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1. Projecte i objectius
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Des del seu restabliment, els Consells Comarcals han definit el seu model de funcionament a partir de les
característiques de cada territori, adaptant la seva estructura i les seves activitats a les necessitats de
l’entorn. Amb una trajectòria de 24 anys, el seu paper s’ha consolidat en col·laboració i coordinació amb els
altres ens locals, els ens de cooperació i les institucions d’altres nivells territorials. En l’actualitat, podem dir
que el model comarcal està plenament desenvolupat i la Comarca és una peça clau en el nostre sistema
institucional.

Tot i la rellevància de l’ens, existeixen pocs estudis que aportin un coneixement transversal sobre el
funcionament, l’estructura i les activitats que realitza. Aquest fet és particularment important atesa la gran

1. Projecte i objectius

funcionament, l’estructura i les activitats que realitza. Aquest fet és particularment important atesa la gran
heterogeneïtat i el diferent desenvolupament que ha tingut cadascun dels Consells. Aquesta mancança
d’estudis contrasta amb el fet que els Consells s’han construït a partir d’una lògica de geografia funcional
variable i d’adaptació al territori. En definitiva, i a manca d’estudis que ho puguin confirmar pel moment,
sembla que cada consell s’ha configurat manifestant singularitats accentuades, fet que respon a la diversitat
del territori català. És per això que, en un moment en què el disseny territorial torna a ser un debat de
primer ordre, és rellevant conèixer de forma profunda i acurada aquesta institució.
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La Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, ha centrat en els darrers anys la seva activitat
en l’anàlisi del món local. De forma tradicional, la tasca de la Fundació es desenvolupava fonamentalment
en l’àmbit municipal i des de l’any 2003 desenvolupa amb periodicitat bianual l’Observatori de Govern
Local, que recull informació sistemàtica de tots els municipis catalans de més de 500 habitants, així com
treballa amb les polítiques públiques des del Banc de Bones Pràctiques o el Panel de Polítiques Públiques.
La voluntat de suport i de recolzament al nivell local va conduir a pensar que era un moment oportú per tal
d’apropar-nos a la realitat comarcal català amb vocació analítica però també amb l’aspiració de produir un
instrument útil per als propis ens locals.

1. Projecte i objectius

L’objectiu del present projecte és portar a terme una anàlisi transversal del desenvolupament i
comportament que han manifestat els 40 Consells Comarcals amb l’objectiu de poder realitzar un mapa
dels serveis i de les activitats. La normativa ofereix un ventall ampli de possibilitats que planteja un marc
flexible però que pot generar un cert desenfocament de quina és la realitat efectiva de l’ens. A partir d’una
metodologia de caire empíric ens proposem donar resposta a aquesta necessitat de coneixement sobre un
àmbit fonamental en el disseny territorial català.

El projecte implica la recollida sistemàtica d’informació sobre un conjunt de temes que faci possible una
anàlisi comparativa. Per a la seva realització, preveiem el desplaçament d’investigadors/es al llarg del
territori que portaran a terme uns qüestionaris a Gerents i responsables d’Àrees. Les qüestions tractades
inclouen l’organització política i administrativa, els ens instrumentals, la col·laboració interadministrativa i la
realització d’activitats i la prestació de serveis.
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2. Disseny de l’estudi i metodologia
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UNIVERS I ABAST TERRITORIAL

Aquest projecte té per objectiu l’estudi dels Consells Comarcals en tot el territori català, i és per això que
ens dirigirem a 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. Les 40 comarques cobreixen l’espai supramunicipal de 938
municipis que sumen una població total de 7.502.175 habitants en una superfície de 31.472,9 Km2.

REDACCIÓ DEL QÜESTIONARI

2. Disseny de l’estudi i metodologia

REDACCIÓ DEL QÜESTIONARI

El procés de redacció i d’avaluació de l’enquesta s’ha realitzat al llarg d’un període prolongat en el qual han
intervingut diversos experts i que ha finalitzat amb la validació de totes les preguntes a partir de proves
pilot. El qüestionari s’estructura en els següents blocs:
I. Estructura i funcionament polítics
II. Estructura i funcionament administratius
III. Personificacions instrumentals locals
IV. Informació econòmica
V. Activitats realitzades

La cinquena i última part de l’enquesta, però particularment rellevant, recull de forma sistemàtica totes
aquelles activitats que realitzen els consells comarcals, tant aquelles que es dirigeixen als ajuntaments com
aquelles que es presten de forma directa a la ciutadania.
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TREBALL DE CAMP: EL CONEIXEMENT DEL TERRITORI

Els qüestionaris es van administrar de forma presencial per part d’investigadors i investigadores de la
Fundació Carles Pi i Sunyer. Aquest fet va implicar el desplaçament de l’equip de recerca a tots els consells
comarcals i la concertació de visites prèvies amb els o les Gerents dels Consells.

Els qüestionaris tenien dos conjunts de destinataris principals: els blocs del qüestionari de caràcter genèric
van ser respostos pel Gerent del Consell Comarcal (o la persona en qui ho delegui). De la mateixa manera,
els Gerents van indicar les persones que havien de respondre al bloc del qüestionari que fa referència a les

2. Disseny de l’estudi i metodologia

els Gerents van indicar les persones que havien de respondre al bloc del qüestionari que fa referència a les
activitat i que havien de ser, preferiblement, caps de servei o tècnics responsables de cadascun dels àmbits
o àrees.

De forma prèvia a les entrevistes, l’equip tècnic de la Fundació va realitzar una tasca de cerca i buidatge de
fonts secundàries per tal d’obtenir el màxim volum d’informació a través de suports d’accés públic. La
informació era després validada i completada bé pel gerent, bé pels tècnics de les diferents àrees. La
recollida d’informació de les activitats feia possible incorporar qualsevol activitat que els tècnics
consideressin que havia de ser presa en consideració. Aquest sistema de recollida, tot i que va implicar una
gran complexitat en la realització del treball de camp, garanteix la màxima flexibilitat i adaptabilitat del
qüestionari a les característiques de cada consell.
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3. Estructura política i administrativa
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3.1 El President

10



3.1.1 Forma d’elecció de l’actual President

70,0%

2,5%

Ordinària, derivada de les eleccions

Dimissió de l'anterior President

Forma d'elecció de l'actual President [n=40]Tot i que l’elecció ordinària és 
majoritària, en un 20% dels 
consells comarcals el 
President ha estat elegit per 
alternança derivada d’un 
pacte polític. Les altres 
opcions sumen un 10%. 

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

2,5%

7,5%

20,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Dimissió de l'anterior President

Renúncia de l'anterior President

Alternança per un pacte polític

11



Tres de cada quatre presidents 
porten fins a quatre anys al 
càrrec.

3.1.2 Antiguitat de l’actuals President

75,0%Fins a 4 anys

Anys en el càrrec de l'actual President [n=40]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

20,0%

5,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

De 5 a 8 anys

Més de 8 anys
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La dedicació dels presidents és 
majoritàriament una dedicació 
parcial (45%). 

La dedicació exclusiva arriba al 
30% i el 25% dels presidents 
no tenen dedicació assignada. 
La major part d’aquests 
darrers podrien tenir dedicació 
a d’altres institucions. 

3.1.3 Dedicació de l’actual President

30,0%Exclusiva

Dedicació de l'actual President [n=40]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

a d’altres institucions. 

45,0%

25,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Parcial

Sense dedicació
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La retribució mitjana dels presidents amb retribució és de més de 39.000 euros. El President que menys cobra té 
uns ingressos bruts de prop de 17.000 euros mentre que el més ben pagat cobra 58.000 euros.

3.1.4 Retribució bruta anual del President

Tots els
Presidents [n=27]

Presidents amb
dedicació

exclusiva [n=10]

Presidents amb
dedicació parcial 

[n=17]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

exclusiva [n=10] [n=17]

Mitjana 39.322,7 € 47.862,6 € 34.299,3 €

Mínim 16.876,0 € 35.813,7 € 16.876,0 €

Màxim 58.263,0 € 56.073,2 € 58.263,0 €
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3.2 El Ple
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El 60% dels consells comarcals 
convoquen el Ple cada dos 
mesos. El fet que les 
periodicitats siguin  
majoritàriament bimestrals o 
inferiors, indica que el Ple és 
un òrgan d’activitat moderada.

3.2.1 Periodicitat dels Plens

15,0%

60,0%

Mensual

Bimestral

Periodicitat de les convocatòries del Ple [n=40]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

60,0%

17,5%

7,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bimestral

Trimestral

Altres
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En el 92,4% dels consells comarcals hi ha comissions informatives. 

El 57,5% dels consells comarcals amb comissions informatives en tenen entre una i quatre.

3.2.2 Comissions informatives

92,4%Sí

Existència de comissions
informatives [n=40]

57,5%
D'una a quatre comissions 

informatives

Nombre de comissions informatives [n=37]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

7,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

No

17,5%

17,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De 5 a 8 comissions informatives

Més de 8 comissions informatives
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En el 85% dels consells comarcals tenen constituïda la figura de la Comissió Permanent. 

El 47,1% dels consells comarcals amb comissions permanents les realitzen cada 15 dies. 

3.2.3 Comissions permanents

85,0%Sí

Existència de comissions
permanents [n=40]

8,8%Setmanal

Periodicitat de les comissions permanents
[n=34]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

15,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

No 47,1%

29,4%

8,8%

5,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Quinzenal

Mensual

Bimestral

Altres
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3.3 El Consell d’Alcaldes
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En la majoria de consells comarcals el president del Consell d’Alcaldes és el President del Consell Comarcal.

La periodicitat  de convocatòria més habitual dels consells d’alcaldes és cada tres mesos (45%).

