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1. Univers d’estudi i abast territorial 

L’univers d’estudi està format per 40 de les 41 comarques existents. Resta fora el Conselh 

Generau d’Aran perquè, tot i formar part de la distribució territorial catalana de nivell local, les 

especificitats que li han estat reconegudes dificulten la seva comparació amb la resta d’ens. 

D’acord amb les dades relatives al padró municipal de 2010, les 40 comarques objecte d’estudi 

cobreixen l’espai supramunicipal de 937 municipis que sumen una població total de 7.502.175 

habitants en una superfície de 31.472,9 Km2 (taula 1). 
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Taula 1. Municipis, habitants i extensió segons comarca    

        

Comarca Municipis Habitants 2010 Extensió (km2) 

Alt Camp 23 45.326 538,0 

Alt Empordà 68 140.262 1.357,5 

Alt Penedès 27 104.589 592,8 

Alt Urgell 19 22.005 1.447,5 

Alta Ribagorça 3 4.278 426,9 

Anoia 33 118.057 866,3 

Bages 35 185.117 1.299,1 

Baix Camp 28 190.440 697,1 

Baix Ebre 14 82.222 1.002,7 

Baix Empordà 36 133.221 701,7 

Baix Llobregat 30 798.468 485,7 

Baix Penedès 14 99.786 296,2 

Barcelonès 5 2.251.029 144,7 

Berguedà 31 41.683 1.184,9 

Cerdanya 17 18.549 546,6 

Conca de Barberà 22 21.437 650,2 

Garraf 6 144.657 185,3 

Garrigues 24 20.413 797,6 

Garrotxa 21 55.439 735,4 

Gironès 27 181.153 575,4 

Maresme 30 430.997 398,9 

Montsià 12 72.333 735,4 

Noguera 30 40.130 1.784,1 

Osona 51 153.499 1.260,1 

Pallars Jussà 14 13.978 1.343,1 

Pallars Sobirà 15 7.646 1.377,9 

Pla d'Urgell 16 37.371 305,1 

Pla de l'Estany 11 30.660 262,8 

Priorat 23 10.145 498,6 

Ribera d'Ebre 14 24.082 827,3 

Ripollès 19 26.580 956,2 

Segarra 21 22.940 722,8 

Segrià 38 205.724 1.396,6 

Selva 26 171.037 995,1 

Solsonès 15 13.730 1.001,2 

Tarragonès 21 249.718 318,9 

Terra Alta 12 12.931 743,4 

Urgell 20 37.322 579,7 

Vallès Occidental 23 886.530 583,2 

Vallès Oriental 43 396.691 851,0 

Total 937 7.502.175 31.473,0 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (www.idescat.cat)   
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Com es pot observar a la taula 2, l’abast territorial de l’estudi és molt ampli i cobreix 

pràcticament la totalitat del territori català.  

Taula 2. Abast territorial de l'estudi   

        

  

Comarques 

objecte 

d'estudi 

Catalunya 
Abast 

territorial 

Municipis 937 946 99,0 

Habitants 7.502.175 7.553.650 99,3 

Extensió (en km2) 31.473,0 32.108,2 98,0 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (www.idescat.cat) 

 

 

Les 40 comarques objecte d’estudi han col·laborat en el desenvolupament de la recerca 

facilitant la informació que se’ls ha sol·licitat .  
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2. Desenvolupament del treball de camp 

El treball de camp, dut a terme entre els mesos d’abril i d’octubre de 2011, s’ha realitzat 

sempre de forma presencial; els investigadors s’han desplaçat a la seu de cada consell 

comarcal i s’han reunit amb els gerents i tècnics per tal de complimentar els qüestionaris 

dissenyats per a la realització del projecte.  

La recollida de la informació s’ha desenvolupat al voltant dels tres eixos principals en els quals 

s’estructura el projecte. 

• Eix 1. Estructura i funcionament polític i administratiu 

• Eix 2. Activitats  

• Eix 3. Informació econòmica 

Per a l’obtenció de la informació relativa al primer eix, sobre l’estructura i el funcionament 

polític i administratiu de l’ens, s’ha realitzat una entrevista amb el gerent que ha respost un 

qüestionari de preguntes tancades.  

