constitucionalmente garantiza

da […] ninguna de las dos dimensiones definidoras de la 

veguería (como división del territorio a efectos intraau

tonómicos y como Gobierno local para la cooperación 

intermunicipal, que goza de autonomía para la gestión 

de sus intereses) perjudica en absoluto a la provincia 

como división territorial del Estado y como entidad local 

ni a las funciones constitucionales que le son propias; 

esto es, las de circunscripción electoral (arts. 68.2 y 69.2 

CE), división territorial del Estado para el cumplimiento 

de sus actividades y la de entidad local con personalidad 

jurídica propia y dotada de autonomía (art. 141.1 CE). 

En tal sentido, la previsión estatutaria de la existencia de 

veguerías, sean cuales sean sus límites geográficos, no 

puede suponer la supresión de las provincias en Catalu

ña ni la de sus funciones constitucionales”.

L’esmentada sentència 31/2010 parteix de la neces-

sària persistència de la província a Catalunya, i descar-

tada, per tant, la tesi de la substitució (supressió) per 

la vegueria, hi caben dues úniques possibilitats: la ve-

gueria com a ens diferent de la província; i la vegueria 

com la mateixa província amb diferent nom i diferent 

òrgan de govern.

El TC admet la constitucionalitat de les dues possi-

bilitats, “de manera que sea el legislador de desarrollo 

el llamado a concretar si la veguería es una nueva en

tidad local o una nueva denominación de la provincia” 

(FJ 40, paràgraf 4t).

a) Tesi de l’addició o coexistència. La vegueria ens 

diferent de la província, com a entitat local pròpia de 

Catalunya que s’afegiria a l’organització territorial 

existent. Més enllà de les consideracions d’oportunitat, 

la principal objecció constitucional vindria de l’article 

91.3 EAC, que imposa la substitució de les diputacions 

provincials pels consells de vegueria. Però la constituci-

onalitat d’aquest precepte se salva en la sentència in-

terpretant que aquesta substitució només és possible si 

“los límites geográficos de las veguerías coinciden con 

los de las provincias” (FJ 41, in fine).

b) Tesis de la identificació. La vegueria és la mateixa 

província, però amb denominació i òrgan de govern 

diferents.

El TC admet la constitucionalitat de la identificació 

entre província i vegueria. La vegueria és la província 

a Catalunya, on compta amb una denominació i un 

òrgan de govern diferents.

La sentència afirma la constitucionalitat d’aquesta 

opció en la mesura que la vegueria “reúne en el Esta

tuto los caracteres típicos de la provincia” (article 40, 

paràgraf 3r).

Les províncies a Catalunya es poden denominar ve-

gueries, i els consells de vegueria poden substituir les 

diputacions provincials, en la mesura que siguin “altres 

corporacions de caràcter representatiu” que preveu 

l’article 141.2 CE.

En altres paraules, el TC afirma que la garantia 

constitucional de la província no inclou la protecció 

de la denominació, ni tampoc la d’un únic òrgan de 

govern identificat amb les diputacions, com ja havia 

afirmat en relació amb les comunitats autònomes uni-

provincials (STC 32/1981).

Ara bé, la constitucionalitat d’aquesta segona op-

ció està condicionada a determinades exigències in-

terpretatives, relatives al procés de substitució de les 

diputacions provincials pels consells de vegueria:

1r) En el procés d’implantació dels consells de vegue-

ria, correspon a la legislació de l’Estat “determinar su 

composición y el modo de elección de sus miembros”, 

així com “regular sus competencias en el orden local”.

Aquesta afirmació s’ha de posar en relació amb el 

que disposa la sentència pel que fa a la distribució de 

competències sobre el règim local (FJ 94 i 100). Així, 

la identificació de la vegueria amb la província suposa: 

primer, que l’Estat té competència exclusiva per regular 

el règim electoral de la vegueria; i, segon, que la com-

petència sobre la forma de govern i les competències 

de les vegueries té caràcter compartit.

2n) L’article 91.4 EAC, que disposa que correspon 

a una Llei del Parlament català “la creació, la modifi-

cació i la supressió” de les vegueries, només és consti-

tucional si s’entén que l’únic que pot fer el legislador 

autonòmic és la “creació d’aquesta institució a efectes 

exclusivament autonòmics”.

L’únic que la sentència permet fer al Parlament 

català és alterar la denominació de la província en la 

seva condició d’entitat local, sense que per si sol pugui 
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modifi car els seus límits territorials, ja que aquesta de-dificar els seus límits territorials, ja que aquesta de- seus límits territorials, ja que aquesta de-

cisió està reservada a una Llei orgànica.

3r) Qualsevol desplegament del legislador català so-

bre les vegueries ha de respectar els principis següents:

–Tota alteració del territori provincial requereix una 

Llei orgànica.

–Les competències de l’Estat quant al règim electo-

ral, el règim jurídic (competències, òrgans de govern, 

patrimoni, etc.) i hisenda de les vegueries.

4t) Sempre amb el necessari respecte de l’autono-

mia provincial, el legislador autonòmic pot regular o 

promoure els següents aspectes de les vegueries:

–Competències. Potenciar o no el paper de la ve-

gueria en el conjunt del sistema local, a través del des-

plegament legislatiu del que estableix el legislador bà-

sic estatal pel que fa a les competències de la província, 

així com mitjançant la delimitació de les funcions de 

l’article 84.2 EAC que se li vulguin atribuir.

–Organització i administració. Procedir al desplega-

ment legislatiu de l’organització del Govern i de l’Ad-

ministració dels consells de vegueria, en el marc de la 

legislació bàsica estatal.

–Promoció legislativa en matèria electoral. Exercir la 

iniciativa legislativa davant les Corts Generals perquè 

s’aprovi la Llei orgànica que reguli el règim electoral de 

les vegueries.

– Promoció legislativa en relació amb l’alteració terri-

torial. Exercir la iniciativa legislativa davant les Corts Ge-

nerals perquè s’aprovi una llei orgànica que alteri els límits 

territorials de les províncies catalanes, tenint en compte 

que és possible que aquesta alteració es restringeixi exclu-

sivament a la seva dimensió de l’entitat local (vegueries).

5. Les competències de la província en la doc-
trina del Tribunal Constitucional i jurispru-
dència del Tribunal Suprem

La delimitació de la competència provincial que realitzen 

el TC i el TS no és de naturalesa material, sinó funcional, 

assenyalant, més aviat, singulars tècniques d’intervenció.

Precisen el cercle d’interessos a través d’uns fins o 

objectius a realitzar per la província, de promoció de 

l’equilibri interterritorial i coordinació de l’Administra-

ció local amb les administracions superiors, assignant 

a la Diputació funcions de coordinació, assistència i 

cooperació municipal, i de prestació activa de serveis 

connectats amb l’àmbit municipal (prestació de ser-

veis municipals).

La doctrina del TC i la jurisprudència del TS no reco-

neixen a la província unes determinades competències 

materials atribuïdes en exclusiva, però tampoc no ex-

clouen del seu àmbit cap matèria d’índole local. Així, 

la distinció entre el municipal i el provincial no es troba 

en una discriminació de categories substantives, sinó 

en “las funciones que cada nivel territorial realiza res

pecto de unos mismos asuntos”.

Les funcions provincials s’exerceixen en relació amb 

els serveis mínims municipals, i amb les competències 

d’activitats complementàries dels municipis. I la seva 

comesa final és la recerca de l’equilibri municipal, la 

prestació de serveis del mateix caràcter i la coordinació 

de l’Administració local amb les administracions terri-

torialment superiors.

Tant pronunciaments del TC com del TS reconeixen 

un interès provincial a funcions de caràcter inter o su-

pramunicipal, com les d’assistència, cooperació, coor-

dinació d’activitats o prestació directa supramunicipal 

de serveis d’índole local. I això amb independència que 

en les esmentades actuacions concorrin altres poders 

públics i, molt singularment, els mateixos municipis. 

Ja que el criteri decisori per identificar la competència 

provincial no rau en el contingut, sinó en la funció que 

s’exerceix sobre matèries locals.

Són fins propis i específics de la província garantir 

els principis de solidaritat i equilibri intermunicipal en 

el marc de la política econòmica i social, en una do-

ble vessant: com a ens supramunicipal, assegurant la 

prestació integral i adequada a la totalitat del territo-

ri provincial dels serveis de competència municipal; i 

com a ens intermedi, participant en la coordinació de 

l’Administració local amb la Comunitat Autònoma i 

la de l’Estat.

A) Com a ens supramunicipal, la província desen-

volupa competències tradicionals, com a estructura de 

suport als municipis per a la coordinació i prestació de 

serveis públics d’interès municipal que resultin de difí-

cil o impossible compliment per l’escassetat de recur-

sos econòmics del municipi, la dimensió del servei i la 

conveniència d’exercir la prestació més enllà del terme 

municipal o en conjunció amb altres.

Les activitats realitzades des d’aquest nivell partici-

pen de la definició de la província com a agrupació de 

municipis.

Conseqüentment seran la coordinació dels serveis i 

l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica 

als municipis l’objecte bàsic i primordial de l’acció pú-

blica de les diputacions.
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En síntesi, els fins de la província són els que es po-

den deduir del seu caràcter de corporació instrumental 

des de l’òptica supramunicipal. Només els mateixos 

constitueixen l’autèntic nucli bàsic de responsabilitat 

en què necessàriament s’han d’atribuir competències 

a les províncies (STC 244/1989).