3.3.1 Presidència i periodicitat del Consell d’Alcaldes

85,0%
El president del Consell 

Comarcal

Presidència del Consell d’Alcaldes
[n=40]

5,0%Mensual

Periodicitat del Consell d’Alcaldes [n=40]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

15,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Comarcal

Un Alcalde escollit entre el 
Consell d'Alcaldes

27,5%

45,0%

22,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bimestral

Trimestral

Altres
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Nou de cada deu consells 
comarcals no han creat 
comissions o òrgans dins del 
Consell d’Alcaldes.

3.3.2 Comissions o òrgans propis dins el Consell d’Alcaldes

7,5%Sí

Existència de comissions o òrgans dins el Consell
d‘Alcaldes [n=40]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

92,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

No
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3.4 Dedicacions i indemnitzacions
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Sense incloure els presidents, 
quatre de cada cinc consellers 
no tenen cap tipus de 
dedicació. Dels 590 consellers 
que treballen en els equips de 
govern dels consells 
comarcals, trobem 15 
consellers amb dedicació 
exclusiva, 95 amb dedicació 

3.4.1 Dedicació dels consellers de l’equip de govern

2,5%Exclusiva

Dedicació dels consellers de l'equip de govern [n=590]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

exclusiva, 95 amb dedicació 
parcial i 480 sense dedicació.

16,1%

81,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Parcial

Sense dedicació
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3.5 La Gerència
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39 dels 40 consells comarcals tenen ocupada la plaça 
de gerent. Tot i que el nomenament per majoria és més 
ampli, cal destacar el gairebé 40% de gerents que han 
estat nomenats per unanimitat del Ple. 

3.5.1 La Gerència. Nomenament  i relleu de la persona que ocupa la Gerència

38,5%

61,5%

Majoria del nomenament de la Gerència
[n=39]

Per unanimitat del Ple

Amb el suport de la 
majoria del Ple

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

53,8%

5,1%

33,3%

2,6%

5,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cessament conseqüència d'un canvi a 
la presidència del Consell

Decisió de l'actual president (sense 
implicar canvi en la presidència)

Renúncia per motius personals de 
l'anterior Gerent

No hi ha canvis de Gerent

Altres

Causes del relleu de l'anterior gerent [n=39]

El relleu com a conseqüència d’un canvi en la 
Presidència és el motiu més important pel canvi en la 
Gerència.
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Els gerents són majoritàriament personal 
eventual i les seves dedicacions prèvies es 
vinculen més o menys a parts iguals entre 
sector públic i privat.  

3.5.2 La Gerència. Naturalesa del vincle i antinguitat en el càrrec

2,6%

97,4%

Un altre treballador del Consell

Personal eventual nomenat com a 
gerent

Naturalesa contractual de la Gerència [n=39]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

52,5%

7,5%

12,5%

20,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fins a 4 anys

De 5 a 8 anys

De 9 a 12 anys

Més de 12 anys

Antiguitat en el càrrec [n=39]

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La major part dels gerents havien estat un període 
inferior o igual a 4 anys al càrrec. El 20% porta més 
de 12 anys al càrrec.
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Tres de cada quatre gerents són homes.

3.5.3 Sexe i formació de la persona que ocupa la Gerència

74,4%

25,6%

Sexe de la persona que ocupa la 
Gerència [n=39]

89,7%Estudis universitaris

Formació de la persona que ocupa la 
Gerència [n=39]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

74,4%

Home Dona

89,7%

2,6%

5,1%

2,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Estudis universitaris

Formació professional 

Estudis secundaris

Estudis primaris

Nou de cada deu gerents han 
finalitzat estudis universitaris.

Hi ha 14 gerents llicenciats en 
Dret.
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Les ocupacions anteriors són 
diverses: 16 havien treballat 
en el sector privat, 10 en 
l’àmbit municipal, 8 en 
consells  comarcals i 2 tant en 
sector privat com municipal.

3.5.4 Activitat professional abans d’exercir la Gerència

42,9%

5,7%

Sector privat

Administració pública autonòmica

Activitat professional abans d'exercir la Gerència [n=39]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

2,9%

20,0%

28,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Administració pública local: diputació

Administració pública local: consell comarcal

Administració pública local: municipal
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3.6 Estructura i funcionament administratiu
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Només 29 dels 40 consells 
comarcals tenen aprovat un 
Reglament Orgànic Comarcal. 

Gairebé un 35% dels consells 
va aprovar el seu ROC durant 
els 2 primers anys del 
funcionament dels consells. En 
contrast, aproximadament un 
de cada dos reglaments 

3.6.1 Any d’aprovació del Reglament Orgànic Comarcal

34,5%1988-1990

Any d'aprovació del Reglament Orgànic Comarcal [n=29]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

de cada dos reglaments 
orgànics han estat aprovats en 
els darrers 10 anys. 20,7%

44,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1991-2000

2001-2011
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En els consells comarcals hi ha 26 secretaris i 14 secretàries.

3.6.2 Sexe de la persona que ocupa la Secretaria

37,5%

Sexe de la persona que ocupa la Secretaria[n=40]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

62,5%

Home Dona
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Un 65% dels secretaris són funcionaris d’habilitació estatal /autonòmica.

Set de cada deu secretaris que no són funcionaris d’habilitació estatal /autonòmica són funcionaris accidentals.

3.6.3 Naturalesa jurídica de situació de la Secretaria

35,0%

Pertinença a un cos d'habilitació estatal 
[n=40]

71,4%Funcionari accidental

Situació dels secretaris que no pertanyen
a un cos d'habilitació estatal [n=14]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

65,0%

Sí No

21,0%

7,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Funcionari interí

Altres
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Un de cada quatre secretaris dels consells comarcals és també secretari en un Ajuntament.  En la major part dels 
casos, en municipis de la mateixa comarca. 

3.6.4 Dedicació a la Secretaria

25,0%

Dedicació a la Secretaria [n=40]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

75,0%

Només del Consell Comarcal Compartit entre el Consell Comarcal i algun ajuntament
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Dos de cada tres interventors són homes.

3.6.5 Sexe de la persona que ocupa la Intervenció

31,6%

Sexe de la persona que ocupa la Intervenció *[n=39]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

68,4%

Home Dona

* La Secretaria-intervenció queda recollida en la categoria de 
Secretaria
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Sis de cada deu interventors dels consells comarcals són d’habilitació estatal/ autonòmica.

Dels 16 interventors que no són d’habilitació estatal/autonòmica, el 75% són funcionaris accidentals.

3.6.6 Naturalesa jurídica de la situació de la Intervenció

41,0%

Pertinença a un cos d'habilitació estatal 
[n=39]

75,0%Funcionari accidental

Situació dels interventors que no pertanyen a 
un cos d'habilitació estatal [n=16]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

59,0%

Sí No
18,8%

6,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Funcionari interí

Altres
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Un de cada tres interventors de Consell Comarcal són també interventors d’algun Ajuntament. En la major part dels 
casos en municipis de la mateixa comarca.  Aproximadament en un 15% dels consells el secretari i l’interventor 
desenvolupen funcions també en algun municipi, tot i que en la majoria dels casos no coincideixen en el mateix 
Ajuntament.

3.6.7 La dedicació a la Intervenció

30,8%

Dedicació a la Intervenció[n=39]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

69,2%

Només del Consell Comarcal Compartit entre el Consell Comarcal i algun ajuntament
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Quatre de cada cinc 
treballadors dels consells 
comarcals són personal 
laboral.

3.6.8 Personal

19,7%Funcionaris

Personal [n=40]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

80,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Laborals
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Set de cada deu comarques 
utilitzen el concurs - oposició 
per a la selecció del personal 
laboral.

Quatre de cada deu 
comarques utilitzen el concurs, 
i tan sols un de cada deu 
l’oposició o altres mètodes.

Per a aquesta pregunta les 

3.6.9 Selecció del personal laboral

42,5%Concurs

Processos que s'utilitzen per a la selecció del personal 
laboral [n=40]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

Per a aquesta pregunta les 
respostes no són excloents i 
per tant els consells comarcals 
poden haver senyalat més  
d’una resposta.

65,0%

10,0%

12,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Concurs-oposició

Oposició

Altres
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Un de cada quatre consells comarcals ha fet algun procés de funcionarització.

Un de cada deu consells comarcals té previst fer-ne un o estar fent algun procés de funcionarització.

3.6.10 Funcionarització del personal laboral

25,0%

Consells on s’ha dut a terme un procés de 
funcionarització del personal laboral [n=40]

10,0%

Consells on s'està portant a terme o està
previst aplicar algun procés de funcionarització

del personal laboral [n=40]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

75,0%

Sí No

90,0%

Sí No
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3.6.11 Funcionarització del personal laboral

25,0%Concurs

Processos que s'utilitzen per a la funcionarització del 
personal laboral [n=29]

Tres de cada quatre consells 
comarcals utilitzen el concurs -
oposició per a la 
funcionarització del personal 
laboral, mentre que un de 
cada quatre consells comarcals 
utilitzen el concurs.

Per a aquesta pregunta les 
respostes no són excloents i 

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

75,0%

4,2%

16,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Concurs-oposició

Oposició

Altres

respostes no són excloents i 
per tant els consells comarcals 
poden haver senyalat més  
d’una resposta.
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Gairebé tots els consells comarcals disposen de conveni col·lectiu per al personal laboral.
Sis de cada deu consells comarcals disposen d’un acord o pacte regulador de les condicions de treball per al 
personal funcionari.

3.6.12 Acords laborals

5,0%

Existència d’un conveni col·lectiu per al 
personal laboral [n=40]

Existència d'un acord o pacte regulador de 
les condicions de treball per al personal 

funcionari [n=40]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

95,0%

Sí No

63,9%

36,1%

Sí No
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3.7 Disseny estructural i orientació funcional
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Els consells comarcals han manifestat una tendència important a generar personificacions  instrumentals o 
ens de cooperació. En el cas d’aquests segons, sovint els consideren part de l’estructura del propi Consell. 