En el segon cas, per a la recollida de les activitats dels consells comarcals, s’ha contactat amb 

més de 350 tècnics que han facilitat informació sobre les funcions que desenvolupen aquests 

ens. Cal tenir present que l’operacionalització de les activitats ha representat una de les parts 

més complexes del projecte atès el gran ventall de funcions que realitzen. Com a punt de 

partida, i en base a les lleis comarcals i sectorials, es va construir un catàleg que incloïa les 

possibles activitats que podien desenvolupar. Tot i així, aquest llistat no era tancat i els 

investigadors van ampliar-lo sempre que es va considerar necessari. La intenció era permetre 

la millor adaptació possible a les característiques de cada comarca i evitar que un qüestionari 

completament tancat obviés informació rellevant. D’altra banda, per a cadascuna d’aquestes 

activitats, es disposa també de la informació que fa referència a la relació amb els municipis 

destinataris de l’activitat. Atès que els consells són una entitat supramunicipal amb importants 

funcions de suport atribuïdes, era important saber si l’activitat es dissenyava de forma 

homogènia per a tots els ajuntaments o s’atenia a les especificitats territorials, per exemple, 

amb motiu de la seva grandària poblacional.  

Pel que fa al darrer eix, la informació econòmica comarcal, s’ha recollit i sistematitzat a través 

dels comptes generals de l’entitat relatius als exercicis 2009 i 2010.  

 

3. Variables de segmentació 

Per al desenvolupament de l’estudi s’han utilitzat tres variables de segmentació que agrupen 

les comarques en funció de criteris diferents: el total d’habitants que resideix a la comarca, la 

mitjana del número d’habitants que viuen als municipis que conformen cada comarca i el 

volum pressupostari. 

Per a construcció de la variable grandària comarcal s’han utilitzat el número total d’habitants 

que resideixen a la comarca d’acord amb les dades del padró municipal per a l’any 2010. S’han 



Quaderns metodològics 1  Consells Comarcals 1 

 

Fundació Carles Pi i Sunyer 7 

 

creat quatre grups, a partir dels quartils, que contenen el 25% dels casos en cada cas. La taula 

3 i el mapa 1 en detallen la seva distribució.  

 

Taula 3. Grandària de la comarca (en nombre d'habitants)     

Habitants de la comarca  
Consells 

comarcals  
Percentatge  

De 4.278 a 22.005 habitants  10 25,0 

De 22.940 a 55.439 habitants  10 25,0 

De 72.333 a 171.037 habitants  10 25,0 

De 181.153 a 2.251.029 habitants  10 25,0 

Total     40 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del padró municipal de 2010 (Instituto Nacional de Estadistica 

www.ine.es) 

 

Mapa 1. Grandària comarcal (en nombre d’habitants) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del padró municipal de 2010 (Instituto Nacional de Estadistica www.ine.es) 

 

Pel que fa a la grandària mitjana municipal, s’ha utilitzat la mitjana del número d’habitants que 

viuen als municipis que conformen cada comarca, segons les dades del padró municipal per a 

l’any 2010. Tal com mostra la taula 4 i el mapa 2, les diferències comarcals són evidents: 
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pràcticament la meitat de les comarques catalanes tenen municipis amb una població mitjana 

compresa entre els 1.000 i 4.000 habitants aproximadament i en una mica més de la cinquena 

part de les comarques les localitats tenen una mitjana de població que se situa entre els 5.000 

i 10.000 habitants. La major part de comarques que concentren municipis amb una mitjana 

poblacional més elevada se situen al litoral.  