En aquest sentit, la província com a corporació de 

corporacions no té altres fins propis i específics –i, per 

tant, cap altra capacitat– que els de garantir la solidaritat 

i l’equilibri intermunicipals mitjançant la coordinació de 

municipis i la prestació a aquests d’assistència tècnica, 

econòmica i jurídica que necessiten per al funcionament 

normal de les seves pròpies activitats i serveis.

Correspon a la província garantir uns mínims es-

tàndards en la prestació de serveis públics municipals 

en el seu àmbit, i, un cop aconseguit aquest objectiu, 

procedir a la correcció dels desequilibris prestacionals, 

incidint de manera més acusada sobre les àrees mu-

nicipals més desfavorides, de manera que asseguri 

l’accés de la població de la província al conjunt dels 

serveis mínims de competència municipal i la major 

eficàcia i economia en la prestació d’aquests, mitjan-

çant qualssevol fórmules d’assistència i cooperació 

dels municipis.

Un cop separat aquest nivell bàsic, l’activitat provin-

cial s’ha d’adreçar a la prestació dels serveis municipals 

que per les seves característiques es postuli com més 

idònia la seva realització a nivell supramunicipal o in-

termunicipal.

La STS de 10 de juny de 2010 (rec. de cas. 4891/2009) 

assenyala: “‘[s]on fines propios y específicos de la pro

vincia (…) [a]segurar la prestación integral y adecuada 

en la totalidad del territorio provincial de los servicios 

de competencia municipal’ [letra a)]; en su art. 36, 

apartado 1, que es competencia propia de la Diputa

ción, en todo caso, ‘[l]a coordinación de los servicios 

municipales entre sí para la garantía de la prestación 

integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del 

número 2 del articulo 31’ [letra a)]; y, por último, en 

el mismo art. 36, apartado 2, que, a los efectos de la 

letra a) del número anterior, la Diputación ‘[a]segura 

el acceso de la población de la provincia al conjunto 

de los servicios mínimos de competencia municipal y 

la mayor eficacia y economicidad en la prestación de 

estos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y 

cooperación con los municipios’ [letra b)]”.

Aquestes competències es desenvolupen bàsica-

ment a través dels plans provincials de cooperació a les 

obres i serveis de competència municipal.

B) Com a ens intermedi, la província funciona com 

baula entre l’Estat i la Comunitat Autònoma amb el 

municipi.

La província es consolida com una esfera de trobada 

de la política regional o estatal i la municipal. És l’inter-

locutor que coordina la visió de conjunt dels interessos 

municipals i assegura l’actuació harmònica de l’Estat i la 

Comunitat Autònoma al món local. Pot assumir el ca-

ràcter de centre de coordinació i d’impuls de l’agregació 

intermunicipal en la seva relació amb la regió.

Aquest vessant de la província porta també a una 

interiorització de la coordinació en l’àmbit mateix de les 

seves competències. Aquesta visió condueix a “flexibi

lizar y prevenir disfunciones derivadas del propio siste

ma de distribución de competencias” (STC 214/1989, 

de 21 de desembre). La translació al pla positiu es tro-

ba en la mateixa Llei bàsica que estableix com a me-

canismes típics d’“integración de los actos parciales 

en la globalización del sistema” (STC 32/1983, de 8 

d’abril): la informació recíproca (article 56), la coopera-

ció funcional i concertada (article 57), la col·laboració 

orgànica (article 58) i la coordinació com a tècnica de 

supraordenació del sistema (article 59).

6. Els conceptes de coordinació, col·laboració 
i cooperació. Referència a la coordinació en 
la LRBRL

No resulta senzill precisar, en l’àmbit de les relacions 

interadministratives, la noció de col·laboració i coope-

ració, especialment en contrast amb el concepte de 

coordinació. La doctrina no és unànime en precisar les 

diferències, i tant el Tribunal Constitucional com el Tri-

bunal Suprem no s’han caracteritzat en aquest punt 

pel rigor, destacant més aviat per una certa imprecisió 

terminològica en referir-se a aquests conceptes.

La col·laboració, cooperació i coordinació constitu-

eixen principis funcionals que s’insereixen en el sistema 

de distribució de competències, flexibilitzant-ne el ri-

gor, “però sense alterar la titularitat de les competèn-

cies pròpies dels ens territorials”. Ara bé, en la precisió 

conceptual d’aquests principis, apareix més evident la 

necessitat de substantivar el de coordinació enfront del 

de cooperació i de col·laboració, que la conveniència 

de diferenciar al seu torn aquests dos últims principis.

A) Coordinació. La Sala 3a del TS, en sentència de 

18 de juliol de 1997, assenyalava que “ciertamente, 

presenta alguna dificultad, por su propia ambigüedad, 
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determinar el sentido que tiene el carácter de órgano 

de coordinación frente al de órgano de cooperación 

o de colaboración. Se distingue, incluso, una doble 

acepción [de órgano de coordinación]; en primer lugar, 

una concepción formal que alude a un determinado 

método de actuación de las partes [de las Administra

ciones] en el ejercicio de sus respectivas competencias, 

aunque preservando en todo momento la independen

cia y autonomía de las distintas Administraciones en el 

momento de la decisión; se facilita de este modo la 

participación en la fijación de los objetivos y en la ela

boración de planes o programas comunes. Desde esta 

perspectiva, la potestad de coordinación no delimita 

las competencias legalmente atribuidas, sino que es un 

modo de desenvolvimiento de estas, sin que suponga 

una redistribución competencial con una limitación o 

condicionamiento de los poderes legalmente atribui

dos. Pero, en segundo término, existe una concepción 

material que atribuye al órgano de coordinación una 

cierta posición de superioridad respecto de los entes 

coordinados, que permite orientar su comportamiento 

de forma decisoria a través de directrices de criterio de 

actuación obligatoria...”. (FJ 4t).

D’aquesta manera, el Tribunal Suprem es feia ressò 

de les dues posicions extremes sobre el concepte de la 

potestat de coordinació, expressament prevista en l’arti-

cle 149.1 núm. 13, 15 i 16. La primera sosté que no es 

pot entendre que el titular de la coordinació tingui atri-

buïdes potestats per incidir o condicionar l’exercici de les 

competències dels ens coordinats, sinó que suposa que 

les competències es desenvolupen d’una manera deter-

minada, amb un coneixement previ de les necessitats, 

ajustant l’exercici de les competències per qui en sigui el 

titular cap a objectius predeterminats, després de con-

trastar els criteris de tots els ens responsables.

La concepció material de la coordinació, atribueix 

a aquesta una certa capacitat d’imposició coactiva per 

part de l’òrgan o ens coordinant respecte dels coordi-

nats. D’aquesta manera l’ens coordinant aconsegueix 

autoritàriament la coherència de l’actuació dels ens 

territorials inferiors. Aquell disposa d’uns poders de 

direcció que, sense arribar a assolir la intensitat prò-

pia dels poders jeràrquics, contribueixen a definir una 

relació de la qual forma part la possibilitat d’impartir 

directrius i criteris d’actuació d’obligat compliment per 

als subjectes coordinats.

Amb base a les notes característiques exposades, 

s’ha afirmat que el tret fonamental que permet dife-

renciar les tècniques de la cooperació o col·laboració 

de la tècnica de la coordinació, és precisament el di-

ferent grau de voluntarietat que es dóna en un i altre 

cas. La cooperació i la col·laboració, a diferència de la 

coordinació, és una tècnica que deixa més espai a l’au-

tonomia dels subjectes afectats per la mateixa, pressu-

posant una activitat conjunta d’aquests subjectes, que 

es troben en una situació de paritat.

Cal, però, parlar d’un tercer criteri sobre el concep-

te de la coordinació, que distingeix entre l’àmbit de 

l’organització, dins del qual s’entén integrat el procedi-

ment, i l’àmbit de les competències de cada sector de 

l’activitat. Des del punt de vista de l’organització, l’exis-

tència d’una pluralitat d’administracions públiques que 

tenen com a comesa la satisfacció de necessitats soci-

als determina que, per raó de l’eficàcia administrativa 

i la unitat del sistema, s’estableixin fórmules de relació 

entre les quals es troba la coordinació atribuïda a l’Es-

tat, que és qui té la competència per regular les bases 

del règim jurídic de les administracions públiques, que 

garanteixin un tractament comú dels administrats da-

vant seu i per fixar, així mateix, un procediment admi-

nistratiu comú. Són aquests principis els que legitimen 

l’Estat per establir mecanismes formals de coordinació, 

és a dir, un tipus de procediment d’actuació.

En canvi, en relació amb les competències que 

s’exerciten en certs sectors materials de l’activitat, la 

coordinació té un sentit material, actuant com a límit a 

la plena disposició de la competència per part de l’ens 

sotmès a la coordinació. Aquest límit troba el seu sentit 

en la necessitat de protegir els interessos o objectius 

generals dins de cada sector concret d’actuació de les 

diferents administracions públiques.