3.7.1 Activitat. Personificacions Instrumentals i Consorcis d’iniciativa pròpia

N Mínim Màxim Mitjana Desv. típ.

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

N Mínim Màxim Mitjana Desv. típ.

Personificacions
Instrumentals Locals

(PIL)
40 0 4 1,15 1,29

Consorcis d’iniciativa
pròpia

40 0 7 1,80 1,49
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La major part de les activitats que presta la comarca es dirigeix directament a la ciutadania. 

3.7.2 Activitat. Percentatge d'activitats als municipis segons destinatari

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

Destinatari Percentatge

Ajuntament 36,9 %

Ciutadania 63,1 %
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De mitjana, en un 81,71% de les activitats realitzades pels consells comarcals hi ha algun tipus de participació de la 
Generalitat (bé sigui mitjançant aportació econòmica, generació de directrius o recopilació d’informació).

3.7.3 Activitat. Participació de Generalitat i Diputació en les activitats dels consells
comarcals

Generalitat Diputacions

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

N Mínim Màxim Mitjana Desv. típ.

Participació
general

5.900 22,95 100,00 81,71 14,28

Participació
econòmica

5.900 21,31 96,07 73,31 13,48

Participació
en plans

5.900 2,92 67,42 30,66 19,48

N Mínim Màxim Mitjana Desv. típ.

Participació
general

5.900 5,05 75,96 21,66 13,74

Participació
econòmica

5.900 3,65 75,00 18,42 12,84

Participació
en plans

5.900 ,00 16,35 2,61 3,40
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3.8 Alguns comentaris sobre estructura política i 
administrativa
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Estructura política

� Els òrgans deliberants del Consell Comarcal semblen tenir poc pes dins de l’estructura. El 

Ple es reuneix poc (de forma bimestral o fins i tot menys) i el Consell d’Alcaldes en ocasions 

fins i tot no es convoca cap vegada en un any. 

� En contrast, la creació de comissions permanents és força generalitzada i la seva activitat, 

3.8.1 Alguns comentaris sobre l’estructura política i administrativa

� En contrast, la creació de comissions permanents és força generalitzada i la seva activitat, 

almenys pel que fa a periodicitat de les convocatòries, és més fluïda. 

� Existeix una forta vinculació de confiança entre la Gerència i la Presidència.  
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Estructura administrativa 

� Les dades mostren un pes moderat dels habilitats estatals.

� D’acord amb la informació recollida, es constata un fort pes de laborals davant de 

funcionaris.

Un aspecte a destacar és la canalització de part de la gestió a través de consorcis que 

3.8.1 Alguns comentaris sobre l’estructura política i administrativa

� Un aspecte a destacar és la canalització de part de la gestió a través de consorcis que 

actuen més com a personificacions instrumentals que com a ens de cooperació. 

� En un plànol més allunyat, les dades en el seu conjunt semblen indicar que les indicacions 

clàssiques de la Nova Gestió Pública van tenir un fort impacte en l’organització interna dels 

consells comarcals. 
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Anàlisi funcional

� Més d’un 60% de les activitats que presten els consells comarcals es dirigeix directament 

als ciutadans. 

� Entre les diferents activitats, n’hi ha algunes on es pot detectar una forta especialització pel 

que fa al públic objectiu. És a dir, hi ha activitats que es presten de forma pràcticament total 

3.8.1 Alguns comentaris sobre l’estructura política i administrativa

que fa al públic objectiu. És a dir, hi ha activitats que es presten de forma pràcticament total 

als ciutadans. 

� Les activitats de suport municipal són, en general, minoritàries en el conjunt de la gestió 

dels consells. 

� La major part de les activitats es presten de forma genèrica per a tots els municipis de la 

Comarca. 
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Relació amb altres administracions

� El gruix d’activitats que realitzen els consells, més del 50%, són assignades per una llei o 

habilitacions genèriques a les administracions; es podrien qualificar, doncs, com a activitat 

pròpia. 

� Una mica més del 28% són delegacions, d’entre les quals, la gran majoria són delegacions 

3.8.1 Alguns comentaris sobre l’estructura política i administrativa

� Una mica més del 28% són delegacions, d’entre les quals, la gran majoria són delegacions 

de la Generalitat (més del 70%) i només un 25% són activitats delegades pels municipis.

� Els consells afirmen que en més del 80% de les seves activitats hi participa la Generalitat; la 

participació econòmica s’estén fins el 73%. Més d’un 30% de les activitats segueixen un Pla 

establert per la Generalitat. 

� La relació amb les diputacions és molt menor. Només hi participen en un 21% i financen un 

18% de les activitats. 

� Només en el 13% de les activitats registrades no apareix la intervenció de cap altra 

administració. 
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4. Els serveis i activitats dels consells comarcals
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4. Els serveis i activitats dels consells comarcals

L’activitat dels consells comarcals no segueix una estructura definida o prevista legalment que
permeti classificar directament. Per aquest motiu, per tal de poder fer una anàlisi de conjunt,
hem definit un esquema de catalogació que distingeix en àrea, servei, àmbit i subàmbit.

Per tal de dur a terme aquesta catalogació ens hem basat en les activitats realitzades pels
consells de forma que els grups no són predefinits sinó que s’han treballat a partir del
contingut.contingut.

Les quatre àrees recullen la idea tradicional de funcionament de les administracions locals,
que distingeix entre Àrea de Serveis Personals, Àrea de Serveis al Territori, Àrea de Promoció
Econòmica i Àrea de Suport Municipal.

Aquestes 4 àrees  es desagreguen primer en 16 serveis i aquests en una sèrie d’àmbits 
d’activitat. 
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4.1 Classificació dels serveis i àmbits de treball
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4.1 Classificació de serveis i àmbits

- Serveis socials
. Serveis bàsics d’atenció social primària
. Serveis socials especialitzats
. Prestacions econòmiques

- 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

-Habitatge-Habitatge
. Informació, assessorament i tràmits en matèria d’habitatge
. Inspecció i control d’habitatge
. Suport a la compra, rehabilitació i lloguer d’habitatge

-Ensenyament.
. Serveis en centres educatius
. Serveis perifèrics en centres educatius 
. Serveis d’acompanyament a l’activitat educativa
. Serveis educatius complementaris
. Ajuts directes

-Convivència i ciutadania
. Aspectes generals de convivència
. Acollida
.Participació
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4.1 Classificació de serveis i àmbits

- 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 culturals

- Salut pública
. Protecció de la salut
. Promoció de la salut. Promoció de la salut

- Sanitat

- Energia

- Agricultura i ramaderia

- Seguretat
. Prevenció i extinció d’incendis
. Protecció civil

- Medi ambient
. Planificació i educació ambiental
. Residus
. Aigües
. Protecció del medi
. Sorolls, vibracions i enllumenament
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4.1 Classificació de serveis i àmbits

- Ordenació del territori
. Planificació de l’ordenació del territori
. Infraestructures i obres
. Protecció del paisatge
. Gestions vinculades al PUOSC
. Altres

- Transport i mobilitat
. Planificació de la mobilitat
. Transport públic

- Comerç i consum- Comerç i consum
. Comerç
. Consum

- Turisme
. Planificació turística
. Informació turística
. Manteniment i senyalització de rutes turístiques
. Comunicació i publicitat turística

- Ocupació
. Orientació laboral
. Inserció laboral
. Formació laboral
. Acords generals sobre ocupació
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4.1 Classificació de serveis i àmbits

- Desenvolupament econòmic local
. Planificació estratègica de desenvolupament econòmic
. Indústria
. Empresa i autònoms
. Fires

- Acció exterior
. Acció exterior
. Cooperació al desenvolupament

- Telecomunicacions i noves tecnologies
. Promoció en l’ús de les TIC

- Telecomunicacions i noves tecnologies
. Promoció en l’ús de les TIC
. Certificacions digitals
. Desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions

- Assistència als ajuntaments
. Assistència a serveis generals
. Suport a polítiques públiques específiques

- Planificació estratègica i programació transversal
. Tramitacions
. Comunicació i dinamització
. Plans i programació

-Altres serveis
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4.2 Anàlisi sectorial de les activitats
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OBJECTIU

El present document té per objecte principal analitzar detalladament algunes activitats sectorials
desenvolupades pels consells comarcals i posar-les en relació amb la seva despesa.

METODOLOGIA

Per tal de calcular quin és el volum de despesa que suposa cada activitat per als consells comarcals, s’ha
utilitzat la liquidació del pressupost comarcal de l’any 2010 (dades sense consolidar). L’anàlisi es basa en

Objectius i consideracions metodològiques

utilitzat la liquidació del pressupost comarcal de l’any 2010 (dades sense consolidar). L’anàlisi es basa en
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.

Per fer-ho, s’ha relacionat cada activitat definida prèviament amb una política de despesa o un programa,
en funció de cada cas concret; algunes de les activitats, aparentment, encaixen en una política de despesa
concreta: és el cas de l’activitat catalogada sota l’epígraf d’ensenyament que té una política de despesa
definida en la classificació del pressupost per programes. En d’altres casos, en canvi, un programa pot
contenir més d’una activitat, fet que impedeix quantificar aquesta despesa en l’anàlisi sectorial. 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.
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Per tal d’interpretar la informació de manera adient, cal tenir en compte algunes consideracions
metodològiques rellevants:

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, ni tampoc del grau de
desagregació del pressupost necessari per quantificar la despesa per activitat (3 dígits en la classificació
per programes) per a tots els ens analitzats. 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

Objectius i consideracions metodològiques

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, l’anàlisi està subjecta al grau de compliment dels consells comarcals de l’ordre
EHA/3565/2008. Així, a mesura 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.
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En definitiva, els resultats obtinguts ens permeten detectar les tendències generals en el comportament i
en la distribució de la despesa i les principals àrees d’actuació a les quals els consells comarcals van dedicar
més recursos econòmics l’any 2010. Tot i així, cal tenir presents les limitacions pròpies del sistema
pressupostari.

