
Nota sobre l’avantprojecte de llei de vegueries. 
 

 
A. Objecte de l’avantprojecte de llei. 
 
1. Establir la naturalesa de la vegueria. 
2. Preveure la divisió territorial veguerial de Catalunya. 
3. El règim jurídic de la vegueria. 
4. Regular la transició de les diputacions provincials als nous consells de 

vegueria. 
 
B. Contingut de l’avantprojecte de llei. 
 
1. Naturalesa de la vegueria. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 90 EAC, la vegueria té una doble 
naturalesa. 
 
Per una banda, la vegueria és una entitat local amb personalitat jurídica 
pròpia, determinada per l’agrupació de municipis, sent l’àmbit territorial 
específic per a l’exercici del govern intermunicipal de cooperació local. El 
govern i l’administració autònoma de la vegueria corresponen al Consell de 
Vegueria. 
 
Per l’altra banda, la vegueria també és la divisió territorial adoptada per la 
Generalitat per a l’organització  territorial dels seus serveis. En aquest sentit, 
les demarcacions veguerials determinen l’àmbit de divisió territorial.  
 
En aquest sentit, l’avantprojecte regula i desenvolupa en un títol el règim jurídic 
dels consells de vegueria i dedica un altre títol a desenvolupar la naturalesa de 
la vegueria com la divisió en la que la Generalitat organitza els seus serveis, 
anomenada demarcacions veguerials. 
 
 
2. Divisió territorial 
 
L’organització veguerial s’estén a tot el territori de Catalunya. Cap municipi ni 
cap comarca no ha de restar exclòs de l’organització veguerial, ni ha de 
pertànyer a més d’una vegueria. Cada municipi i cada comarca ha de formar 
part íntegrament d’una vegueria. 
 
L’avantprojecte de llei preveu l’àmbit territorial de les vegueries, i estableix que 
aquest coincideix amb l’àmbit territorial de les set demarcacions veguerials 
següents: 
   

a. La Demarcació veguerial de l’Alt Pirineu i Aran comprèn els municipis 
corresponents a les comarques de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la 
Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Era Val d’Aran sens 
perjudici d’allò que preveu l’article 10.  



b. La Demarcació veguerial de Barcelona comprèn els municipis 
corresponents a les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el 
Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès 
Oriental.    

c. La Demarcació veguerial de la Catalunya Central comprèn els 
municipis corresponents a les comarques de l’Anoia, el Bages, el 
Berguedà, Osona, i el Solsonès.  

d. La Demarcació veguerial de Girona comprèn els municipis 
corresponents a les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la 
Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva.  

e. La Demarcació veguerial de Lleida comprèn els municipis 
corresponents a les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla 
d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell.  

f. La Demarcació veguerial del Camp de Tarragona comprèn els 
municipis corresponents a les comarques del Tarragonès, Alt Camp, 
Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà i Priorat.  

g. La Demarcació veguerial de Les Terres de l’Ebre comprèn els 
municipis corresponents a les comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera 
d’Ebre i Terra Alta.    

 
D’aquesta manera, es creen set vegueries que estableixen la divisió territorial 
de Catalunya. Amb tot, per la constitució dels consells de vegueria 
corresponents, la disposició transitòria única preveu la gradualitat de la seva 
constitució, ja que en alguns casos cal la modificació de legislació estatal 
prèvia.  
 
Així les coses, en un primer moment es produirà la substitució de les 
diputacions pels consells de vegueria de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, 
d’acord amb el que preveu l’article 91.3 EAC. La circumscripció territorial 
d’aquests consells de vegueria coincideix amb la de les actuals províncies de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.  
 
En un segon moment es constitueix el Consell de Vegueria de les Terres de 
l’Ebre un cop s’hagi produït la corresponent modificació de la legislació en 
matèria de règim electoral general i la seva seu institucional s’ubica a la ciutat 
de Tortosa. En aquell moment, el Consell de Vegueria de Tarragona adopta la 
denominació de Consell de Vegueria del Camp de Tarragona.  
  
En un tercer moment, es constitueixen els consells de vegueria de l’Alt Pirineu 
i Aran i de la Catalunya Central un cop aprovada l’alteració de límits provincials 
a través d’una llei orgànica. Per a la constitució d’aquests consells de vegueria, 
una llei del Parlament ha de determinar la ciutat on s’ubica la seva seu 
institucional. 
 
