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MANIFEST EN DEFENSA DELS  

CONSELLS COMARCALS DE MUNTANYA  

 
Catalunya va aprovar l’any 1983 una llei d’alta muntanya que reconeixia, per un 

costat, les dificultats per al desenvolupament econòmic i social d’un territori amb difícil 

geografia i clima i dotava d’instruments als agents territorials per a superar aquestes 

dificultats, amb un principal objectiu: mantenir els nivells de població a les zones d'alta 

muntanya, tot assegurant-hi unes condicions de vida adequades, per assolir l'equilibri 

intern de Catalunya.  

 

30 anys després de l’aprovació per unanimitat en el si del Parlament de Catalunya 

d’aquesta llei, la perspectiva dels anys i sobretot la transformació en fets del que 

aquesta llei preveia, ens han portat a una millora substancial de les condicions de 

vida de la població de les zones de muntanya.  

 

S’evidencia i així ho demostren les xifres que les comarques de muntanya han 

millorat, i molt, però precisament en el moment de celebració d’aquest 30 anys és 

quant el risc d’involució és més palès que mai, ja que la política de muntanya no es 

limita estrictament a l’aplicació de la llei, sinó a l’existència dels ens necessaris per a 

poder-la aplicar.  

 

La Generalitat de Catalunya va preveure amb la llei d’alta muntanya la creació dels 

consells de comarca de muntanya, l’embrió dels Consells Comarcals i del Conselh 

Generau d’Aran que serien creats, amb l’aprovació de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, de 

l'organització comarcal de Catalunya, i amb la posterior llei 16/1990, de 13 de juliol 

sobre el règim especial de la Val d'Aran, els quals han esdevingut els veritables 

impulsors, reivindicadors i executors del desenvolupament local, conjuntament amb 

els ajuntaments i pedanies, tot impulsant polítiques locals i polítiques específiques de 

muntanya.  

 

El Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 

Catalunya ha iniciat el tràmit per a la redacció dels projectes de Llei de governs locals 

i d’hisendes locals que donarà resposta a les necessitats del món local català i que 

confiem en que aconseguirà la màxima eficiència amb la mínima burocràcia, 

desplegant al màxim el marc competencial que estableix l’Estatut. 
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El Govern de la Generalitat treballa amb la voluntat que la futura Llei de governs 

locals reguli les funcions de les administracions locals, i aposta pel rigor en la definició 

del model d’administracions catalanes minimitzant-lo al màxim i finançant-lo 

correctament.  

 

Paral·lelament però els canvis normatius impulsats pel govern de l’estat espanyol 

suposaran una forta amenaça a tot aquest procés.   

 

La fita dels 25 anys del model català amb l’existència de 40 consells comarcals i el 

Conselh Generau ens ha de servir per detectar encerts i errors, per tal d’assegurar 

que el nou model que sorgeixi tingui una llarga durabilitat i doti a la societat de 

l’estabilitat que es reclama del sector públic local.   

 

Cal fer palès el paper històric, però sobretot el present de les comarques i dels 

consells comarcals i Conselh Generau com a divisió territorial i organització pròpia de 

Catalunya, genuïnament catalana, i com a nivell i instrument més adient per fer 

efectius els principis estatutaris de diferenciació, subsidiarietat i eficiència. 

 

Les comarques de muntanya mitjançant els Consells Comarcal i el Conselh Generau i 

gràcies al desenvolupament normatiu de l’any 1983 hem aconseguit avançar, ara, 30 

anys després, patim l’amenaça d’un procés d’involució motivat per un altre canvi 

legislatiu que enlloc d’avançar condemni de forma irrecuperable a tota la població de 

la zona pirinenca i prepirinenca. 

 

Els consells comarcals i el Conselh Generau són els organismes supramunicipals 

necessaris per a la sostenibilitat econòmica i hauran de servir d’estímul per a la 

cooperació entre ajuntaments i per generar polítiques adreçades als municipis de la 

comarca; presten un servei proper i professional a tots els habitants i disminueixen 

costos als ajuntaments, sobretot els més petits, optimitzant els recursos disponibles. 