Objectius i consideracions metodològiques
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4.2.1 Serveis Socials
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La totalitat de consells comarcals (100%) realitza alguna activitat en matèria de serveis socials.

Els consells comarcals desenvolupen una mitjana de 37,2 activitats d’aquest tipus. El consell que acumula
un nombre més elevat d’actuacions en aquest àmbit en registra 64, i el que menys, 2.

Les activitats en l’àmbit dels serveis socials

Activitats realitzades pels consells comarcals en serveis

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Activitats realitzades pels consells comarcals en serveis
socials

N 40

Suma 1.487

Mitjana 37,2

Desviació típica 16,1

Mínim 2

Màxim 64



Els consells comarcals realitzen un total de 1.487 actuacions en serveis socials, xifra que representa gairebé
el 25% del total d’actuacions desenvolupades per aquests ens locals. Aquest percentatge elevat mostra una
tendència generalitzada de què la prestació dels serveis socials als municipis es realitza, en bona part,
mitjançant el consell comarcal. A més, la despesa total d’aquests ens destinada a serveis socials, suposa un
11,3% del total del pressupost, el tercer àmbit amb més despesa darrere d’ensenyament i medi ambient.
Un 84% de les activitats en serveis socials es destinen directament a la ciutadania, mentre que el 16% es
dirigeix als ajuntaments.

Les activitats en l’àmbit dels serveis socials

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

64

24,3%

75,7%

Activitats en 
serveis socials

Altres tipus 
d'activitat

Percentatge d'activitats destinades als serveis socials i total d'activitats
realitzades pels consells comarcals

Freqüència Percentatge

Activitats en serveis socials 1.487 24,3

Altres tipus d'activitat 4.628 75,7

Total 6.115 100,0



Els serveis socials bàsics d’atenció social primària i els serveis socials especialitzats s’enduen més del 90% de
totes les activitats en serveis socials. Aquests representen el 47,4% i 45,3% respectivament.

A banda d’aquests, les prestacions econòmiques en aquest àmbit suposen el 7,3% del total d’activitats de
serveis socials.

Les activitats en l’àmbit dels serveis socials

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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47,4%

45,3%

7,3%

Serveis socials especialitzats

Serveis bàsics d'atenció social primària

Prestacions econòmiques a serveis socials

Classificació de les activitats en serveis socials [N=1.487]

Freqüència Percentatge

Serveis socials especialitzats 705 47,4

Serveis bàsics d'atenció social primària 673 45,3
Prestacions econòmiques a serveis 
socials 109 7,3

Total 1.487 100,0



Els serveis a la dona, els serveis a la família, infància i adolescència, i els serveis d’atenció a la dependència
suposen més del 75% de tots els serveis socials especialitzats dels consells comarcals.

Així doncs, a partir dels equips i programes com el SIAD (Servei d’Informació i Atenció a la Dona), l’EAIA
(Equip d’atenció a la Infància i Adolescència) i el SAD (Servei d’Atenció a la Dependència) es desenvolupen la
majoria de les activitats en aquests àmbits.

Les activitats destinades als serveis socials especialitzats

Distribució dels serveis socials especialitzats [N=705]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Distribució dels serveis socials especialitzats [N=705]

1,7%

2,1%

2,4%

6,1%

10,1%

19,4%

25,0%

33,2%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Serveis socials a toxicòmans

Serveis d'atenció precoç

Altres serveis socials especialitzats

Gestió i coordinació de serveis socials especialitzats

Servei de transport adaptat

Serveis d'atenció a la dependència i a les persones cuidadores

Serveis a la família, la infància i l'adolescència

Serveis a la dona



Els serveis bàsics d’atenció social (detecció, diagnòstic, prevenció, informació i orientació) i la planificació,
coordinació i supervisió dels serveis socials suposen més del 50% dels serveis bàsics d’atenció social
primària.

D’altres serveis més específics, com els serveis d’atenció domiciliària i l’assessorament als tècnics o
professionals, suposen un 16,8% i 12% respectivament.

Les activitats destinades als serveis bàsics d’atenció social primària

Distribució dels serveis bàsics d'atenció social primària en l'àmbit dels serveis socials [N=673]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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2,2%

2,8%

6,2%

12,0%

16,8%

26,3%

33,6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Serveis de centres oberts

Serveis de menjadors socials i programes d'aliments

Serveis residencials d'estada limitada

Suport i assessorament tècnic als gestors i professionals

Serveis d'atenció domiciliària

Planificació, coordinació, supervisió i control dels serveis

Serveis bàsics d'atenció social

Distribució dels serveis bàsics d'atenció social primària en l'àmbit dels serveis socials [N=673]



La despesa en serveis socials s’ha quantificat, utilitzant les obligacions reconegudes netes del pressupost
de l’any 2010, a partir de la política de despesa 23 (serveis socials i promoció social). Les despeses en
matèria de serveis socials que hagin pogut ser incloses en d’altres polítiques de despesa o programes no
es poden quantificar.

Despesa en serveis socials
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La despesa en serveis socials és el tercer àmbit d’actuació que suposa una despesa més elevada pels
consells comarcals, després d’ensenyament i medi ambient; els recursos que es destinen a serveis socials
suposen prop del 10% de la despesa total d’aquests ens. L’any 2010, es van destinar un total 53,5 milions
d’euros per a la prestació d’aquests serveis.

Despesa en serveis socials

Percentatge de la despesa en serveis socials respecte la 
despesa total dels consells comarcals [N=34]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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11,3%

88,7%

Serveis socials Altres despeses

Despesa en serveis 
socials

N 34

Perduts 6

Suma 53.523.926,9

Mitjana 1.574.233,1

Desviació típica 1.454.961,3

Mínim 22.833,3

Màxim 6.009.581,3



En l’àmbit de serveis socials, l’any 2010, es va destinar més de 24 milions d’euros per cobrir despeses de
personal, més de 16,5 milions d’euros a l’efectuació de transferències corrents i més de 10 milions d’euros
a la despesa en béns i serveis. Les despeses de capital tenen una incidència poc important en la prestació
d’aquest servei.

Despesa en serveis socials segons la classificació econòmica

Despesa comarcal total en serveis socials segons capítols (en €) [N=34]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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23.940,3

1.663.163,8

16.636.780,3

10.842.824,2

24.357.218,3

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000

Capítol 7. Transferències de capital

Capítol 6. Inversions reals

Capítol 4. Transferències corrents

Capítol 2. Despesa béns i serveis

Capítol 1. Despesa de personal



La distribució percentual de la classificació econòmica del pressupost en serveis socials, reflecteix que
aquest és un servei que, de manera generalitzada, els consells comarcals presten de forma directa, des del
propi consell comarcal. Ho mostra el fet que pràcticament la meitat dels recursos d’aquesta política de
despesa es destinen a personal.

Despesa en serveis socials segons la classificació econòmica

Percentatge de la despesa en serveis socials segons classificació econòmica del pressupost

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Classificació econòmica Despesa (€) Percentatge

Capítol 1. Despesa de personal 24.357.218,3 45,5

Capítol 2. Despesa béns i serveis 10.842.824,2 20,3

Capítol 4. Transferències corrents 16.636.780,3 31,1

Capítol 6. Inversions reals 1.663.163,8 3,1

Capítol 7. Transferències de capital 23.940,3 0,0

Total 53.523.926,9 100,0

45,5%

20,3%

31,1%

3,1%

Capítol 1. Despesa de personal Capítol 2. Despesa béns i serveis

Capítol 4. Transferències corrents Capítol 6. Inversions reals

Capítol 7. Transferències de capital



La major part dels treballadors dels consells comarcals que ocupa llocs de treball en l’àmbit de serveis
socials està contractada en règim laboral. Així, les tres cinquenes parts del capítol 1 del pressupost es
destinen a les despeses derivades del personal laboral.

Despesa en serveis socials destinada a personal (capítol 1)

Percentatge de la despesa  de personal en serveis socials

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Article Definició Despesa (€) Percentatge

11 Personal eventual 19.858,2 0,1

12 Personal funcionari 1.408.915,8 5,8

13 Personal laboral 15.447.357,8 63,4

14 Altre personal 39.236,4 0,2

15 Productivitat 87.057,7 0,4

16 Quotes, prestacions i despeses socials 7.354.792,4 30,2

Total 24.357.218,3 100,0



Pràcticament, la totalitat de la despesa efectuada en béns i serveis en l’àmbit de serveis socials es
concentra en l’article 22 del pressupost que recull les despeses que es deriven de material i
subministraments. Dins d’aquest article, el concepte que té una incidència més important són els treballs
realitzats per empreses i professionals independents (concepte 227).

Despesa en serveis socials destinada a béns i serveis (capítol 2)

Percentatge de la despesa en béns i serveis en serveis socials

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Article Definició Despesa (€) Percentatge

20 Arrendaments i cànons 94.528,3 0,9

21 Reparacions, manteniment i conservació 110.485,8 1,0

22 Material i subministraments 10.070.278,2 92,9

23 Indemnitzacions per servei 556.375,3 5,1

27 Despeses imprevistes 11.156,7 0,1

Total 10.842.824,2 100,0



L’any 2010, els consells comarcals van realitzar transferències corrents per un valor aproximat de 16,5
milions d’euros. Pràcticament la meitat del total d’aquesta despesa va anar dirigida a ens locals,
ajuntaments i consorcis.