 

Taula 4. Grandària mitjana municipal (en nombre d'habitants)   

Grandària mitjana municipal  
Consells 

comarcals 
Percentatge 

De 441 a 998 habitants  6 15,0 

De 1.077 a 3.873 habitants 19 47,5 

De 5.298 a 9.225 habitants 9 22,5 

D'11.891 a 450.205 habitants 6 15,0 

Total   40 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del padró municipal de 2010 (Instituto Nacional de Estadistica 

www.ine.es) 

 

Mapa 2. Grandària mitjana comarcal (en nombre d’habitants) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del padró municipal de 2010 (Instituto Nacional de Estadistica www.ine.es) 
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La variable del volum pressupostari s’ha definit a partir de la previsió definitiva de despesa del 

pressupost de l’ens matriu de l’any 2010. Aquesta variable oscil·la entre els 4 i els 64 milions 

d’euros aproximadament. Tot i la dispersió elevada de les dades, pràcticament la meitat 

d’aquests ens locals tenen un volum pressupostari que se situa entre els 10 i els 20 milions 

d’euros. El mapa 3 mostra que les comarques amb un volum pressupostari més elevat (que 

ascendeix per sobre dels 20 milions d’euros) es troben molt properes geogràficament i se 

situen bàsicament a la província de Barcelona i de Girona. 

 

Taula 5. Volum pressupostari (en milions d'euros)     

Volum pressupostari  
  

Consells 

comarcals 
Percentatge 

De 4 fins a 10 milions d'euros   9 22,5 

De 10 a 20 milions d'euros   17 42,5 

Més de 20 milions d'euros   14 35 

Total   40 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del compte general de 2010 facilitades pels Consells 

Comarcals 

 

Mapa 3. Volum pressupostari (en milions d’euros) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del compte general de 2010 facilitades pels Consells Comarcals 
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4. Les funcions desenvolupades pels consells comarcals: operacionalització d’activitat i 

despesa 

 

4.1 Les activitats comarcals 

Tal com hem esmentat anteriorment, la construcció de la base de dades d’activitats comarcals 

ha suposat un procés força costós ja que s’havia d’aconseguir fer la informació equiparable a 

totes les comarques observades. Una de les principals dificultats era que en la definició de 

cada activitat sempre existia la visió subjectiva del tècnic. Així, tot i els esforços per tal de 

sistematitzar la recollida de la informació de manera uniforme, el número total d’activitats 

obtingudes s’ha de llegir de forma aproximada i no es pot prendre com un número fix i 

inamovible, s’ha d’interpretar de forma orientativa, com una dada indiciària del volum total 

d’activitat. 

A partir de l’estudi detallat de cadascuna de les actuacions recollides en el procés de treball de 

camp, s’han construït tres classificacions que agrupen les actuacions comarcals segons les 

seves funcions. Aquesta catalogació s’ha realitzat en base a diferents criteris: s’han tingut en 

compte les àrees internes en què s’estructuren els consells comarcals, les diferents lleis 

sectorials, així com els programes o polítiques de despesa inclosos en la classificació per 

programes dels pressupostos dels ens locals. Ara bé, endreçar les funcions desenvolupades 

pels ens locals no és una tasca evident, ni tampoc resulta una ciència exacta; mostra d’això, és 

que no existeixen dos consells comarcals que estructurin les seves àrees internes de manera 

idèntica. D’altra banda, sovint, sense conèixer el detall exacte del desenvolupament de 

l’activitat, algunes actuacions podrien ser susceptibles de ser incloses en més d’un grup i, a la 

inversa, algunes activitats costa de classificar-les sota alguna matèria per la seva ambigüitat o 

nivell de generalització. Malgrat aquests inconvenients metodològics, que, d’altra banda, 

apareixen en qualsevol operacionalització de la realitat, la classificació construïda permet 

detectar i comparar les principals matèries en què els consells comarcals han centrat la seva 

activitat. 