En la doctrina del Tribunal Constitucional es tro-

ben tant elements propis de la concepció formal com 

de la material. Així, d’una banda, ha assenyalat que 

la coordinació general ha de ser entesa com la fixa-

ció de mitjans i sistemes de relació que facin possible 

la informació recíproca, l’homogeneïtat tècnica en 

determinats aspectes i l’acció conjunta de les auto-

ritats [sanitàries] estatals i comunitàries en l’exerci-

ci de les seves competències respectives, de manera 

que s’aconsegueixi la integració d’actes parcials en la 

globalitat del sistema [sanitari] (STC 32/1983, de 28 

d’abril. Conflicte de competència promogut pel Go-

vern Basc contra RRDD de 27 de novembre de 1981, 

sobre registre sanitari d’aliments i sobre coordinació i 

planificació sanitària). D’altra banda, en una sentència 

posterior (STC 214/1989, de 21 de desembre, resolu-

tòria de recursos d’inconstitucionalitat interposats en 
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relació amb determinats articles de la Llei 7/1985, de 

2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, d’ara 

endavant LRBRL) s’inclina per la concepció material, 

igual que el Tribunal Suprem, que, en la referida STS 

de 18 de juliol de 1997, assenyala que “es lo cierto que 

en las consecuencias y efectos dimanantes de unas y 

otras no son equiparables [las facultades de coordina

ción y de colaboración], puesto que toda coordinación 

conlleva un cierto poder de dirección, consecuencia de 

la posición de superioridad en que se encuentra el que 

coordina respecto al coordinado, lo que es de por sí un 

elemento diferenciador de primer orden, que explica y 

justifica que, desde la perspectiva competencial, distin

tas hayan de ser las posibilidades de poner en práctica 

unas y otras fórmulas”.

No obstant això, de la doctrina del Tribunal Consti-

tucional es poden extreure les següents notes caracte-

ritzadores de la coordinació:

–L’exercici de mesures de coordinació exigeix que es 

doni un títol competencial concret (necessitat de títol 

competencial). Al contrari que la col·laboració, que forma 

part de l’essència del sistema d’organització territorial i no 

necessita fonamentar-se en cap precepte concret.

–La coordinació constitueix un límit a l’exercici de 

les competències dels ens coordinats, mentre que la 

col·laboració o cooperació no pot ser utilitzada per li-

mitar l’exercici de les competències dels diferents ens 

territorials.

–Quan hi ha l’atribució d’una competència de co-

ordinació, és possible establir mesures necessàries i 

suficients per assolir els objectius que la coordinació 

persegueix. La col·laboració o cooperació, en canvi, no 

permet l’adopció de mesures coercitives.

B) Col·laboració i cooperació. La col·laboració pot 

entendre’s en una accepció genèrica que inclou la co-

ordinació, cooperació i col·laboració en sentit estricte. 

Però, en aquest últim sentit, la col·laboració s’ha con-

siderat com un deure d’auxili mutu que ha de presidir 

les relacions entre els diferents poders territorials. Ara 

bé, si concebuda així, en la seva accepció estricta, la 

col·laboració és diferenciable de la coordinació, ja que 

aquella, de caràcter paritari, és aliena als poders de di-

recció propis d’aquesta, la distinció amb la cooperació 

resulta més convencional. En efecte, les tècniques de 

cooperació poden entendre’s com manifestacions espe-

cífiques o concrecions d’aquest deure d’auxili entre les 

administracions públiques, en la mesura que suposen 

l’actuació conjunta o mancomunada de les competèn-

cies de diversos subjectes per a l’obtenció d’un resultat.

En síntesi, es pot dir que la cooperació es carac-

teritza per ser voluntària i per estar situades les enti-

tats cooperants en peu d’igualtat jurídica. En canvi, la 

coordinació comporta una certa capacitat directiva o 

decisòria, que situa l’entitat competent per coordinar 

en una posició de supremacia o superioritat respecte 

de les coordinades.

La cooperació no suposa un límit a les competèn-

cies de les entitats cooperants, mentre que sí que ho 

és la coordinació. Si aquesta implica la facultat de 

decidir, és impossible respectar escrupolosament les 

competències de les entitats coordinades. Per això, la 

STC 2/1987, de 28 de febrer, reconeix que la coordi-

nació és un límit a l’exercici ple de les competències 

pròpies de les corporacions locals. Per tant, la coor-

dinació només és admissible en els supòsits previstos 

expressament per la llei, mentre que la cooperació és 

possible, estigui prevista o no, en virtut del principi de 

col·laboració.

C) La voluntarietat i l’assignació competencial 

en la cooperació. La voluntarietat és una caracte-

rística essencial de les tècniques de cooperació que, 

al seu torn, arrossega un pla inicial d’igualtat entre 

les parts cooperants. O, en altres termes, comporta 

la constitució d’una relació bilateral acordada lliu-

rement. Més concretament, la voluntarietat s’entén 

referida a la llibertat dels ens per realitzar acords de 

cooperació, de manera que la seva presència és re-

quisit imprescindible per a qualsevol base negocial 

cooperadora.

No obstant això, cal tenir en compte l’existència 

d’una cooperació que té l’origen en una atribució 

competencial. L’ordenament jurídic assigna determina-

des funcions a una Administració pública perquè les 

exerceixi en benefici d’una altra. En uns casos es mani-

festa com una actuació material concreta de l’ens que 

té encomanat l’exercici i la titularitat d’aquesta funció; 

i, en altres, es transforma en l’establiment d’òrgans 

mixtos de col·laboració.

L’articulació del procediment de cooperació com 

a funció es manifesta en dos subgrups. D’una ban-

da, l’anomenada cooperació orgànica o facultat d’un 

ens públic territorial per crear òrgans de col·laboració 

compostos per membres de diferents administracions 

públiques (article 58 LRBRL). D’altra banda, la coope-

ració competencial, per la qual els poders públics es-

tan obligats a exercir accions en profit i ajuda d’altres 

administracions menors, amb capacitat econòmica o 

tècnica insuficient.
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D) La potestat de coordinació. Aquesta manifes-

tació de la coordinació ha adquirit especial relleu en 

relació amb l’activitat de les entitats locals, i més en 

concret en la relació comunitats autònomes-diputaci-

ons provincials.

La LRBRL, davant la falta d’acord i en determinades 

activitats, preveu una actuació coordinadora de l’Estat 

o de les comunitats autònomes obligatòria per a les 

entitats locals (Cfr. articles 10.2 i 3, i 59 LRBRL).

A través de plans sectorials, com estableix l’esmen-

tat article 59.1 LRBRL, poden quedar fixades determi-

nades directrius d’actuació a les quals les entitats locals 

s’han d’ajustar en l’exercici de les seves competències, 

tot i que, perquè es pugui aplicar aquesta coopera-

ció, cal que en l’activitat o el servei local objecte de la 

mateixa es donin les circumstàncies a què es refereix 

l’esmentat article 10.2 i 3. D’altra banda, atès que la 

coordinació obligatòria opera com un límit efectiu a 

l’exercici de les competències locals, la mateixa ha de 

tenir necessàriament un caràcter subsidiari respecte de 

les fórmules de col·laboració voluntària.

7. La cooperació intraprovincial 

Les figures de la cooperació intraprovincial, és a dir, 

les que desenvolupen les diputacions amb els ajunta-

ments, les preveu l’article 36.1 LRBRL. I, d’acord amb 

la jurisprudència del TS, s’hi poden assenyalar les se-

güents notes caracteritzadores:

A) Es tracta d’una competència pròpia de les dipu-

tacions provincials atribuïda directament per la Llei de 

bases, i és, a més, una competència-deure. 

B) El fi o l’objecte de la cooperació és la gestió de les 

activitats i dels serveis públics que competeixen als ens 

locals, tal com apareixen en l’article 25 LRBRL, però, 

sobretot, els relacionats com a mínims en l’article 26. 

C) Hi ha un doble criteri selectiu per establir les pri-

oritats: 

a) La grandària dels municipis o la seva capacitat 

econòmica i de gestió a què fa referència l’article 36 

i que opera en sentit invers, a menys capacitat més 

intensitat de la cooperació.

b) La qualitat dels serveis, com assenyala l’article 

30.4 TRRL: la preferència entre els diferents serveis mí-

nims a què fa referència el número anterior es determi-

narà sobre la base dels objectius a què es refereix l’ar-

ticle 36.2.a) LRBRL, atenent les circumstàncies de cada 

municipi i pel que fa a les prioritats sectorials que es de-

terminen en la forma que estableix l’article 59 d’aquesta 

Llei. Tanmateix, cal tenir en compte que la cooperació 

pot ser total o parcial, segons aconsellin les circumstàn-

cies econòmiques dels municipis interessats. 

D) Els mitjans disponibles per les diputacions per 

a la cooperació són: a) els mitjans econòmics propis 

de les mateixes que s’assignin; b) les subvencions que 

concedeixi l’Estat o la Comunitat Autònoma; c) les 

subvencions o ajudes de qualsevol procedència; i d) el 

producte d’operacions de crèdit. 

E) Les formes o instruments de cooperació són: a) 

assistència administrativa en l’exercici de les funcions 

públiques necessàries; b) assessorament jurídic, econò-

mic i tècnic; c) ajudes del mateix caràcter en la redacció 

d’estudis i projectes; d) subvencions a fons perdut; e) 

execució d’obres i instal·lacions de serveis; f) concessió 

de crèdits; g) creació de consorcis o altres formes asso-

ciatives autoritzades legalment; h) subscripció de con-

venis administratius, i i) totes les altres que la Diputació 

estableixi d’acord amb la llei. 