Despesa en serveis socials destinada a transferències corrents (capítol 4)

Percentatge de la despesa en transferències corrents en serveis socials

Article Definició Despesa (€) Percentatge

40 Administració general de l'ens local 1.025,0 0,0

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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29,8%

46,8%

2,0%

21,3%

0,1%

Administració general de l'ens local
A organismes autònoms
A ens locals
A empreses privades
A famílies i instituciones sense afany de lucre
A l'exterior

40 Administració general de l'ens local 1.025,0 0,0

41 A organismes autònoms 4.951.790,2 29,8

46 A ens locals 7.785.101,9 46,8

47 A empreses privades 339.994,6 2,0

48
A famílies i institucions sense ànim de 
lucre

3.539.258,3 21,3

49 A l'exterior 19.610,4 0,1

Total 16.636.780,3 100,0



Segons la classificació per programes, els consells comarcals van destinar 35 milions d’euros
aproximadament a activitats en acció social, xifra que representa una mica més de les tres cinquenes part
del total de les expenses dels consells comarcals destinades a serveis socials.

Despesa en serveis socials segons classificació del pressupost per programes

Despesa comarcal total en serveis socials segons programa 

3,7%

0,8%

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Concepte Definició Despesa (€) Percentatge

230 Administració general de serveis socials 9.844.939,8 18,4

231 Acció social 35.062.915,9 65,5

232 Promoció social 1.988.758,0 3,7

233 Assistència a persones dependents 6.180.088,4 11,5

234 Despesa no classificada 447.224,8 0,8

Total 53.523.926,9 100,0

18,4%

65,5%

3,7%
11,5%

Administració general de serveis socials

Acció social

Promoció social

Assistència a persones dependents

Despesa no classificada



Més de les quatre cinquenes parts dels consells comarcals van destinar alguna despesa en serveis socials
a activitats en acció social i prop de les dues cinquenes parts a activitats de l’administració general de
serveis socials.

Despesa en serveis socials segons classificació del pressupost per programes

Percentatge de consells comarcals amb despesa assignada a cada programa [N=34]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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4.2.2 Ensenyament
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Classificació de les activitats i serveis d’ensenyament

-Ensenyament

. Serveis en centres educatius

. Serveis perifèrics en centres educatius 
Gestió de menjadors
Transport escolar
Monitoratge i suport al transport escolar

. Serveis d’acompanyament a l’activitat educativa
Orientació acadèmica i professional

. Serveis d’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

78



Les activitats en l’àmbit de l’ensenyament

Pràcticament la totalitat de consells comarcals (97,5%) realitza alguna activitat en l’àmbit d’ensenyament.

Aquests consells comarcals realitzen una mitjana de 8,9 activitats d’aquest tipus. El consell que acumula un
nombre més elevat d’actuacions en aquest àmbit en registra 17, i el que menys, 2.

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Activitats d’ensenyament realitzades pels 
consells comarcals

N 39

Suma 337

Mitjana 8,9

Desviació típica 3,5

Mínim 2

Màxim 17

Consells comarcals que realitzen alguna activitat en ensenyament 
[N=39]

97,5%

2,5%

Sí

No



Els consells comarcals realitzen un total de 337 actuacions destinades a ensenyament, xifra que representa
el 5,5% respecte el total d’actuacions desenvolupades per aquests ens locals. Tot i aquest percentatge
reduït, tanmateix, tal i com veurem més endavant, el 24% del pressupost total dels consells comarcals va
destinat a aquest àmbit, i en el 97,1% dels consells, la despesa en ensenyament és una de les tres despeses
més elevades del pressupost. La major part de les activitats realitzades en l’àmbit d’ensenyament van
dirigides a la ciutadania (en un 92% dels casos).

Les activitats en l’àmbit de l’ensenyament

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Percentatge d'activitats destinades a l’ensenyament i total 
d'activitats realitzades pels consells comarcals

Freqüència Percentatge

Activitats en ensenyament 337 5,5

Altres tipus d'activitats 5.785 94,5

Total 6.122 100,0
94,5%

5,5%

Altres activitats Activitats en ensenyament



Les activitats en l’àmbit de l’ensenyament

Pel que fa a la distribució de les activitats en l’àmbit de l’ensenyament, destaquen els ajuts directes amb un
30,3% de les activitats, seguidament, els serveis d’acompanyament a l’activitat educativa amb un 23,7% on
destaquen les activitats extraescolars. En tercera posició, tenim els serveis perifèrics en centres educatius,
tals com el menjador o el transport escolar (21,7%). Pel que fa als serveis en centres educatius, on destaca
els serveis destinats a la sisena hora (monitoratge, acompanyament...), suposen un 20,5% del total
d’activitats d’ensenyament.

Distribució de les activitats en ensenyament [N=337]
Activitats dels consells comarcals en l'àmbit de 
l'ensenyament

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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30,3%

23,7%
21,7%

20,5%

3,9%

Ajuts directes

Serveis d'acompanyament a l'activitat educativa

Serveis perifèrics en centres educatius (menjador, transport escolar…)

Serveis en centres educatius

Serveis educatius complementaris

Distribució de les activitats en ensenyament [N=337]l'ensenyament

Freqüència Percentatge

Ajuts directes 102 30,3

Serveis d'acompanyament a 
l'activitat educativa

80 23,7

Serveis perifèrics en centres 
educatius (menjador, transport
escolar…) 73 21,7

Serveis en centres educatius 69 20,5

Serveis educatius 
complementaris 13 3,9

Total 337 100,0



Les activitats en l’àmbit de l’ensenyament

Com ja hem vist, els ajuts directes s’enduen el major percentatge d’activitats en l’àmbit d’ensenyament.
Aquests es distribueixen sobretot en les ajudes de menjador i transport escolar, que suposen el 48% i 34,3%
respectivament.

Pel que fa als serveis perifèrics, destaca la gestió del transport escolar (amb un 50,7% de les activitats),
seguidament els menjadors escolars amb un 42,5% d’aquests serveis.

Activitats en ajuts directes per l’ensenyament [N=102] Serveis perifèrics en centres educatius [N=73]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Activitats en ajuts directes per l’ensenyament [N=102]
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Les activitats en l’àmbit de l’ensenyament

Com ja hem vist, els serveis d’acompanyament a l’activitat educativa suposen un 23,7% de tots els serveis
d’ensenyament. En la distribució d’aquests destaca per damunt de tots les activitats extraescolars, visites i
premis amb un 42,5% d’aquestes.

La sensibilització en valors i hàbits i l’orientació acadèmica i professional suposen un 20% i 15%
respectivament.

Serveis d’acompanyament a l’activitat educativa [N=80]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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La despesa en ensenyament s’ha quantificat, utilitzant les obligacions reconegudes netes del pressupost
de l’any 2010, a partir de la política de despesa 32 (educació). Les despeses en matèria d’ensenyament
que hagin pogut ser incloses en d’altres polítiques de despesa o programes no es poden quantificar.

Despesa en ensenyament
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La despesa en ensenyament és l’àmbit d’activitat que suposa una despesa més elevada per als consells
comarcals. L’any 2010, aquests ens van destinar una mica més de 112,5 milions d’euros a la realització
d’activitats relacionades amb l’educació, xifra que suposa una despesa mitjana aproximada d’uns 3
milions d’euros per consell comarcal. El total de recursos destinats a aquest àmbit suposa gairebé una
quarta part de la despesa total realitzada pels consells comarcals.

Despesa en ensenyament

Percentatge de la despesa en ensenyament respecte la despesa 
total dels consells comarcals

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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23,9%

76,1%

Ensenyament Altres despeses

Estadístics
Despesa en 

ensenyament

N 34

Perduts 6

Suma 112.696.173,7

Mitjana 3.314.593,3

Desviació típica 2.914.379,6

Mínim 511.556,8

Màxim 12.278.777,4



Segons la classificació econòmica del pressupost, l’any 2010 els consells comarcals van destinar,
pràcticament, 68,5 milions d’euros a la despesa en béns corrents i serveis educatius i 41,5 milions d’euros
a la realització de transferències corrents.

Despesa en ensenyament segons la classificació econòmica

Despesa comarcal total en ensenyament segons capítols [N=34]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Més de les tres cinquenes parts del pressupost comarcal en ensenyament es destina a la compra de béns i
serveis i el 36,9% són transferències corrents. La despesa en personal i en inversions reals té una
incidència molt baixa en aquest àmbit.

Despesa en ensenyament segons la classificació econòmica

Percentatge de la despesa en ensenyament segons classificació econòmica del pressupost

0,3%

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Classificació econòmica Despesa (€) Percentatge

Capítol 1. Despeses de personal 2.017.982,8 1,8

Capítol 2. Despeses en béns i serveis 68.675.517,0 60,9

Capítol 4. Transferències corrents 41.620.671,4 36,9

Capítol 6. Inversions reals 382.002,5 0,3

Total 112.696.173,7 100,0

1,8%

60,9%

36,9%

0,3%

Capítol 1. Despeses de personal

Capítol 2. Despeses en béns i serveis

Capítol 4. Transferències corrents

Capítol 6. Inversions reals



Pràcticament, el total de la despesa computada en el capítol 2 del pressupost, que comprèn la compra de
béns corrents i serveis, es destina a cobrir despeses en materials i subministraments. Dins d’aquest article,
els conceptes que tenen una incidència més rellevant, són les despeses en transport (223) i en treballs
realitzats per altres empreses i professionals (227), la qual cosa reflecteix la contractació d’empreses
externes o professionals independents per part dels consells comarcals per a la realització d’activitats
educatives.