En aquest sentit, i per tal de garantir la constitució dels set consells de 
vegueria,  l’avantprojecte de llei preveu, en la seva disposició final tercera, que  
el Govern de la Generalitat presentarà al Parlament de Catalunya per a la seva 
proposta a les Corts Generals, les iniciatives legislatives que puguin ser 
necessàries, incloses les relatives a l’establiment del règim electoral de la 



vegueria, per tal d’adequar-lo a l’àmbit territorial que preveu aquesta llei i així, 
completar el desplegament de la organització territorial.  
 
També cal esmentar que l’avantprojecte preveu un procediment per a la 
creació, modificació i supressió de vegueries. Aquest procediment és 
homologable al que es segueix per a la creació i supressió de comarques i ha 
de ser aprovat per una llei del Parlament d’acord amb el que preveu l’article 91 
EAC.  
 
Estan legitimats per proposar la creació, modificació i supressió de vegueries 
exclusivament:  
 
1. El Govern de la Generalitat. 
2. El Parlament de Catalunya. 
3. Les vegueries i municipis que en cada cas correspongui. 
 
Quan la proposta prové de municipis o vegueries: 
 
La  proposta de creació i supressió de vegueries requereix el consentiment 
exprés de dues terceres parts dels municipis que l’haurien de constituir, o bé 
dues terceres parts dels municipis afectats, que en ambdós casos han de 
representar, com a mínim, dues terceres parts de la població de la vegueria.  
 
La proposta de modificació del territori veguerial l’exerceixen les vegueries 
interessades. L’òrgan plenari dels respectius consells de vegueria ha d’aprovar 
la proposta de modificació per dues terceres parts del nombre legal dels seus 
membres.  
 
 
3. El règim jurídic de la vegueria. 
 
Com s’ha dit anteriorment, la vegueria té una doble naturalesa. És per això que, 
en el títol anomenat els “consells de vegueria” es regula la vegueria en la seva 
naturalesa d’ens local. En aquest títol trobem un capítol dedicat a preveure la 
organització bàsica i funcionament dels consells de vegueria. Un altre capítol 
dedicat a les competències i funcions dels Consells. Un tercer capítol dedicat a 
la constitució del Consell de Vegueria i la seva organització política i un quart 
que regula el personal al servei dels consells de vegueria. 
 
El títol anomenat les demarcacions veguerials desenvolupa la vegueria en la 
seva naturalesa com a divisió en la que la Generalitat organitza els seus 
serveis. En aquest títol, es preveu que la vegueria: 
 

a. És la demarcació única en la que s’organitzen tots els serveis del 
Govern i de l’Administració de la Generalitat en el territori.  

b. És l’espai sobre el qual el Govern i l’Administració de la Generalitat 
exerceixen les seves funcions de planificació, programació i coordinació 
territorials. 

c. És la divisió en que s’organitzen territorialment les autoritats i els serveis 
que depenen del Parlament. 



 
També, es preveu l’àmbit territorial de les set demarcacions veguerials i es 
desenvolupa l’organització dels serveis de la Generalitat en la vegueria. En 
aquest sentit, s’incorpora un article per reconèixer l’especificitat de la Vall 
d’Aran establint que el Conselh Generau d’Aran es relaciona directament amb 
els òrgans centrals del Govern i de l’Administració de la Generalitat, en els 
termes fixats per la legislació reguladora del seu règim jurídic especial. 
 
 
4. Transició de les diputacions als consells de vegueria. 
 
La transició de les diputacions als consells de vegueria es regula en un títol 
específic on, bàsicament, es preveu la subrogació dels consells de vegueria en 
la representació que les diputacions tenen en institucions, consorcis, 
fundacions, societats i altres entitats o ens públics o privats. Així com, es 
preveu que, des de la seva constitució, assumeixen la titularitat dels béns i 
drets de les respectives diputacions.  
 
Pel que fa al personal es produeix una integració total del personal que en el 
moment de l’entrada en vigor de la llei presta serveis a les diputacions 
provincials que, passen a integrar-se, amb plena dependència orgànica i 
funcional, en els òrgans dels consells de vegueria. 
 
 
 