La STS de 10 de juny de 2010 (rec. de cas. 

4891/2009) assenyala que “para alcanzar el objetivo 

de la prestación integral del servicio obligatorio en 

el seno de la Diputación la norma reclama de dicho 

ente la creación de dos tipos de fórmulas de cola

boración, orientadas ambas a ‘flexibilizar y prevenir 

disfunciones derivadas del propio sistema de distri

bución de competencias’ [STC 214/1989, de 21 de 

diciembre, FJ 20 f)]: la coordinación y la coopera

ción. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha 

señalado desde muy temprano que, ‘[l]a diferencia 

existente entre las técnicas de cooperación y las de 

coordinación encuentra, en efecto, una adecuada 

expresión en la L. R. B. R. L., dado que, junto a los 

arts. 57 y 58, en los que se expresan esas técnicas 

cooperativas, ya sea funcional u orgánicamente, en 

los arts. 10.2, 59 y 62, se concretan facultades de 

coordinación de las Administraciones Públicas’ [STC 

214/1989, de 21 de diciembre, FJ 20 f); en el mismo 

sentido, STC 331/1993, de 12 de noviembre, FJ 5 

A)]. ‘La Administración local y las demás Adminis

traciones Públicas –señala con carácter general el 

art. 10.1 LBRL– ajustarán sus relaciones recíprocas 

a los deberes de información mutua, colaboración, 

coordinación y respeto a los ámbitos competenciales 

respectivos.’ 

“En particular, el art. 10.2 de la LBRL dispone que 

‘[p]rocederá la coordinación de las competencias 

de las entidades locales entre sí y, especialmente, 
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con las de las restantes Administraciones Públicas, 

cuando –como sería el caso– las actividades o los 

servicios locales trasciendan el interés propio de las 

correspondientes entidades, incidan o condicionen 

relevantemente los de dichas Administraciones o 

sean concurrentes o complementarios de los de es

tas’; el art. 31.2.b) LBRL establece como un fin pro

pio es específico de la provincia el de ‘[p]articipar 

en la coordinación de la Administración local con 

la de la Comunidad Autónoma’; y, como ya hemos 

señalado, el art. 36.1.a) LBRL señala como compe

tencia propia de la Diputación la ‘coordinación de los 

servicios municipales entre sí para la garantía de la 

prestación integral y adecuada’ en la totalidad del 

territorio provincial de los servicios de competencia 

municipal a que alude el art. 31.2.a) LBRL.

“Y, de los caracteres más sobresalientes que el Tri

bunal Constitucional ha identificado en la figura de la 

coordinación –en una doctrina que, aunque dictada en 

ocasiones en relación con la colaboración entre el Es

tado y las comunidades autónomas, resulta trasladable 

aquí mutatis mutandi–, merece la pena ahora destacar 

cuatro. En primer lugar, que la coordinación ‘persigue 

la integración de la diversidad de las partes o subsiste

mas en el conjunto o sistema, evitando contradicciones 

y reduciendo disfunciones que, de subsistir, impedirían 

o dificultarían, respectivamente, la realidad misma del 

sistema’ [entre las últimas, SSTC 194/2004, de 4 de 

noviembre, FJ 8; y 13/2007, de 18 de enero, FJ 7]. 

En segundo lugar, que la coordinación tiene lugar en 

aquellas materias en las que existen competencias de 

la Comunidad Autónoma [diputaciones provinciales] y 

los municipios [del Estado y las comunidades autóno

mas] que deben ser coordinadas (STC 194/2004, de 4 

de noviembre, FJ 8). En tercer lugar, que esa coordina

ción corresponde hacerla a la Comunidad Autónoma 

[Diputación Provincial] [el Estado] (STC 194/2004, de 4 

de noviembre, FJ 8), de manera que puede afirmarse 

que en este ámbito la Comunidad de Madrid [Comu

nidad uniprovincial que asumió las competencias de 

la Diputación Provincial] impone fórmulas de coordi

nación que los municipios tienen necesariamente que 

asumir, razón por la cual el Tribunal Constitucional 

ha conectado la coordinación con la idea de ‘impo

sición’ (STC 194/2004, de 4 de noviembre, FJ 9). Y, 

finalmente, que la Comunidad Autónoma, [Diputación 

Provincial], al coordinar las competencias de los muni

cipios debe, obviamente, respetarlas (STC 194/2004, 

de 4 de noviembre, FJ 8) o, dicho de otro modo, que 

la coordinación no puede determinar que la Comu

nidad Autónoma de Madrid [Diputación Provincial] 

asuma competencias que no le corresponden. Así lo 

dejan claro tanto el art. 10.3 LBRL, al disponer que ‘[l]

as funciones de coordinación no afectarán en ningún 

caso a la autonomía de las entidades locales’, como el 

art. 55 LBRL, que señala que para ‘la efectividad de la 

coordinación y la eficacia administrativas’, las comuni

dades autónomas y las entidades locales ‘deberán en 

sus relaciones recíprocas’ respetar ‘el ejercicio legítimo 

por las otras Administraciones de sus competencias y 

las consecuencias que del mismo se deriven para las 

propias.’

“Es verdad que la LBRL no alude solo a la que po

dríamos llamar colaboración ‘forzosa’ o coordinación, 

sino que, como indica el Ayuntamiento […], también 

se refiere en algunos de sus preceptos a la cooperación 

de la provincia –así pues, la Comunidad Autónoma de 

Madrid– con los municipios. Así, con carácter general, 

el art. 36.1.b) LBRL establece entre las competencias 

propias de la Diputación (léase Comunidad de Madrid) 

la ‘asistencia y la cooperación jurídica, económica y 

técnica de los municipios, especialmente los de menor 

capacidad económica y de gestión’; y, en particular, 

como ya hemos reflejado, el art. 36.2.b) LBRL dispone 

que la Diputación (Comunidad de Madrid) asegura el 

acceso de la población de la provincia al conjunto de 

los servicios mínimos de competencia municipal, como 

el de prevención y extinción de incendios, y la mayor 

eficacia y economicidad en la prestación de los mis

mos ‘mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y 

cooperación con los municipios’. Y la cooperación, de 

acuerdo con el Tribunal Constitucional, se define, entre 

otros, por los siguientes rasgos: a) en primer lugar, obli

ga a establecer fórmulas de colaboración en aquellos 

casos en los que en una misma materia la Comunidad 

Autónoma [Diputación Provincial] y los municipios [el 

Estado y las comunidades autónomas] tienen compe

tencias compartidas o concurrentes (SSTC 118/1996, 

de 27 de junio, FJ 66; y 13/2007, de 18 de enero, FFJJ 

7 y 8); b) en segundo lugar, en la cooperación todas las 

partes implicadas, en principio, parten de una situa

ción de equilibrio, de donde se infiere que la coope

ración, a diferencia de la coordinación, tiene carácter 

voluntario, no puede ser impuesta (STC 102/1995, de 

26 de junio, FJ 31); c) en tercer lugar, que ‘su instru

mentación y puesta en práctica no permite alterar las 

competencias de los sujetos llamados a cooperar’ (STC 

194/2004, de 4 de noviembre, FJ 9). Esto último es 
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algo que especifica el art. 57 LBRL, en virtud del cual, 

la ‘cooperación económica, técnica y administrativa’ 

entre la Administración local y la de las comunidades 

autónomas ‘se desarrollará con carácter voluntario, 

bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, 

pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los con

sorcios o convenios administrativos que suscriban.’

“Dentro de las fórmulas de cooperación puede 

incluirse la llamada encomienda de gestión regulada 

en el art. 15 de la Ley 30/1992, precepto que, entre 

otras cosas, establece que la ‘realización de actividades 

de carácter material, técnico o de servicios de la com

petencia’ de las entidades de derecho público podrá 

ser encomendada a otras entidades ‘por razones de 

eficacia o cuando no se posean los medios técnicos 

idóneos para su desempeño’ (apartado 1); que la ‘en

comienda de gestión no supone cesión de la titulari

dad de la competencia ni de los elementos sustantivos 

de su ejercicio’ (apartado 2); y, en fin, que, con carácter 

general, cuando ‘la encomienda de gestión se realice 

entre órganos y entidades de distintas Administracio

nes se formalizará mediante firma del correspondiente 

convenio entre ellas’ (apartado 3)”.

8. Assistència

De manera particular, la doctrina del TC i la jurisprudèn-

cia del TS preveuen les següents formes d’assistència:

A) Convenis de col·laboració. Aquests convenis 

constitueixen una figura negocial al voltant de la qual 

es desenvolupa una col·laboració bilateral.

La capacitat de les administracions per a la subscrip-

ció de convenis deriva de la seva pròpia personalitat ju-

rídica, tal com ha estat reconeguda pel Tribunal Cons-

titucional (STC 71/1983, de 29 de juliol; 123/1984, de 

18 de desembre; 93/1986, de 14 de juliol; i 86/1988, 

de 3 de maig, entre d’altres).

Els convenis estan regits pel principi de voluntarie-

tat i lliure consentiment de les administracions, que de-

cideixen exercir les seves competències de comú acord. 

Sistemàticament se situen en la teoria de l’organització 

administrativa.

Encara que no es tracta de contractes, no suposen 

la mera aplicació d’efectes legals, sinó que descansen 

en l’autonomia de la voluntat administrativa exercida 

en el marc de l’ordenament jurídic. Creen ex voluntate

drets i obligacions que afecten l’exercici de les compe-

tències, no la titularitat d’aquestes.