Despesa en ensenyament destinada a la compra de béns i serveis (capítol 2)

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Percentatge de la despesa en ensenyament en compra de béns i serveis 

Article Definició Despesa (€) Percentatge

20 Arrendaments i cànons 49.305,6 0,1

21 Reparacions, manteniment i conservació 35.367,6 0,1

22 Material, subministrament i altres 68.573.710,8 99,9

23 Indemnitzacions per raó de servei 14.798,6 0,0

27 Despeses imprevistes i funcions no classificades 2.334,4 0,0

Total 68.675.517,0 100,0



La importància del volum d’ajuts, beques i subvencions en ensenyament concedides pels consells
comarcals es reflecteix en les transferències corrents –representen més del 90% del total de
transferències- destinades a famílies i institucions sense ànim de lucre, quantificades en l’article 48 de la
classificació econòmica del pressupost.

Despesa en ensenyament destinada a transferències corrents (capítol 4)

Percentatge de la despesa en ensenyament en transferències corrents

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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3,8% 3,6%

92,6%

A Entitats Locals A empreses privades A famílies i institucions

Definició Despesa (€) Percentatge

A famílies i institucions 38.548.259,5 92,6

A Entitats Locals 1.586.286,2 3,8

A empreses privades 1.486.125,7 3,6

Total 41.620.671,42 100,0



L’any 2010, els consells comarcals van destinar 92 milions d’euros aproximadament a cobrir serveis
complementaris en educació. Per ordre d’importància, i a molta distància, la segona despesa més
important en aquest àmbit d’actuació són les despeses derivades de l’administració general d’educació.

Despesa en ensenyament per programes

Despesa comarcal total en ensenyament segons programa 

92.178.055,1Serveis complementaris d'educació

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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La despesa destinada a cobrir els serveis educatius complementaris suposa el 81,8% de la despesa total
emesa pels consells comarcals en ensenyament. Com es pot observar, la despesa destinada a educació
preescolar i primària, a ensenyament secundari i a promoció educativa, en termes percentuals,
pràcticament no té cap incidència.

Despesa en ensenyament per programes

1,3%
0,6%

0,3%
0,1%

Programa Definició Despesa (€) Percentatge

Percentatge de la despesa en ensenyament per programes

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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81,8%

15,9%

Serveis complementaris d'educació
Administració general d'educació
Educació preescolar i primària
Ensenyament secundari
Promoció educativa
Altres

Programa Definició Despesa (€) Percentatge

324 Serveis complementaris d'educació 92.178.055,1 81,8

320 Administració general d'educació 17.880.197,9 15,9

321 Educació preescolar i primària 1.489.089,4 1,3

322 Ensenyament secundari 680.423,2 0,6

323 Promoció educativa 312.718,0 0,3

325 Altres 155.690,0 0,1

Total 112.696.173,7 100,0



El fet que les despeses dedicades a serveis educatius complementaris i serveis educatius generals siguin
les més elevades s’explica, en part, pel percentatge elevat de consells comarcals que han assignat alguna
despesa a aquests programes. Així, el 67,5% i el 37,5% de les comarques, l’any 2010, van destinar recursos
per cobrir despeses en serveis complementaris i generals, respectivament.

Despesa en ensenyament per programes

Percentatge de consells comarcals amb despesa assignada a cada programa [N=34]

67,5%Serveis complementaris d'educació

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

92

2,5%

2,5%

7,5%

15,0%

37,5%

67,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ensenyament secundari

Altres

Educació preescolar i primària

Promoció educativa

Administració general d'educació

Serveis complementaris d'educació



4.2.3 Joventut
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Pràcticament la totalitat de consells comarcals (97,5%) realitza alguna activitat destinada al col·lectiu de
joventut.

Aquests consells comarcals desenvolupen una mitjana de 13,4 activitats d’aquest tipus. El consell que
acumula un nombre més elevat d’actuacions en aquest àmbit en registra 29, i el que menys, 2.

Veurem que la transversalitat temàtica del col·lectiu serà present en molts dels casos.

Les activitats destinades a joventut

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Activitats realitzades pels consells 
comarcals en joventut

N 39

Suma 524

Mitjana 13,4

Desviació típica 6,0

Mínim 2

Màxim 29

Consells comarcals que realitzen alguna activitat en joventut [N=39] 

97,5%

2,5%

Sí

No



Els consells comarcals realitzen un total de 524 actuacions destinades a joventut, xifra que representa el
8,6% respecte el total d’actuacions desenvolupades per aquests ens locals. Aquest percentatge mostra una
tendència molt generalitzada de la realització de serveis destinats als joves; existeixen activitats d’aquest
col·lectiu en gairebé tots els àmbits i àrees dels consells comarcals. Aquests tipus d’activitats es dirigeixen
als ajuntaments i la ciutadania en percentatges força similars (55,9% i 43,8% respectivament).

Les activitats destinades a joventut

8,6%

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Percentatge d'activitats destinades a joventut i total d'activitats 
realitzades pels consells comarcals

Freqüència Percentatge

Activitats en joventut 524 8,6

Altres tipus d'activitats 5.598 91,4

Total 6.122 100,0

91,4%

8,6%

Altres activitats Activitats en joventut



Les actuacions en joventut desenvolupades amb més freqüència són activitats d’assistència als ajuntaments
en serveis generals, especialment, suport en l’elaboració de plans locals de joventut o en la realització de
polítiques locals de joventut. D’altres àmbits com esports i lleure, convivència i ciutadania, o ocupació,
destaquen alhora de tenir en compte als joves com a receptor del servei.

Les activitats destinades a joventut

Activitats realitzades pels consells comarcals destinades a joventut [N=524]

Assistència als ajuntaments en serveis generals

Esports i lleure

Transversal 19,7%

21,2%

23,5%

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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El fet que no hi hagi cap partida pressupostària prevista reglamentàriament que reculli la despesa que es
derivada de les activitats en matèria de joventut impedeix la quantificació de les expenses que destinen
els consells comarcals a aquest col·lectiu. Per aquest motiu, aquest àmbit d’actuació no inclou informació
econòmica.

Despesa en joventut

97



4.2.4 Gestió de la diversitat
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L’increment de l’arribada de la població estrangera al llarg dels darrers anys es reflecteix en què
pràcticament la totalitat de consells comarcals (95%) realitza alguna activitat que té com a objectiu la gestió
de la diversitat.

Aquests consells comarcals realitzen una mitjana de 4,6 activitats d’aquest tipus. El consell que acumula un
nombre més elevat d’actuacions en aquest àmbit en registra 12, i el que menys, 1.

La gestió de la diversitat des dels Consells Comarcals

Consells comarcals que realitzen alguna activitat en gestió de la 

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Els consells comarcals realitzen un total de 174 actuacions en gestió de la diversitat, xifra que representa el
3% respecte el total d’actuacions desenvolupades per aquests ens locals. Aquest percentatge reduït mostra
una tendència molt generalitzada de gestió de la diversitat de forma transversal. Així, els estrangers
accedeixen als serveis públics, en aquest cas comarcals, a través dels serveis generals, per a tota la
ciutadania.

La gestió de la diversitat des dels Consells Comarcals

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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3,0%

97,0%

Activitats en gestió de la diversitat Altres activitats

Percentatge d'activitats en gestió de la diversitat sobre el total 
d'activitats realitzades pels consells comarcals

Freqüència Percentatge

Activitats en gestió de la diversitat 174 3,0

Altres tipus d'activitats 5.724 97,0

Total 5.898 100,0



El pla comarcal de ciutadania i immigració és una pràctica força estesa en els consells comarcals: més de les
tres quartes parts d’aquests ens locals disposen d’aquest instrument de planificació de polítiques públiques.

Plans comarcals de ciutadania i immigració

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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80,0%

20,0%

Sí No

Consells comarcals amb pla de ciutadania i integració

Freqüència Percentatge

Sí 32 80,0

No 8 20,0

Total 40 100,0



La major part de les activitats en gestió de la diversitat realitzades pels consells comarcals tenen com a
principal objectiu l’acollida i la integració de persones nouvingudes (gairebé el 50%) i la planificació de
polítiques públiques (21,8%). En menor mesura, també destaquen les actuacions adreçades al suport,
l’assessorament municipal i la sensibilització i formació en interculuturalitat.

Objectius de les activitats en gestió de la diversitat

Objectius de les activitats en gestió de la diversitat

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

102

Objectius de les activitats en gestió de la diversitat

Freqüència Percentatge

Acollida i integració de persones 
nouvingudes

86 49,4

Planificació de polítiques públiques 38 21,8

Suport i assessorament a ajuntaments i 
tècnics en matèria d'immigració

32 18,4

Sensibilització i formació 18 10,3

Total 174 100,0
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Suport i assessorament a ajuntaments i a tècnics en matèria d'immigració

Sensibilització i formació en interculturalitat



Les actuacions desenvolupades amb més freqüència són activitats d’acollida per a nouvinguts, suport i
assessorament als ajuntaments, especialment, en l’elaboració de plans d’acollida municipals, i els serveis de
traducció i interpretació.

Activitats realitzades pels consells comarcals en gestió de la diversitat

Activitats realitzades pels consells comarcals en matèria de gestió de la diversitat [N=149]*
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*No es compatabilitzen els plans comarcals de ciutadania i immigració ja que, en molts casos,  és l’instrument que coordina d’aquestes activitats. 



El 50% de consells comarcals desenvolupen activitats de suport i assessorament als ajuntaments i el 47,5%
tenen serveis de traducció i interpretació i serveis d’acollida.

Activitats realitzades pels consells comarcals en gestió de la diversitat

Percentatge de consells comarcals que realitzen activitats en gestió de la diversitat [N=40]
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El fet que no hi hagi cap partida pressupostària prevista reglamentàriament que reculli la despesa que es
derivada de les activitats en gestió de la diversitat impedeix la quantificació de les expenses que destinen
els consells comarcals a aquest col·lectiu. Per aquest motiu, aquest àmbit d’actuació no inclou informació
econòmica.