La primera classificació, que hem anomenat àmbits, és la que agrupa les activitats de forma 

més general. En molts casos, les seves categories podrien ser coincidents amb les polítiques 

del pressupost per programes o amb les grans àrees administratives en què s’estructura el 

consell comarcal. Per tant, en la major part dels casos, el conjunt d’activitats que el 

constitueixen cada àmbit és molt ampli i heterogeni. Per exemple, la categoria medi ambient 

aglutina activitats tan diverses com són l’eliminació de residus, el tractament d’aigües, la 

contaminació lumínica i atmosfèrica o la planificació mediambiental. Aquesta classificació 

permet detectar clarament les principals funcions que realitzen aquests ens (quadre 1). Totes 

les actuacions s’emmarquen en algun àmbit. Per a les activitats que no es podien incloure en 

cap dels àmbits construïts, s’ha creat una categoria genèrica d’altres serveis. 
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Quadre 1. Classificació d’activitats per àmbit, subàmbit i grup d’activitat 

Acció exterior         

Agricultura i ramaderia       

Assistència als ajuntaments   

Comerç i consum         

Cultura         

Convivència i ciutadania       

Desenvolupament econòmic local     

Ensenyament         

Energia         

Esports i lleure         

Habitatge         

Medi Ambient         

Ocupació         

Ordenació del territori i urbanisme     

Planificació estratègica i programació transversal   

Salut pública         

Sanitat         

Seguretat         

Serveis socials         

Telecomunicacions i noves tecnologies     

Transport i mobilitat         

Turisme         

Altres serveis         

 

La segona classificació, que hem categoritzat com a subàmbit, ofereix una major concreció i 

permet aprofundir amb més detall en el tipus d’activitats realitzades; va més enllà de les grans 

funcions desenvolupades pels consells. Alguns dels subàmbits dissenyats són coincidents amb 

els grups de programes de la classificació per programes del pressupost. Pràcticament totes les 

actuacions que conformen el catàleg s’emmarquen en algun subàmbit, tot i que alguns àmbits 

estan formats per tan poques activitats que no s’han pogut desagregar. 

La tercera i última categorització, els grups d’activitats, s’han construït només quan ha sigut 

necessari, quan els subàmbits eren divisibles en unitats més petites. Ofereixen major nivell de 

detall que els subàmbits i una idea molt concreta de les activitats que engloben. El quadre 2, 

inclou els àmbits, subàmbits i grups d’activitats.  

Tal com es pot observar en els documents d’explotació del projecte1, cada àmbit, subàmbit i 

grup d’activitat té un pes diferent dins del total d’actuacions desenvolupades per aquests ens. 

 

 

                                                           
1 Els documents d’explotació del projecte són consultables a http://pisunyer.org/consells-comarcals/projecte. 
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Quadre 2. Classificació d’activitats per àmbit, subàmbit i grup d’activitat 

Acció exterior 

  Acció exterior     

  Cooperació al desenvolupament   
  

Agricultura i 

ramaderia 
      

  

Assistència als 

ajuntaments 

  

Assistència a serveis generals 

  Estructural i administratiu 

    Tic i serveis informàtics 

    Estadística, padrons i cartografia 

    Coordinació i planificació 

    Lingüístic i comunicació 

    Gestions i tràmits 

    Pressupostos, tributs i comptes 

    Recursos Humans 

    Demografia 

    Suport a polítiques públiques específiques 

  

Suport a polítiques públiques 

  Joventut 

    Serveis tècnics 

    Altres serveis generals 

Comerç i consum 
  Comerç   

  

  Consum   
  

Cultura 

  Equipaments culturals     

  
Activitats culturals, lúdiques i 

pedagògiques 
  

  

  
Gestió i catalogació del 

patrimoni 

  

  

  
Serveis de gestió i catalogació de 

documentació cultural 

  

  

  Cultura popular i tradicional 
  

  

  
Subvencions a activitats 

    

Convivència i 

ciutadania 

  

Aspectes generals de 

convivència 

  Informació, orientació i tramitació 

    Mediació i accions en interculturalitat 

    Sensibilització, formació i estudis en la 

diversitat 

    Plans, projectes i programes de convivència 

  
Acollida i integració de persones 

nouvingudes 

  Acollida de persones nouvingudes 

    Integració de persones nouvingudes 

  
Participació 

  Animació i integració socio-cultural 

    Consell de Participació 
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    Associacionisme i entitats 

Desenvolupament 

econòmic local 

  Planificació estratègica de 

desenvolupament econòmic 

    

  
Indústria 

    

  