Precisament, de la referida naturalesa negocial de-

riven certs límits. En primer lloc, els que deriven del ca-

ràcter indisponible de la competència, de manera que el 

conveni no pot servir per alterar la distribució constitu-

cional i estatutària de la competència. Així ho ha entès 

la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 71/1983, 

11/1984, 95, 96/1986 i 13/1992). L’eficàcia dels conve-

nis queda, doncs, subjecta al límit de la seva adequació 

a l’ordre constitucional i legal de competències. Però, en 

la resta, el conveni vincula i obliga les parts d’acord amb 

el seu propi contingut. Com assenyala una STS de 16 

de juliol de 1997, l’article 57 LRBRL es refereix als con-

venis administratius com a instruments de cooperació 

econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administra-

ció local i les administracions de l’Estat i de les comuni-

tats autònomes. Convenis aquests que tenen la mateixa 

significació en l’àmbit de les relacions administratives 

entre entitats locals, i als que resulta aplicable el principi 

que, en cap cas, no poden suposar alteració o renúncia 

de les pròpies competències legalment atribuïdes. Però, 

respectat aquest àmbit, vinculen les parts d’acord amb 

el seu propi contingut.

En segon terme, cada Administració ha d’actuar 

en l’àmbit de les respectives competències determi-

nades per les normes reguladores de l’organització 

de cada ens.

El conveni és generador d’obligacions jurídiques 

amb un contingut que pot ser divers: aprovació de 

normes, realització de determinades actuacions ad-

ministratives, adopció d’una concreta planificació o la 

participació en un determinat organisme.

Res no s’ha previst expressament, amb caràcter 

general, sobre els efectes jurídics derivats de l’incom-

pliment dels compromisos assumits per les parts. S’hi 

ha d’estar, per tant, a les pròpies clàusules de respon-

sabilitat que puguin incorporar. El mateix conveni pot 

establir les mesures a adoptar davant l’Administració 

que incorri en incompliment o morositat, sense per-

judici de la possibilitat de crear una comissió mixta 

de seguiment a la qual s’atribueixi la resolució de les 

qüestions que l’aplicació del conveni pugui suscitar.

La intervenció jurisdiccional pot versar sobre la va-

lidesa del conveni o sobre el contingut i l’abast de les 

obligacions de col·laboració que en sorgeixin, i les pre-

tensions es residencien ordinàriament en seu jurisdicci-

onal contenciosa administrativa.

B) Consorcis. Els consorcis han tingut la seva pre-

sència més característica en l’àmbit de l’Administració 

local, encara que sota aquesta denominació s’inclouen 
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realitats administratives diverses que només parcial-

ment encaixen en una categoria jurídica unitària.3

Els consorcis locals estan previstos en la LRBRL, en 

l’article 57, que els considera com un dels mitjans de ca-

ràcter voluntari a través dels quals cal canalitzar la coo-

peració econòmica, tècnica i administrativa, i en l’article 

87, que disposa que les entitats locals poden constituir 

aquests consorcis amb altres administracions públiques 

per a fins d’interès comú o amb entitats privades sen-

se ànim de lucre que persegueixin fins d’interès públic 

concurrents amb els de les administracions públiques.4

Pot constituir i formar part de consorcis qualsevol 

entitat local de l’article 3 LRBRL, no només els muni-

cipis, les províncies i les illes, sinó també les d’àmbit 

territorial inferior al municipi, les comarques, àrees me-

tropolitanes i mancomunitats de municipis.

Dins de les activitats de competència local, els pos-

sibles objectes del consorci són molt variats. Així, la ju-

risprudència assenyala que: “No existen motivos que 

impidan la utilización de estos entes para las más diver

sas funciones y cometidos, siempre que no se salgan 

de la órbita funcional de la Administración local, ya 

que la fórmula empleada en el artículo 37 del Regla

mento de servicios de 1955 no puede ser más amplia 

al referirse tanto a la instalación como a la gestión de 

los mismos, tanto para la realización de las obras o ins

talaciones que sirven de soporte estructural a determi

nados servicios como para la gestión propia de estos”.

L’origen dels consorcis, de caràcter voluntari i as-

sociatiu, sol ser un conveni plurilateral. I al costat del 

conveni de constitució, les entitats consorciades han 

d’aprovar els estatuts que determinen les particulari-

tats del règim orgànic, funcional i financer.

Per aquesta aprovació s’haurà de seguir el proce-

diment corresponent segons la legislació específica de 

cadascuna de les entitats consorciades. En el cas dels 

municipis i de les províncies, la jurisprudència exigeix 

un acord del Ple de l’Ajuntament o de la Diputació, 

adoptat per majoria absoluta [articles 22.1.b), 47.3, 

49 LRBRL i 70.27 ROF]. Ha desaparegut el mecanisme 

de tutela que suposava l’aprovació per una Adminis-

tració diferent, encara que la legislació catalana i an-

dalusa disposa la remissió dels acords a l’Administra-

ció autonòmica.

El règim jurídic dels consorcis és el de les adminis-

tracions públiques, inclòs el sotmetiment a la jurisdic-

ció contenciosa administrativa, sense que els estatuts 

puguin alterar aquesta aplicació general del Dret Ad-

ministratiu. Això no impedeix la utilització instrumental 

del Dret privat en la mateixa mesura que passa amb 

l’Administració local.

C) Constitució d’òrgans mixtos de col·laboració 

amb les entitats locals.

L’article 58 LRBRL al·ludeix a la cooperació orgànica, 

encara que amb una certa imprecisió terminològica, ja 

que es refereix alhora a la “coordinació”, sense dife-

renciar ambdós principis com exigeix el rigor tècnic.

No obstant això, encara que existeixin òrgans mix-

tos creats per dur a terme la tècnica coordinadora, s’ha 

de reconèixer la possibilitat concreta que aquests òr-

gans atenguin específicament al criteri de cooperació.

Els òrgans de col·laboració poden tenir àmbit auto-

nòmic o provincial, i caràcter general o sectorial (article 

58.1 LRBRL), i hi poden participar tant l’Administració 

de l’Estat com les de les comunitats autònomes (article 

58.2 LRBRL).

3. L’article 6.5 LRJ i PAC preveu, tanmateix, la possibilitat que els consorcis s’integrin per diverses administracions públiques 
sense que cap d’aquestes tingui caràcter d’Administració local. El precepte preveu el Consorci com a organisme instrumental 
de gestió, creat en virtut de conveni i dotat de personalitat jurídica pública, els fins i el règim organitzatiu i financer del qual es 
determinen en els respectius estatuts.

4. El TRRL s’ocupa dels consorcis en tres llocs diferents del seu articulat: en regular les competències de la província, l’article 
30.6 enumera com a forma de cooperació de les diputacions amb els municipis la creació de consorcis; en el capítol dedicat a 
les relacions interadministratives, l’article 70 esmenta expressament els consorcis entre les formes per les quals les entitats locals 
poden assumir o col·laborar en la realització d’obres o en la gestió de serveis de l’Estat, inclosos els de la Seguretat Social; i, en 
el capítol dedicat a activitats i serveis, l’article 110 aborda directament el règim dels consorcis. Els reconeix personalitat jurídica; 
assenyala que els creen les administracions locals amb altres administracions públiques per a fins d’interès comú, o amb entitats 
privades per a fins d’interès comú, o amb entitats privades per a fins d’interès públic concurrent; remet als seus estatuts les 
particularitats del règim orgànic, funcional i financer, així com la composició concreta dels seus òrgans de decisió, que inclourà 
representants de les diferents entitats consorciades; i estableix que per a la gestió dels serveis de la seva competència poden 
utilitzar qualsevol de les formes previstes en la legislació de règim local.

La regulació general es completa pel Reglament de serveis de les corporacions locals (RSCL), de 17 de juny de 1955, que 
s’ocupa dels consorcis en els articles 37 a 40. I per la LRJ i PAC, la normativa de la qual sobre els consorcis és declarada expres-
sament supletòria per l’article 9.

La legislació sectorial preveu en ocasions els consorcis amb una finalitat determinada, i, en alguns casos, n’estableix singu-
laritats en el règim. 
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9. Els plans provincials de cooperació a les obres 
i serveis de competència municipal (PPCOS)

A) Antecedents.

Encara que existeixen diversos instruments de pla-

nificació provincial, els PPCOS constitueixen la manera 

tradicional de cooperació de les diputacions provincials 

a les obres i serveis de competència municipal. I cal 

tenir en compte que, precisament, aquesta cooperació 

als serveis mínims municipals ha servit per donar con-

tingut a l’actuació de les diputacions, completant les 

seves històriques competències sobre serveis de bene-

ficència i comunicacions de la província.5

En època recent, la competència provincial sobre els 

PPCOS, la reconeix el Reial decret 688/1978, de 17 de 

febrer, que va prosseguir el procés descentralitzador que 

en aquesta matèria havia iniciat el Decret 1087/1976, 

de 23 d’abril. Aquest ja havia encomanat a les dipu-

tacions la tasca d’estudiar, elaborar i executar aquests 

plans (article 2.1); un conjunt d’atribucions que s’amplia

amb el Reial decret 688/1978, en reconèixer a aquestes 

la facultat d’aprovar-los (article 9.1). En el sistema dis-

senyat en aquest Reial decret, la participació estatal es 

concentrava fonamentalment a contribuir, al costat de 

les entitats locals esmentades, al finançament dels plans 

(article 2); corresponent, consegüentment, al Consell 

de Ministres l’aprovació de la “distribució del crèdit es-

tatal” (article 3), i a les comissions provincials de col-

laboració de l’Estat amb les corporacions locals –entre 

altres aspectes– el control de l’execució de les “obres 

i serveis en què hi hagi subvenció estatal” (article 21).