Despesa en gestió de la diversitat
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4.2.5 Cultura
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El 92,5% dels consells comarcals realitza alguna activitat en matèria de cultura.

Els consells comarcals desenvolupen una mitjana de 7,8 activitats d’aquest tipus. El consell que acumula
un nombre més elevat d’actuacions en aquest àmbit en registra 18, i el que menys, 1.

Cal tenir en compte que alguns consells no han considerat com a activitat en cultura els arxius comarcals
documentals, museus o subvencions a entitats. Tanmateix, aquests ens tenen partida pressupostària en
aquest àmbit.

Les activitats en l’àmbit de la cultura

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Activitats realitzades pels consells comarcals en cultura

N 37

Suma 289

Mitjana 7,8

Desviació típica 4,9

Mínim 1

Màxim 18

92,5%

7,5%

Sí

No



Els consells comarcals realitzen un total de 289 actuacions en cultura, xifra que representa el 4,7% del total
d’actuacions desenvolupades per aquests ens locals.

Un 62,8% de les activitats en cultura es destinen directament als ciutadans, mentre que el 37,2% es dirigeix
als ajuntaments.

Les activitats en l’àmbit de la cultura

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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4,7%

95,3%

Activitats en cultura

Altres tipus 
d'activitat

Percentatge d'activitats destinades a cultura i total d'activitats
realitzades pels consells comarcals

Freqüència Percentatge

Activitats en cultura 289 4,7

Altres tipus d'activitat 5.826 95,3

Total 6.115 100,0



Les activitats culturals, lúdiques i pedagògiques suposen més de la meitat de totes les actuacions en
matèria de cultura. S’inclou la difusió, dinamització i promoció de tots els plans, projectes o programes
d’activitats culturals (festivals culturals, teatres, premis, cinema, concerts, entre d’altres).

Seguidament, destaquem la gestió i catalogació del patrimoni (19%) que, juntament amb els serveis de
catalogació de documentació cultural (14,9%), conformen un 25% de les actuacions en matèria de cultura.

Les activitats en l’àmbit de la cultura

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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51,2%

19,0%

14,9%

7,3% 5,5% 2,1%

Activitats culturals, lúdiques i pedagògiques

Gestió i catalogació del patrimoni

Serveis de gestió i catalogació de documentació cultural

Subvencions a activitats culturals

Equipaments culturals

Cultura popular i tradicional (festes)

Classificació de les activitats en cultura. [N=289]

Freqüència Percentatge
Activitats culturals, lúdiques i pedagògiques 148 51,2
Gestió i catalogació del patrimoni 55 19,0
Serveis de gestió i catalogació de documentació cultural 43 14,9
Subvencions a activitats culturals 21 7,3
Equipaments culturals 16 5,5
Cultura popular i tradicional (festes) 6 2,1
Total 289 100,0



La despesa en cultura s’ha quantificat, utilitzant les obligacions reconegudes netes del pressupost de l’any
2010, a partir de la política de despesa 33 (cultura). Les despeses en matèria de cultura que hagin pogut
ser incloses en d’altres polítiques de despesa o programes no es poden quantificar.

La despesa en cultura
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La major part dels consells comarcals van realitzar alguna despesa en cultura l’any 2010. La despesa total
realitzada ascendia a pràcticament 7 milions d’euros, xifra que representa una mitjana aproximada de
200.000 euros per consell comarcal. De totes formes, de forma similar al que succeeix en d’altres
activitats, cal tenir en compte el grau elevat d’heterogeneïtat de les dades obtingudes.

La despesa en cultura

Percentatge de consells comarcals que van realitzar alguna despesa 
en cultura l’any 2010 [N=34]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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94,1%

5,9%

Sí No

Despesa en 
cultura

N 34

Perduts 6

Suma 6.936.015,9
Mitjana 204.000,5
Desviació típica 147.332,6
Mínim 0,0
Màxim 621.288,0



La importància de les despeses en personal, que ascendeixen a més de 3 milions d’euros, reflecteix que
els consells comarcals han assumit directament i amb recursos propis la gestió de les activitats culturals.
Alhora, cal destacar que aquest és el tercer àmbit d’actuació que suposa una despesa més important en
capítol 1, després de serveis socials i ocupació.

Despesa en cultura segons classificació econòmica del pressupost

Despesa comarcal total en cultura segons classificació econòmica (en €) [N=34]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

112

113.052,2

109.960,5

1.385.256,3

2.090.359,4

3.237.387,5

0 750.000 1.500.000 2.250.000 3.000.000

Capítol 7. Transferències de capital

Capítol 6. Inversions reals

Capítol 4. Transferències corrents

Capítol 2. Despeses en béns i serveis

Capítol 1. Despeses de personal



Pràcticament la meitat de la despesa efectuada pels consells comarcals en cultura es destina a cobrir
despeses de personal, prop d’un 30% suposa la compra de béns i serveis i un 20% es dedica a la realització
de transferències corrents. Aquests percentatges mostren que la despesa realitzada en cultura és,
bàsicament, despesa corrent.

Despesa en cultura segons classificació econòmica del pressupost

1,6% 1,6%

Percentatge de la despesa en cultura segons classificació econòmica del pressupost

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

113

46,7%

30,1%

20,0%

Capítol 1. Despeses de personal

Capítol 2. Despeses en béns i serveis

Capítol 4. Transferències corrents

Capítol 6. Inversions reals

Capítol 7. Transferències de capital

Definició Despesa (€) Percentatge

Capítol 1. Despeses de personal 3.237.387,5 46,7

Capítol 2. Despeses en béns i serveis 2.090.359,4 30,1

Capítol 4. Transferències corrents 1.385.256,3 20,0

Capítol 6. Inversions reals 109.960,5 1,6

Capítol 7. Transferències de capital 113.052,2 1,6

Total 6.936.015,9 100,0



Com s’ha fet palès en d’altres àmbits d’activitat, l’estructura de personal que treballa als servei dels
consells comarcals és bàsicament personal laboral. Aquest fet suposa que la major part de la despesa en
capítol 1 es concentri en l’article 13, destinat a les retribucions i indemnitzacions d’aquest tipus de
personal.

Despesa en cultura destinada a personal (capítol 1)

Percentatge de les despeses de personal (capítol 1) en cultura

3,5%
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74,8%

2,6%

0,5% 18,6%

Personal funcionari

Personal laboral

Altre personal

Incentius al rendiment

Quotes, prestacions i despeses socials

Article Definició Despesa (€) Percentatge

12 Personal funcionari 112.317,7 3,5

13 Personal laboral 2.423.154,9 74,8

14 Altre personal 83.252,6 2,6

15 Incentius al rendiment 16.329,6 0,5

16 Quotes, prestacions i despeses socials 602.332,7 18,6

Total 3.237.387,5 100,0



Pel que fa al capítol 2, destinat a la compra de béns i serveis, la despesa dels consells comarcals en cultura
es concentra bàsicament en l’article 22, destinat a la compra de material i subministraments. Dins
d’aquest article, tenen una incidència important els conceptes 226 i 227 que recullen les expenses
realitzades en despeses diverses i en treballs realitzats per d’altres empreses i professionals.

Despesa en cultura destinada a béns corrents i serveis (capítol 2)

Percentatge de les despeses en béns corrents i serveis (capítol 2) en cultura

0,5% 2,7%1,9%
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94,9%

Arrendament i cànons

Reparacions, manteniment i conservació

Material i subministraments

Indemnitzacions per raó de serveis

Article Definició Despesa (€) Percentatge

20 Arrendament i cànons 9.825,8 0,5

21 Reparacions, manteniment i conservació 57.089,2 2,7

22 Material i subministraments 1.984.459,4 94,9

23 Indemnitzacions per raó de serveis 38.984,9 1,9

Total 2.090.359,4 100,0



En relació amb la classificació per programes, s’observa que més de la meitat de la despesa en cultura es
destina a la realització d’activitats en matèria de promoció cultural i oci i temps lliure. Cal destacar que en
aquests dos programes de despesa (334 i 337) és on es concentren moltes de les activitats adreçades als
joves, un dels principals receptors de les polítiques públiques impulsades pels consells comarcals.

Despesa en cultura segons classificació per programes del pressupost

Percentatge de les despeses per programes en cultura

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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28,3%
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12,7%

19,9%

334. Promoció cultural

337. Oci i temps lliure

332. Biblioteques i arxius

330. Administració general de cultura

Altres depeses en cultura

Definició Despesa (€) Percentatge

334. Promoció cultural 1.963.861,6 28,3

337. Oci i temps lliure 1.762.854,8 25,4

332. Biblioteques i arxius 951.077,7 13,7

330. Administració general de cultura 877.409,7 12,7

Altres depeses en cultura 1.380.812,1 19,9

Total 6.936.015,9 100,0



4.2.6 Esports
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Un 55% dels consells comarcals realitza alguna activitat en l’àmbit de l’esport. Els consells comarcals
desenvolupen una mitjana de 2,6 activitats d’aquest tipus. El consell que acumula un nombre més elevat
d’actuacions en aquest àmbit en registra 9, i el que menys, 1.

Aquest percentatge baix pot ser causat pel fet que en algunes comarques els serveis en matèria d’esports
es presten mitjançant els consells esportius, això suposa que algunes activitats no s’hagin comptabilitzat
com a pròpies del consell comarcal.

Les activitats en l’àmbit de l’esport

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Activitats realitzades pels consells comarcals destinades a
l’esport

N 22

Suma 58

Mitjana 2,6

Desviació típica 2,5

Mínim 1

Màxim 9

55,0%

45,0%

Sí

No



Els consells comarcals realitzen un total de 58 activitats en esports, xifra que representa un 0,9% del total
d’actuacions desenvolupades per aquests ens locals.