Empresa i autònoms 

  Assessorament i sensibilització 

    Formació i guies formatives 

    Ajuts a empreses i autònoms 

    Estudi, planificació i dinamització del sector 

    Autoritzacions 

  
Fires 

  
  

Ensenyament 

  Serveis en centres educatius     

  

Serveis perifèrics  

  Gestió de menjadors escolars 

    Monitoratges menjadors escolars 

    Transport escolar 

    Monitoratges i suport al transport escolar 

  

Acompanyament a l'activitat 

educativa 

  Orientació acadèmica i professional 

    Programes contra l'absentisme escolar 

    Sensibilització en valors i hàbits 

    Activitats extraescolars, visites i premis 

    Formació de monitors per a serveis perifèrics 

    Planificació, catalogació i altres serveis de 

suport als centres 

  Serveis educatius 

complementaris 

  

  

  

Ajuts directes 

  Ajudes per al transport escolar 

    Ajudes per al menjador escolar 

    Altres ajudes per al procés educatiu 

Energia 
  

  

    

Esports i lleure 

  Aspectes generals d'esports i lleure   

  Promoció i difusió de l'activitat 

física   

  Activitats de lleure     

  

Inspecció d'activitats i 

instal·lacions de lleure 

  Inspecció i autorització per a la obertura 

d'instal·lacions de lleure 

    Inspecció, control i sanció de les instal·lacions 

de lleure 

  

  

Inspecció, control i sanció de les activitats de 

lleure 

    
Informació, assessorament i 

tràmits en matèria d'habitatge 

  Informació i assessorament 

      Gestions i tràmits 

Habitatge   Inspecció i control d'habitatge     
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    Suport a la compra, rehabilitació 

i lloguer d'habitatge 

  

  

Medi ambient 

  
Planificació i educació ambiental 

  Sensibilització i formació 

    Planificació 

  

Residus 

  Abocadors 

    Contenidors 

    Deixalleria 

    Orgànic 

    Rebuig 

    Recollida i gestió de residus 

    Selectiva 

    Tramitacions, reglamentació, inspecció, control 

i estudis 

    Altres residus 

  Aigües     

  Protecció del medi     

  Sorolls, vibracions i 

enllumenament   

Ocupació 

  Orientació laboral     

  Inserció laboral     

  Formació laboral     

  Acords generals sobre ocupació     

Ordenació del 

territori i 

urbanisme 

  Planificació de l'ordenació del territori 

  Infraestructures i obres     

  Protecció del paisatge     

  Gestions vinculades al PUOSC     

  Altres     

Planificació 

estratègica i 

programació 

transversal 

  Tramitacions     

  Comunicació i dinamització     

  Plans i programació     

Salut pública 

  Protecció de la salut     

  Promoció de la salut     

Sanitat         

Seguretat 

  Prevenció i extinció d'incendis     

  Protecció civil     

  
  

Serveis bàsics d'atenció social 

primària 

  Planificació, programació, coordinació, 

supervisió i control de serveis socials 

      Serveis bàsics d'atenció social 

      Serveis d'atenció domiciliària 

      Serveis residencials d'estada limitada 
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Serveis socials 
    Serveis de menjadors socials i programes 

d'aliments 

      Serveis de centres oberts 

      
Suport i assessorament tècnic pels gestors i 

professionals de serveis socials 

  
  

Serveis socials especialitzats 

  Gestió i coordinació de serveis socials 

especialitzats 

  
    Serveis d'atenció a la dependència i a les 

persones cuidadores 

      Serveis a la dona 

      Serveis a la família, la infància i l'adolescència 

      Servei de transport adaptat 

      Serveis socials a toxicòmans 

      Serveis d'atenció precoç 

      Altres serveis socials especialitzats 

    Prestacions econòmiques a serveis socials 

Telecomunicacions 

i noves 

tecnologies 

  Promoció en l'ús de les TIC   
  

  Certificacions digitals   
  

  Desenvolupament de les xarxes 

de telecomunicacions 

  

  

Transport i 

mobilitat 

  Planificació de la mobilitat   
  

  Transport públic   
  

Turisme 

  Planificació turística   
  

  Informació turística     

  Manteniment i senyalització de rutes turístiques 

  Comunicació i publicitat turística     

Altres serveis 
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4.2 El pressupost dels consells comarcals 