Però aquest règim no va tenir aplicació pràctica a 

Catalunya, segons la STC 109/1998, de 21 de maig, 

que resol diverses qüestions d’inconstitucionalitat 

acumulades en relació amb determinats preceptes de 

la Llei del Parlament de Catalunya 5/1987, de 4 d’abril, 

del règim provisional de competències de les diputaci-

ons provincials, i de la Llei del Parlament de Catalunya 

23/1987, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen 

criteris de finançament de les obres i serveis a incloure 

en el Pla únic d’obres i serveis . En efecte, el Reial de-

cret llei 41/1977, de 29 de setembre, pel qual es va res-

tablir provisionalment la Generalitat, havia reconegut a 

aquesta l’atribució de “integrar las actuaciones de las 

diputaciones de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, 

en cuanto afecte al interés general de Cataluña, y co

ordinar sus funciones en el ámbito de la Generalidad, 

manteniendo dichas diputaciones su personalidad jurí

dica” [article 6 b)]. Conseqüentment, molt poc temps 

després d’aprovar-se el nou sistema de plans provinci-

als, es dissenya un model específic per a Catalunya en 

el Reial decret 2515/1978, de 26 de juliol. L’article 2, 

“para la debida coordinación” de totes les administra-

cions involucrades, va preveure en el paràgraf segon, 

que la Generalitat confeccionés, aprovés i executés un 

Pla únic d’obres i serveis per al seu territori; així com 

que l’aportació estatal a la realització d’aquest Pla es 

lliurés a la Generalitat, a qui en correspondria la distri-

bució de conformitat amb el Pla. I el paràgraf tercer de 

l’article 2 va transferir, així mateix, a la Generalitat les 

funcions que corresponien a les comissions provincials 

de col·laboració de l’Estat amb les corporacions locals 

de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Invocant expressament l’indicat article 2 del Reial de-

cret 2115/1978 i l’article 6 del Reial decret llei 41/1977, 

el primer text normatiu de la Generalitat sobre el parti-

cular, el Decret de 17 d’abril de 1979, va mantenir el Pla 

únic com absorbent dels plans provincials.

5. La Llei de bases de règim local de 17 de juliol de 1945, en la base 43, va disposar que les diputacions cooperessin en la 
realització dels serveis municipals mínims, cooperació que es duria a terme en el text articulat de la Llei de 16 de desembre de 
1959, articles 255 a 258.

La Llei de bases d’hisendes locals de 3 de desembre de 1953 va establir un arbitri sobre la riquesa provincial, del qual s’havia 
d’aplicar una determinada quantitat fixada anualment pel Ministeri de la Governació a la funció cooperadora.

El text refós de la Llei de règim local, de 24 de juny de 1955, va dedicar la secció 3a del capítol primer, del títol II, a la coope-
ració provincial dels serveis municipals. Les diputacions havien de cooperar a l’efectivitat dels serveis municipals, principalment 
dels obligatoris, que no puguin ser establerts pels ajuntaments (article 255). Per al desenvolupament d’aquesta cooperació 
redactaran les diputacions, un cop escoltats els ajuntaments, plans biennals ordinaris que s’executaran anualment.

El RSCL de 17 de juny de 1955, en l’article 156, va disposar que les diputacions provincials i els cabildos insulars tindran la 
missió obligatòria i inexcusable de cooperar a l’efectivitat dels serveis municipals. El procediment d’elaboració del Pla suposava la 
redacció per part de les diputacions, un cop escoltats els ajuntaments, i l’aprovació definitiva per part de les comissions provincials 
de serveis tècnics. I serien aquests òrgans de composició majoritàriament estatal els que, fonamentalment, des de la Llei de pressu-
postos de 1957, canalitzarien la cooperació provincial, subordinada als plans estatals. D’aquesta manera les diputacions, a través 
de l’arbitri sobre la riquesa provincial, van orientar la seva cooperació a facilitar als ajuntaments inclosos en els plans d’inversions, 
les sumes necessàries per cobrir les aportacions dels municipios, amb la qual cosa la cooperació quedava desvirtuada, ja que s’ori-
entava a cobrir econòmicament els serveis que l’Estat escollís, sense tenir en compte els mínims i obligatoris.
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Els reials decrets 1673/1981 i 2689/1981 van servir 

per adequar als pressupòsits constitucionals el règim 

jurídic dels PPCOS, constituint els antecedents del sis-

tema de la LRBRL.

L’article 36.2.a) LRBRL denomina el Pla de què es 

tracta provincial de cooperació a les obres i serveis de 

competència municipal, i en conté una regulació del 

contingut i procediment.6

B) Naturalesa del PPCOS.

D’acord amb l’article 36.2.a) LRBRL,7 els PPCOS 

tendeixen a garantir uns mínims estàndards en la pres-

tació de serveis públics municipals, i a corregir desequi-

libris prestacionals, incidint especialment en les àrees 

municipals més desfavorides.

L’acció planificadora provincial compleix una fun-

ció essencial en la coordinació i cooperació dels serveis 

municipals, però també intervé en l’articulació coordi-

nada del poder públic territorial en matèria de coope-

ració [article 31.2.b) LRBRL].

Si bé, cal tenir en compte que aquesta planificació 

ha d’abordar un doble problema. D’una banda, el res-

pecte als límits que imposa l’autonomia local, la qual 

cosa exigeix que l’acte complex en què es tradueix el 

PPCOS es reveli com la conseqüència de l’acord i no de 

la imposició unilateral de criteris. D’altra banda, la su-

peració de la situació de desconfiança entre les comu-

nitats autònomes i diputacions, evidenciada tant en la 

canalització de la cooperació autonòmica als municipis 

al marge de l’actuació provincial, com en la freqüent 

tendència de les comunitats autònomes a assumir 

competències identificables amb les que tradicional-

ment s’inscriuen en l’àmbit de la planificació provincial 

o pròximes a aquestes.

El PPCOS té un doble caràcter quant a la seva fi-

nalitat: és, alhora, de cooperació i coordinació per a 

la prestació dels serveis municipals obligatoris. Però 

tot i així la Diputació no adquireix la titularitat de les 

obres i serveis als que afecta el Pla, que segueixen sent 

municipals. En aquest sentit és un mecanisme de co-

operació interadministrativa, ja que preveu una actua-

ció conjunta dins de les respectives competències per 

a la consecució d’un fi determinat. D’això deriva una 

doble conseqüència: d’una banda, qualsevol inclusió 

en el PPCOS d’obres i serveis que no siguin municipals 

suposaria una desviació del seu contingut material; de 

l’altra, no sembla admissible la inclusió en el Pla de 

determinada obra o servei municipal davant la nega-

tiva de l’Ajuntament a la seva realització. No es pot 

apel·lar a aquest instrument per incorporar al Pla obres 

o serveis no consentits pel respectiu Ajuntament. Una 

altra cosa podria suposar una subrogació inexistent de 

la Diputació en les competències municipals.

En el mateix sentit, una STS de 3 d’abril de 1998 

es manifesta en els termes següents: “Los expresados 

términos literales del precepto [art. 36.2 LRBRL] dotan 

de una cierta ambigüedad a la planificación provincial 

de que se trata, al presentarla simultáneamente como 

instrumento de coordinación [letra a) del apartado 1] 

y de cooperación [letra b del apartado 1], con las con

secuentes dificultades de interpretación y aplicación 

práctica. Sin embargo, desde el punto de vista de las 

diputaciones, resulta preferente su carácter de meca

nismo de cooperación con las entidades municipales 

de la provincia, puesto que no solo es el propio precep

to el que califica como de ‘cooperación’ a los planes, 

sino que también es esta la naturaleza que resulta de 

su regulación sistemática contenida en los artículos 32 

y siguientes del TRRL. En resumen, puede decirse que 

los planes provinciales de cooperación son realmente 

‘planes de cooperación’, sin perjuicio de que a través 

de esta cooperación logre la Diputación coordinar los 

esfuerzos de las entidades locales que intervienen.

“(…) Es cierto que, como se ha razonado, los pla

nes provinciales de cooperación persiguen, junto a la 

preferente finalidad de ‘cooperación’, una cierta fun

ción de ‘coordinación’ en el aseguramiento y garantía 

de la adecuada prestación de los servicios municipales, 

especialmente de los mínimos establecidos en el ar

tículo 26.1 LRBRL, pero en ningún caso ello supone 

que la Diputación asuma la titularidad de los servicios 

y obras que ostentan los municipios.

“(...) En definitiva, la naturaleza del Plan provin

cial de cooperación (…) no puede llevar a otra con

secuencia que la de excluir de él cualquier obra que 

6. La dita regulació s’ha de completar, pel que fa a la normativa estatal, amb el que estableixen els articles 30 a 34 del 
TRRL i el RD 835/2003, de 27 de juny (derogatori de l’anterior RD 1328/1997, de 20 d’agost) pel qual es regula la cooperació 
econòmica de l’Estat a les inversions de les entitats locals.

