
 
 
 

 

APORTACIONS DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS A LA CONSULTA PÚBLICA 

PRÈVIA DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE L’ESTATUT DELS MUNICIPIS RURALS 

 

ÚNICA 

Per a l’Associació Catalana de Municipis és bàsic que totes les propostes legislatives que 

ha anunciat el Govern, es tramitin de manera coordinada. 

En aquests moments, com és sabut, s’ha iniciat la tramitació de la Llei de Governs Locals 

i la de l’Estatut del municipi rural. També s’ha anunciat la Llei de Territori.  

Tot i que hi ha previstes altres iniciatives legislatives amb una incidència menor en 

l’àmbit local, volem alertar que cal harmonitzar el debat que es generi, com a mínim, en 

aquests tres projectes de llei. 

Hem d’afavorir un debat de fons sobre les competències, el finançament, i la 

simplificació administrativa als ens locals, quaranta anys després de recuperar els 

Ajuntaments democràtics. Però ho hem de fer sense compartiments estancs, ni temàtics 

ni per departaments. I alguns dels debats de base serveixen per a totes tres iniciatives 

legislatives. 

 

Quant al contingut de l’Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals, ha 

d’incorporar el debat competencial, el del finançament, d’acord amb les competències, 

i la simplificació administrativa i organitzativa que hauria de comportar el 

reconeixement de municipi rural. I precisament perquè es tracta de donar un Estatut 

diferenciat als municipis que tinguin la consideració de rurals, cal fer un debat a fons 

sobre com es financen i exerceixen les competències que comporti aquest 

reconeixement. Per això a les aportacions a l’Avantprojecte de llei de Governs locals, 

des de l’ACM hem alertat i demanat que cal debatre conjuntament competències i 

finançament a la Llei de Governs locals; i paral·lelament, fer aquest mateix debat per 

l’especificitat dels municipis rurals en el present avantprojecte. Deixar el finançament a 

banda no té cap sentit, és un debat que cal afrontar ja que l’actual regulació ha 

comportat un greuge pels municipis amb menys densitat i per les persones que hi viuen. 

 

En la redacció de l’Estatut dels municipis rurals hem de poder debatre quins indicadors 

permetran una discriminació positiva d’aquells municipis que sovint només se’ls valora 

per indicadors quantitatius com el número d’habitants, d’alumnes, o d’usuaris de 

qualsevol servei. Cal incorporar indicadors que garanteixin la igualtat d’oportunitats de 

totes les persones visquin on visquin, per assolir l’equitat territorial i social i evitar una 

Catalunya a dues velocitats. 



 
 
 

 

Finalment,  treballarem el posicionament de la nostra entitat amb els nostres associats 

a mesura que es vagi concretant el text articulat. Tanmateix, reiterem que per nosaltres 

és imprescindible fer-ho de manera coordinada amb les altres iniciatives legislatives i si 

volem posar en valor les especificitats dels municipis rurals, cal incloure el finançament 

al debat competencial i de simplificació administrativa. 