L’anàlisi pressupostària dels consells comarcals és el tercer eix en el que s’ha estructurat el 

projecte i que ha permès, juntament amb la catalogació de les activitats, detectar les funcions 

desenvolupades pels consells comarcals, la intensitat i la forma com es realitzen. Així, durant el 

procés de treball de camp, es van recollir les liquidacions del pressupost de l’ens matriu 

relatives als exercicis 2009 i 2010 (dades sense consolidar). En els casos en què no es van 

poder obtenir, la informació va ser complimentada mitjançant fonts secundàries, 

concretament, a través del lloc web del Ministerio de Economía y Hacienda. 

La informació pressupostària recollida s’ha analitzat en base les classificacions per programes i 

econòmica definides a l’ordre EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 

estructura de los presupuestos de las entidades locales de forma conjunta. Per a la correcta 

interpretació dels resultats obtinguts, cal tenir presents algunes consideracions 

metodològiques prèvies.  

En primer lloc, la informació de què es disposa varia en funció del consell comarcal: 

malauradament, no es disposa de la classificació econòmica i per programes conjuntament en 

tots els casos, ni tampoc del màxim grau de desagregació del pressupost necessari per 

quantificar la despesa per activitat (3 dígits en la classificació per programes). Aquest fet, 

genera que es disposi d’informació per a 34 consells comarcals, el 85% dels casos. Els consells 

comarcals que queden exclosos de l’anàlisi són els següents: Bages, Berguedà, Baix Camp, 

Garraf, Maresme i Noguera.  

En segon lloc, els resultats i conclusions als quals s’arriben estan subjectes al grau de 

compliment dels consells comarcals de l’ordre EHA/3565/2008. Així, a mida que augmenta el 

nivell de desagregació del pressupost (conceptes i subconceptes), pot augmentar el biaix de les 

dades.  

En tercer lloc, pel que fa a la despesa per programes, cal tenir present que determinades 

despeses són susceptibles de ser incloses en més d’una política de despesa, fet que ens 

impedeix assegurar que tots els consells comarcals hagin computat la despesa de forma 

homogènia. A més a més, la classificació per programes permet a cada ens local crear els 

epígrafs que consideri pertinents, fet que també dificulta la comparació entre consells.  

L’estudi del comportament pressupostari dels consells comarcals permet posar en relació les 

activitats desenvolupades descrites pels tècnics entrevistats amb la despesa efectuada, la qual 

cosa facilita l’avaluació de la consistència de la informació obtinguda. D’aquesta forma, s’ha 

vinculat cada activitat definida prèviament amb una política de despesa o un programa, en 

funció de cada cas concret; algunes de les activitats, aparentment, poden encaixar en una 

política de despesa concreta: és el cas de les activitats catalogades sota els epígrafs 

d’ensenyament o cultura que tenen una política de despesa definida en la classificació del 

pressupost per programes. En d’altres casos, en canvi, s’ha treballat a nivell de programa 

perquè determinades polítiques contenen més d’una activitat. Per exemple, la política de 

despesa 43 comprèn comerç, turisme i petites i mitjanes empreses, àrees d’actuació que en el 

nostre estudi s’han codificat de forma diferenciada, com a activitats independents. El quadre 3 
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detalla la relació entre àmbits definits al quadre 1 i les polítiques o programes de despesa, 

segons correspongui. 