7. El precepte disposa que per tal de fer efectiva la coordinació dels serveis municipals en ordre a la prestació integral i adequa- El precepte disposa que per tal de fer efectiva la coordinació dels serveis municipals en ordre a la prestació integral i adequa-
da dels mateixos a tot el territori provincial, així com l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis de menor 
capacitat econòmica i de gestió, les diputacions aprovaran anualment un Pla provincial en l’elaboració del qual han de participar 
els municipis de la província.
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cuente con la negativa del correspondiente Ayunta

miento afectado y entender, incluso, que la propu

esta de inclusión de la obra corresponde a la propia

corporación municipal”.

La ja esmentada STC 109/1998, de 21 de maig, 

ressalta, tanmateix, que “el Plan único de Cataluña 

es sustancialmente un instrumento de la actividad co

ordinadora atribuida a la Comunidad Autónoma, con 

el que se persigue la más adecuada armonización de 

la actividad de las diversas Administraciones Públicas 

implicadas. Conveniente concertación que, en aras del 

principio constitucional de eficacia (art. 103.1 CE), se 

halla en el origen de los instrumentos coordinadores 

en general y del Plan único de obras y servicios de Ca

taluña en particular, de suerte que este no puede que

dar vaciado de contenido”.

En realitat, les disposicions que imposen a les dipu-

tacions que canalitzin a través del Pla únic les quanti-

tats destinades a inversions d’obres i serveis municipals, 

impliquen de fet la supressió de la figura dels plans 

provincials al territori català [articles 9.1.a) i 10.2.c) de 

la Llei 5/1987, i 2.1.c) de la Llei 23/1987].

La jurisprudència del Tribunal Suprem (SSTS de 8 de 

març de 1999, rec. de cas. 644/1997, de 20 de juliol de 

1999, rec. de cas. 4947/1992 i 8064/1992, i de 27 de 

juny de 2003, rec. de cas. 10595/1998) ha interpretat i 

aplicat la doctrina continguda en la STC 109/1998, en 

els termes següents:

“(…) la referida sentencia constitucional zanja el 

debate sobre la competencia de la Generalidad de Ca

taluña para imponer a las diputaciones provinciales de 

su territorio la instrumentación exclusiva a través del 

Plan único de las inversiones que, con cargo a sus pre

supuestos, efectúen para la cooperación a las obras y 

servicios municipales [arts. 9.1 a) y 10.2 c) de la Ley 

5/1987; y art. 2.1 c) de la Ley 23/1987], así como la 

canalización a su través de todos los demás recursos 

financieros que dichas corporaciones destinen, en con

cepto de cooperación económica, para la realización, 

la ampliación o la mejora de las obras y de los servicios 

de competencia municipal (art. 2.3 de la Ley 23/1987).

“(...) La conclusión final del debate es favorable 

globalmente para la Generalidad, a salvo la declara

ción de inconstitucionalidad del artículo 2.3 antes cita

do. A dicha conclusión llega la sentencia del Tribunal 

Constitucional (…) con los siguientes argumentos, que 

sintéticamente transcribimos:

“1. con la cláusula inicial del artículo 36.2 a) de 

la Ley de bases de régimen local (‘Sin perjuicio de las 

competencias reconocidas en los estatutos de auto

nomía y de las anteriormente asumidas y ratificadas 

por estos”), quiso el legislador básico salvaguardar las 

atribuciones autonómicas ahora cuestionadas, admi

tiendo una peculiaridad en la propia Ley de bases, pe

culiaridad que va más allá de las normales facultades 

que dicha Ley reconoce a las comunidades autónomas 

para asegurar en su territorio la coordinación de los 

diversos planes provinciales. La referida cláusula per

mite excepcionar en Cataluña la aplicación del régi

men común básico regulador de las relaciones entre 

las comunidades autónomas y las provincias en punto 

a la cooperación económica con los municipios, que se 

instrumenta a través de la actividad planificadora.

“2. La remisión a las competencias preestatutarias, 

contenida en la cláusula sin perjuicio del art. 36.2 a) de 

la citada Ley de bases no viene, en último término, sino 

a respetar esta peculiaridad catalana, según la cual el 

Plan único tiene un carácter sustitutivo de los diversos 

planes provinciales. Es preciso, sin embargo, sean cua

les fueren las concretas competencias que asumiese la 

Generalidad desde el 29 de septiembre de 1977 hasta 

la vigencia del Estatuto catalán (Disposición transitoria 

sexta, 6, EAC), reinterpretar aquellas –y, en su caso, 

adaptarlas o actualizarlas a la luz de los mandatos 

constitucionales y estatutarios.

“3. Las normas cuestionadas satisfacen la inexcu

sable participación de las diputaciones en la elabo

ración del Plan único, la adecuada correlación entre 

las aportaciones a dicho Plan y los municipios de su 

ámbito territorial en que aquellas repercuten y, en fin, 

la posibilidad de que las diputaciones catalanas de

sempeñen su competencia de cooperación económi

ca a los municipios mediante cualquier otra fórmula 

(art. 89.2 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal 

y de régimen local de Cataluña), no necesariamente 

encauzada a través de las obligatorias aportaciones al 

Plan único.

“4. A partir de esta consideración, las disposiciones 

cuestionadas, en cuanto imponen a las diputaciones 

que canalicen a través del Plan único las cantidades 

destinadas a inversiones en obras y servicios munici

pales (lo que implica de hecho el reconocimiento de 

la supresión de la figura de los planes provinciales en 

el territorio catalán) no son contrarias al orden consti

tucional. En concreto, queda admitida la adecuación 

a la Constitución tanto del artículo 9.1 a) de la Ley 

5/1987, que de un modo expreso señala que las di

putaciones instrumentarán exclusivamente vía Plan 
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único dichas inversiones, como de los artículos 10.2 

c) de la Ley 5/1987 y 2.1 c) de la Ley 23/1987, que, 

al mencionar tales aportaciones provinciales entre las 

fuentes de financiación del Plan único, traslucen el 

carácter obligatorio de este como vehículo canaliza

dor de la totalidad de las inversiones que realicen las 

diputaciones en el tantas veces reiterado ámbito de 

cooperación económica.

“5. La competencia propia de cooperación 

económica a los municipios que ostentan las diputa

ciones no queda, sin embargo, agotada con la apro

bación de un Plan anual de obras y servicios, tal como 

se infiere de lo establecido en el art. 36.2 b) LRBRL, y 

es cabalmente esta circunstancia, es decir, la subsisten

cia de otras fórmulas y cauces para cumplir la función 

de cooperación económica a los entes municipales, no 

absorbidas por el Plan único de obras y servicios de 

Cataluña, la que suministra legitimidad constitucional 

a la delimitación del referido Plan único a cargo de la 

Generalidad.

“6. Desde la indicada perspectiva de carácter 

funcional o competencial, el artículo 2.3 de la Ley 

23/1987, del Parlamento de Cataluña, no respeta 

la legislación estatal básica integrante del bloque de la 

constitucionalidad y debe ser declarado inconstitu

cional, al imponer la obligación de encauzar a través 

del Plan único, no solo el conjunto de las inversiones 

en obras y servicios municipales, sino toda suerte de 

manifestación de la cooperación económica con los 

municipios.

“7. Una vez depurada la Ley 23/1987 del artículo 

2.3, el tenor literal del artículo 1.1 permite su inter

pretación conforme a la garantía institucional de la 

autonomía provincial, y entender, por consiguiente, 

que la cooperación económica a la que alude se cir

cunscribe a la destinada a financiar inversiones en 

obras y servicios municipales. Así interpretada, cabe 

considerar que esta disposición no es contraria a la 

Constitución.

“(...) Quedan despejadas, pues, las dudas sobre 

la constitucionalidad del Plan único de obras y servi

cios de Cataluña, y de su carácter obligatorio como 

vehículo canalizador de la totalidad de las inversiones 

que realicen las diputaciones provinciales catalanas en 

aquel ámbito de cooperación económica (...)”.

C) Procediment d’aprovació.

En l’iter procedimental d’aprovació participen les 

diferents administracions.8 Si bé, l’aprovació correspon 

a la Diputació, determinant les preferències amb caràc-

ter discrecional i ponderant els interessos municipals 

contraposats atès el caràcter limitat dels recursos; però 

en base a les inicials sol.licituds d’obres i serveis i sense 

la imposició d’aquests davant la negativa expressa del 

municipi afectat (STS de 3 d’abril de 1998).9

8. La redacció correspon a la Diputació amb la participació dels ajuntaments (article 36 LRBRL, 32.1 TRRL, i 8 i seg. RD 835/2003). 
Participació en l’elaboració de les previsions d’execució d’obres i serveis de la seva competència, en què s’ha d’incloure, almenys, la 
proposta voluntària de la seva inclusió per les següents raons addicionals: a) la base democraticoparticipativa del Pla, a l’elaboració de 
la qual acudeixen els municipis subministrant dades, fixant prioritats d’actuació o assenyalant deficiències; b) el principi institucional 
organitzatiu de subsidiarietat que exigeix l’atribució de competències i responsabilitats públiques a les autoritats més properes als 
ciutadans, que es trobin en condicions d’exercir-les (article 2.1 LRBRL i article 4.3 de la Carta europea d’autonomia local); i c) l’apor-
tació econòmica que han d’efectuar els municipis per a l’execució de les obres incloses en el Pla que suposa una incidència en l’àmbit 
pressupostari, que exigeix que la decisió no estigui condicionada en termes impositius per l’acord adoptat per una altra Administració.