 

La necessitat de prestar serveis a la ciutadania de forma més eficient econòmicament 

comporta, en molts casos, la necessitat d’existència d’ens territorials com són els 

Consells Comarcals i el Conselh Generau. En cas de desaparició comportaria el 

sorgiment de d’altres ens per aconseguir aquests mateixos objectius i, probablement, 

amb el mateix àmbit territorial, per tant, canviem allò que l’experiència dels anys ens 

ha marcat com a error i mantenim i potenciem els encerts aconseguits.  

 

Els consells comarcals i el Conselh Generau necessiten de la seguretat jurídica, de la 

definició competencial, i la dotació de recursos necessaris que fins ara els ha mancat 
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per continuar avançant. Per això cal una bona llei de governs locals, un nova llei d’alta 

muntanya que s’adeqüi a la realitat actual i sobretot el compromís polític del govern 

perquè els consells comarcals i el Conselh Generau siguin l’ens de gestió 

supramunicipal i d’implementació de polítiques de la Generalitat.  

 

És per això que reunits a La Seu d’Urgell, avui 9 d e març de 2013, 30 anys 

després de l’aprovació de la llei d’alta muntanya i  de la creació dels consells 

comarcals de muntanya, i 25 anys després de la cons titució dels consells 

comarcals, els consells de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, la 

Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars  Sobirà, el Ripollès i el 

Solsonès. 

 

Constatem la necessitat que els Consells Comarcals de les comarques de muntanya  

han de seguir tenint un rol indispensable en l’organització territorial de Catalunya, tant 

per la vessant de prestació de serveis a nivell supramunicipal, com per la vessant de 

descentralització de les polítiques de la Generalitat de Catalunya, i rebutgem la 

invasió competencial que suposarà els canvis normatius proposats pel govern 

espanyol. 

 

Reivindiquem la recuperació de les polítiques de muntanya dotades amb el 

finançament necessari però d’acord amb les dificultats econòmiques actuals, per 

continuar amb les actuacions específiques de muntanya desenvolupades a través 

dels programes de dinamització territorial, camins de comarques de muntanya i neteja 

de neu. 

 

Proposem la posada en funcionament de nous programes específics de muntanya 

pensats especialment per les circumstàncies socials, econòmiques i territorials que 

l’actual necessitat de canvi econòmic i de realitat territorial reclama: com polítiques 

actives d’ocupació pensades per les especificitats de les nostres comarques, un pla 

únic d’obres i serveis sensible amb les dificultats dels municipis d’alta muntanya, 

polítiques de retorn dels joves, polítiques de reforç del sector primari i 

d’industrialització de les comarques de muntanya, entre altres.  

 

Reivindiquem la millora de la comunicació transversal de totes les comarques de 

muntanya per a la seva vertebració, especialment i contemplant com a prioritària la N-

260, l’eix pirinenc, la potenciació de l’aeroport dels Pirineus a la Seu d’Urgell i el 

projecte de connexió ferroviària.  
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Expressem la necessitat  que el Govern de Catalunya mantingui els ens impulsors de 

les polítiques especifiques de muntanya però alhora doti aquestes comarques, 

especialment les integrades dins de l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i l’Aran, de les 

estructures administratives necessàries, en plena col·laboració amb els Consells 

Comarcals i el Conselh Generau, per al desenvolupament de les polítiques generals 

del govern català.  

 

I finalment expressem el nostre suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la 

Generalitat perquè compti amb les comarques de muntanya i especialment amb els 

Consells Comarcals i el Conselh Generau d’Aran per al desenvolupament normatiu 

que el nostre país reclamarà en els propers anys.  

 

 

La Seu d’Urgell, a 9 de març de 2013 

 
 

 

 

 

 

    

Il·lm. Sr. José A.  

Troguet i Ballarín 

Il·lm. Sr. Jesús  

Fierro i Rugall 

Il·lm. Sr. Ramon  

Moliner i Serra 

Il·lm. Sr. Sergi  

Roca i Vargas 

Il·lm. Sr. Joan  

Espona i Agustín 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Il·lm. Sr. Llàtzer  

Síbis i Goset 

Il·lm. Sr. Joan  

Ubach i Isanta 

Il·lm. Sr. Miquel  

Rovira i Comas 

Il·lm. Sr. Joan  

Solà i Bosch 

 

 