Quadre 3. Relació entre la classificació d'activitats segons àmbit i despesa del 

pressupost per programes 

Activitats per àmbits 
Codi política 

o programa 
Definició de política o programa 

Agricultura i ramaderia 41 Agricultura, ramaderia i pesca 

Comerç i consum 431 Comerç 

  493 Oficines de defensa al consumidor 

Cultura 33 Cultura 

Desenvolupament econòmic 

local 
433 

Desenvolupament empresarial i altres 

actuacions sectorials 

  439 Altres actuacions sectorials 

  422 Indústria 

Energia 425 Energia 

Ensenyament 32 Educació 

Esports i lleure 34 Esports 

Habitatge 152 Habitatge 

  153 Accés a l'habitatge 

  154 Foment edificació protegida 

Medi ambient 170 Medi ambient 

  162 
Recollida, eliminació i tractament de 

residus 

  161 
Sanejament, abastiment i distribució 

d'aigües 

Ocupació 24 Foment del treball 

Ordenació del territori i 

urbanisme 
151 Urbanisme 

  155 Vies públiques 

  45 Infraestructures 

Salut pública 313 Accions públiques relatives a la salut 

Sanitat 312 
Hospitals, serveis assistencials i centres 

de salut 

Seguretat 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 

Serveis socials 23 Serveis socials i promoció social 

Telecomunicacions i noves 

tecnologies 
491 Societat de la informació 

Transport i mobilitat 44 Transport públic 
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Turisme 432 Ordenació i promoció turística 

Font: Elaboració pròpia a partir de la classificació del pressupost per programes definit a l’ordre EHA/3565/2008, de 3 de 

diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales 

 

Si es compara el quadre 1 amb el quadre3, s’observa que 18 dels 23 àmbits definits 

prèviament se’ls ha pogut assignar alguna política o programa del pressupost. Els àmbits que 

queden sense despesa vinculada són acció exterior, assistència als ajuntaments, convivència i 

ciutadania, planificació estratègica i programació transversal i altres serveis, els quals, 

aparentment, no tenen una relació directa amb cap política o programa del pressupost. De fet, 

és probable que part d’aquestes activitats estiguin comptabilitzades en algun altre àmbit. Per 

exemple, es detecta que alguns consells comarcals han comptabilitzat actuacions dirigides a la 

integració de persones estrangeres en la política 23 que recull serveis socials i promoció social. 

L’àmbit d’esports i lleure s’ha vinculat únicament amb la despesa en esports (política 34) ja 

que no existeix un programa exclusiu per a les actuacions en matèria de lleure.  

D’altra banda, els subàmbits de participació ciutadana, que forma part de l’àmbit convivència i 

ciutadania, i tributs i comptes, que s’ha catalogat en el grup d’assistència als ajuntaments 

tenen un programa vinculat (quadre 4). No obstant això, cal tenir present que la despesa 

englobada en tributs i comptes s’ha de tractat amb precaució, ja que impedeix discernir les 

actuacions vinculades al funcionament del propi consell comarcal de les relacionades amb 

suport als ajuntaments de la comarca. 

 

Quadre 4. Relació entre la classificació d'activitats segons subàmbit i despesa 

del pressupost per programes 

Pressupostos, tributs i comptes 932 Gestió del sistema tributari 

Participació ciutadana 924 Participació ciutadana 

Font: Elaboració pròpia a partir de la classificació del pressupost per programes definit a l’ordre EHA/3565/2008, de 3 de 

diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

 

En definitiva, l’estudi conjunt de les activitats desenvolupades pels consells comarcals i del 

pressupost associat permet detectar les principals funcions desenvolupades per aquests ens.  
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Annex 1. Consells comarcals que formen part de l’univers d’estudi 

Tots els consells comarcals que formen part de l’univers d’estudi han col·laborat en el projecte 

facilitant la informació requerida. 

 

Alt Camp 

Alt Empordà 

Alt Penedès 

Alt Urgell 

Alta Ribagorça 

Anoia 

Bages 

Baix Camp 

Baix Ebre 

Baix Empordà 

Baix Llobregat 

Baix Penedès 

Barcelonès 

Berguedà 

Cerdanya 

Conca de Barberà 

Garraf 

Garrigues 

Garrotxa 

Gironès 

Maresme 

Montsià 

Noguera 

Osona 

Pallars Jussà 

Pallars Sobirà 

Pla d'Urgell 

Pla de l'Estany 

Priorat 

Ribera d'Ebre 

Ripollès 

Segarra 

Segrià 

Selva 

Solsonès 

Tarragonès 

Terra Alta 

Urgell 

Vallès Occidental 

Vallès Oriental 
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