Després, són tràmits necessaris la publicació en el Butlletí Oficial de la Província per a la formulació d’al·legacions i de 
reclamacions durant un termini de deu dies, i la participació que la llei reconeix a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat 
Autònoma (article 32.2 i 4 TRRL).

9. L’execució correspon a la Diputació, sense perjudici de la possibilitat que l’assumeixin els municipis afectats, sempre que 
així ho sol·licitin. Les obres i adquisicions s’efectuaran pels procediments assenyalats en la legislació sobre contractació de les 
entitats locals, i els projectes es podran agrupar per serveis o zones, a fi d’obtenir avantatges econòmics i facilitar la concur-
rència de licitadors de reconeguda solvència. Un cop efectuada la recepció definitiva de les obres que s’executin per part de les 
diputacions, aquestes es lliuraran a l’entitat local que correspongui, i en seran al seu càrrec la conservació i el manteniment.

El RD 835/2003, de 27 de juny, va regular la cooperació econòmica als PPCOS, que es divideix en tres capítols, un general 
i altres especials relatius a intervencions comunitàries cofinançades pel Programa de cooperació local i projectes singulars de 
desenvolupament local i urbà.

El capítol general té per objecte prioritari el finançament de les inversions necessàries per a la prestació dels serveis mínims 
obligatoris que determina l’article 26 LRBRL.

Es regulen de manera especial les condicions per a l’obtenció de les subvencions estatals, l’elaboració i aprovació dels 
PPCOS, el lliurament d’aquelles i la liquidació dels PPCOS i aplicació de romanents.

La LRBRL estableix dos mecanismes legals d’incidència en la planificació provincial de la cooperació. Un a través de l’ator-
gament de subvencions condicionades als dits plans, segons que expressa l’article 36.2.a), in fine, LRBRL. I un altre mitjançant 
l’articulació dels mecanismes coordinadors, atès que la Comunitat Autònoma podrà assegurar al seu territori la coordinació dels 
diversos plans provincials d’acord amb el que preveu l’article 59 de la Llei bàsica (article 36).
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En el mateix sentit, una STS de 14 de desembre de 

1998 (rec. d’apel. 5388/92) assenyala que la interpre-

tació de l’article 36 de la LRBRL, no autoritza a distingir 

entre la coordinació que correspon a la Diputació pro-

vincial i la cooperació d’aquesta amb els municipis. Així 

es dedueix de l’estudi de l’apartat a) de l’article 36.2 de 

la Llei esmentada, tenint en compte la remissió que es 

fa en aquest apartat i en el següent apartat b) al núme-

ro anterior, és a dir, a l’article 36.1 de la Llei. A la vista 

d’aquests preceptes s’ha d’entendre que l’article 36.2 es 

refereix tant a la coordinació com a la cooperació amb 

els municipis. No es poden acceptar en conseqüència els 

arguments esgrimits en el sentit que, en l’exercici de les 

potestats de coordinació, pot actuar en aprovar el Pla 

sense tenir en compte la voluntat dels municipis.

Segons el citat article 36.2, apartat a), en l’ela-

boració del Pla provincial han de col·laborar els mu-

nicipis afectats. És cert, per tant, que la Diputació 

provincial pot aprovar el pla, però és indispensable la 

col·laboració dels ajuntaments com a òrgans adminis-

tradors dels municipis l’autonomia dels quals es troba 

reconeguda constitucionalment, com ja vam declarar 

en la nostra sentència de 3 d’abril de 1998, la doctrina 

de la qual és de plena aplicació en el cas de les actu-

acions. Sense que pugui ser motiu suficient perquè el 

Pla provincial sigui conforme a Dret que els municipis 

no hagin impugnat aquest Pla. Per més que aquesta 

al·legació pugui correspondre a la realitat, la veritat és 

que això no indica de cap manera que els municipis 

hagin prestat la necessària col·laboració activa.

Reitera la doctrina exposada la STS de 20 de gener 

de 2005 (rec. de cas. 6904/2001): “‘La naturaleza del 

Plan provincial de cooperación antes expuesta no pue

de llevar a otra conclusión que la de excluir de él cual

quier obra que cuente con la negativa del correspon

diente Ayuntamiento afectado y entender, incluso, que 

la propuesta de inclusión de la obra corresponde a la 

propia corporación municipal. Otra cosa supondría una 

efectiva subrogación de la Diputación en las competen

cias municipales apoyándose en una técnica de coope

ración que no es atributiva de título competencial.

“‘La consecuencia inmediata del principio de inal

terabilidad de los títulos competenciales, que redun

da en el proceso de elaboración de los planes de que 

se trata, es que las obras han de ser propuestas por 

el Ayuntamiento regidor del territorio en que vayan a 

realizarse, y que ningún otro organismo puede deci-

dir qué obras de esa competencia municipal son las 

convenientes para ese concreto municipio; otra con-

clusión supondría la intromisión de otro organismo en 

facultades y competencias municipales, resultando ello 

inaceptable en un Estado compuesto como el español.

“‘Refuerzan la necesidad de esta inicial aceptación 

voluntaria de la obra o servicio por los municipios res

pectivos, además de los expuestos argumentos refe

ridos a la autonomía municipal y a la titularidad de la 

competencia ejercida, otros como:

“‘a) La base democráticoparticipativa del Plan, a 

cuya elaboración acuden los municipios, suministran

do datos, fijando prioridades de actuación o señalando 

las deficiencias.

“‘b) El principio institucional organizativo de subsi

diariedad que exige la atribución de competencias y res

ponsabilidades públicas a las autoridades más próximas 

a los ciudadanos, que se encuentren en condiciones de 

ejercerlas (art. 2.1 LRBRL y art. 4.3 de la Carta europea 

de autonomía local). Principio que enlaza de modo claro 

con la exigencia de que los intereses colectivos de ámbi

to estrictamente local sean expresados por quienes tie

nen legitimación para ello. Como recuerda la sentencia 

de esta Sala de 20 de febrero de 1998, la Constitución 

(arts. 137 y 140) garantiza la autonomía de los muni

cipios para la gestión de sus respectivos intereses. Los 

municipios son entidades básicas de la organización te

rritorial del Estado y cauces inmediatos de participación 

ciudadana en los asuntos públicos, que gestionan con 

En línies generals, les comunitats autònomes adapten la planificació provincial als interessos superiors a través de l’elabo-
ració de directrius al compliment de les quals sotmeten la tasca cooperant de les diputacions provincials. En aquest sentit les 
comunitats autònomes poden canalitzar els seus deures de cooperació als municipis per mitjà d’aportacions econòmiques al 
PPCOS, sotmetent-ne la disposició al compliment de les directrius de coordinació. Així, les subvencions condicionades de les 
comunitats autònomes constitueixen un instrument subsidiari i derivat de la directriu mateixa, atès que la majoria de les co-
munitats autònomes opten per iniciar el camí des de la creació de plans sectorials, de l’observança dels quals es fa dependre 
l’atorgament o la suspensió de les subvencions condicionades.

Això no s’oposa a la possible articulació de la tècnica de cooperació de les comunitats autònomes amb els municipis per 
altres vies. Pel que fa al cas, la majoria de les comunitats autònomes opten per crear els seus propis fons d’ajuda municipal, es-
tablint programes i plans de cooperació econòmica amb els municipis i les comarques del seu territori al marge de l’activitat que 
en aquest sentit puguin realitzar les diputacions provincials. Aquestes accions posen en evidència la dificultat de comunicació 
que hi ha entre la Comunitat i les diputacions.

001-208 QDL 25 CAT.indd   154 10/05/11   9:22

 

Fundació Democràcia i Govern Local, p. 133 a 155 

 



 155QDL 25. Febrer de 2011   I  

la doCtrina del tribunal ConstituCional i la JurisPrudènCia del tribunal suPreM …

autonomía los intereses propios de las correspondien

tes colectividades (art. 1 de la L.B.R.L.). El derecho de 

los ciudadanos a participar en la gestión de los asun

tos públicos forma parte de los principios democráticos 

comunes a todos los Estados miembros del Consejo de 

Europa, derecho que en el nivel local puede ser ejerci

do más directamente, lo que permite una Administra

ción a la vez eficaz y próxima al ciudadano (preámbulo 

de la Carta Europea de Administración Local de 15 de 

octubre de 1985, ratificada por España por Instrumento 

de 20 de enero de 1988, publicado en el BOE de 24 de 

febrero de 1989).

“‘c) La aportación económica que han de efec

tuar los municipios para la ejecución de las obras 

incluidas en el Plan supone una incidencia en el ámbi

to presupuestario, que exige que la decisión no venga 

condicionada en términos impositivos por el acuerdo 

adoptado por otra Administración; circunstancia esta 

que, precisamente, fue tenida en cuenta en la invo

cada sentencia de 23 de junio de 1989, al tratar de 

la delimitación de las respectivas actuaciones de la Di

putación y Comunidad Autónoma en relación con un 

Plan único de obras y servicios.’”.<
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