Un 72,4% de les activitats en matèria d’esports van destinades a la ciutadania, mentre que el 27,6% es
dirigeix als ajuntaments.

Les activitats en l’àmbit de l’esport

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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0,9%

99,1%

Activitats en esport

Altres tipus 
d'activitat

Percentatge d'activitats destinades a l'esport i total d'activitats
realitzades pels consells comarcals

Freqüència Percentatge

Activitats en esport 58 0,9

Altres tipus d'activitat 6.057 99,1

Total 6.115 100,0



L’articulació d’una xarxa de camins aptes per circular en bicicleta (circuits BTT, cicloturisme, senyalització...)
suposa el 27,6% de totes les activitats prestades pels consells comarcals en l’àmbit de l’esport.

Altres tipologies en la classificació dels serveis en aquest àmbit serien la promoció de l’esport, la gestió, el
suport i els ajuts en activitats esportives i la gestió d’equipaments esportius.

Les activitats en l’àmbit de l’esport

Distribució de les activitats en matèria d’esport [N=58]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Distribució de les activitats en matèria d’esport [N=58]
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La despesa en esports s’ha quantificat, utilitzant les obligacions reconegudes netes del pressupost de l’any
2010, a partir de la política de despesa 34 (esport). Les despeses en matèria d’esports que hagin pogut ser
incloses en d’altres polítiques de despesa o programes no es poden quantificar.

La despesa en esports
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Gairebé les tres quartes parts dels consells comarcals van realitzar alguna despesa en esports l’any 2010.
Aquesta xifra és superior al percentatge registrat de consells que realitza alguna activitat en aquest àmbit.
Aquest fet es deu a què els consells esportius, mitjà a través del qual alguns consells comarcals han
canalitzat les activitats esportives, no s’han comptabilitzat com a activitat prestada pel consell comarcal.

Despesa en esports

Percentatge de consells comarcals que van realitzar alguna despesa 
en esports l’any 2010 [N=34]

Despesa en 
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70,6%

29,4%

Sí No

Despesa en 
esport

N 34

Perduts 6

Suma 1.779.362,7

Mitjana 52.334,2

Desviació típica 143.377,0

Mínim 0,0

Màxim 807.583,7



La classificació econòmica del pressupost mostra que les transferències corrents realitzades pels consells
comarcals a d’altres ens per finançar operacions corrents en matèria d’esports ascendeixen per sobre del
milió d’euros. Els capítols 1, 2 i 6 tenen despeses molt inferiors, que se situen al voltant dels 200.000
euros.

Despesa en esports segons classificació econòmica del pressupost

Despesa comarcal total en esports segons classificació econòmica (en €) [N=34]
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Tres cinquenes parts de la despesa total realitzada pels consells comarcals en matèria d’esports es destina
a la realització de transferències corrents. Aquesta dada mostra la incidència que tenen d’altres ens per a
la realització d’activitats esportives.

Despesa en esports segons classificació econòmica del pressupost

Percentatge de la despesa en esports segons classificació econòmica del pressupost
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Capítol 1. Despeses de personal
Capítol 2. Despeses en béns i serveis
Capítol 4. Transferències corrents
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Capítol 7. Transferències de capital

Definició Despesa (€) Percentatge

Capítol 1. Despeses de personal 170.520,7 9,6

Capítol 2. Despeses en béns i serveis 222.457,3 12,5

Capítol 4. Transferències corrents 1.153.310,2 64,8

Capítol 6. Inversions reals 210.485,7 11,8

Capítol 7. Transferències de capital 22.588,8 1,3

Total 1.779.362,7 100,0



La major part de les transferències corrents, més del 60%, realitzades pels consells comarcals en matèria
d’esports van dirigides a famílies i institucions sense afany de lucre. Els receptors principals d’aquestes
subvencions són els consells d’esports i d’altres entitats. També destaquen les transferències dirigides a
ens locals, principalment, ajuntaments.

Despesa en esports en transferències corrents (capítol 4)

Percentatge de la despesa en transferències corrents (capítol 4) en esports

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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37,5%

0,9%

61,6%

A ens locals

A empreses privades

A famílies i institucions

Article Definició Despesa (€) Percentatge

46 A ens locals 432.434,9 37,5

47 A empreses privades 9.937,3 0,9

48 A famílies i institucions 710.938,0 61,6

Total 1.153.310,2 100,0



Més de les tres quartes parts de la despesa dels consells comarcals en esports es destina a activitats en
promoció i foment de l’esport. Com es pot observar, la incidència de les despeses derivades de les
instal·lacions esportives i de l’administració general d’esports es força reduïda i suposa un 13,4% i un 7,9%
de la despesa en aquest àmbit.

Despesa en esports segons classificació per programes del pressupost

Percentatge de la despesa en esports per programes
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7,9%

78,8%

13,4%

340. Administració general d'esports

341. Promoció i foment de l'esport

342. Instal·lacions esportives

Definició Despesa (€) Percentatge

340. Administració general d'esports 139.895,5 7,9

341. Promoció i foment de l'esport 1.401.486,4 78,8

342. Instal·lacions esportives 237.980,7 13,4

Total 1.779.362,7 100,0



4.2.7 El mercat de treball. Ocupació  
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Pràcticament la totalitat de consells comarcals (95,1%) realitza alguna activitat destinada a l’ocupació.

Aquests consells comarcals desenvolupen una mitjana de 7,6 activitats d’aquest tipus. El consell que
acumula un nombre més elevat d’actuacions en aquest àmbit en registra 24, i el que menys, 1.

Les activitats destinades a l’ocupació

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Activitats realitzades pels consells 
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Mitjana 7,6
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Sí

No



Els consells comarcals realitzen un total de 298 actuacions destinades a l’ocupació, xifra que representa el
4,9% respecte el total d’actuacions desenvolupades per aquests ens locals. El 86,8% d’aquestes actuacions
van dirigides als ciutadans.

Aquest percentatge, no massa elevat, es complementa amb la despesa total dels consells destinada a
l’àmbit, que se situa en una setena posició (poc més d’un 2% del total de despeses). En canvi, destaca el
fet que, la despesa en personal en aquesta matèria és la segona més elevada per sota dels serveis socials,
en més d’un 8% del total de la despesa total en personal.

Les activitats destinades a l’ocupació
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Percentatge d'activitats destinades a l’ocupació i total 
d'activitats realitzades pels consells comarcals

Freqüència Percentatge

Activitats en l’ocupació 298 4,9

Altres tipus d'activitats 5.824 95,1

Total 6.122 100,0 95,1%

4,9%

Altres activitats Activitats en l'ocupació



Més de la meitat de les activitats en ocupació dels consells comarcals van destinades a la inserció laboral
(52,3%). En aquest àmbit destaquen els plans d’integració laboral (PIR), borses de treball i plans
d’ocupació, entre d’altres.

Amb un 22,8% de les activitats tenim la formació laboral (cursos, formació contínua...).

Els acords generals sobre l’ocupació i l’orientació laboral es troben en un percentatge més baix, tot i així,
molts dels serveis que estan inclosos en els pactes territorials s’han classificat en els objectius esmentats
en primer moment.

Les activitats destinades a l’ocupació

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Inserció laboral

Formació laboral

Acords generals sobre 
ocupació

Orientació laboral

Classificació de les activitats en matèria d'ocupació [N=298]

Freqüència Percentatge

Inserció laboral 156 52,3

Formació laboral 68 22,8

Acords generals sobre ocupació 42 14,1

Orientació laboral 32 10,7

Total 298 100,0



La despesa en ocupació s’ha quantificat, utilitzant les obligacions reconegudes netes del pressupost de
l’any 2010, a partir de la política de despesa 24 (foment del treball). En alguns consells comarcals s’ha
comprovat que la despesa en aquesta matèria ha sigut assignada a d’altres dígits, amb freqüència s’ha
quantificat en el programa 433 que recull activitats de desenvolupament empresarial. Atès que aquest
programa pot incloure activitats no definides en l’àmbit d’ocupació, no ha s’ha tingut en compte per
realitzar el càlcul.

Aquest fet produeix que el percentatge de consells comarcals que realitzen alguna activitat en aquest
àmbit no sigui totalment coincident amb el percentatge de municipis amb despesa realitzada en foment
del treball.

Despesa en ocupació

del treball.
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Gairebé les tres quartes parts dels consells comarcals van realitzar alguna despesa destinada a ocupació
(foment del treball) l’any 2010, destinant, aproximadament, uns 10 milions d’euros a aquesta matèria,
xifra que representa una mitjana anual que ascendeix a uns 300.000 euros per consell, aproximadament.

Despesa en ocupació

Percentatge de consells comarcals que van realitzar alguna despesa 
en ocupació l’any 2010 [N=34]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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70,6%

29,4%

Sí No

Despesa en 
ocupació

N 34

Perduts 6

Suma 10.171.833,2
Mitjana 299.171,6
Desviació típica 425.957,6
Mínim 0,0
Màxim 1.758.953,9



L’any 2010, els consells comarcals van destinar la major part de la despesa en matèria d’ocupació a cobrir
despeses de personal. Aquesta dada mostra que les polítiques públiques en aquesta matèria impulsades
pels consells comarcals es basen, especialment, en la informació, l’assessorament i l’orientació laboral i
que, normalment, es desenvolupen amb els recursos propis de l’ens.

Despesa en ocupació segons la classificació econòmica del pressupost

Despesa comarcal total en ocupació segons classificació econòmica [N=34]

7.017.838,1Capítol 1. Despeses de personal
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La major part dels recursos que destinen els consells comarcals a promoure polítiques públiques en
matèria d’ocupació es destinen a cobrir despeses de personal (en un 69%), transferències corrents
(18,1%) i despeses en béns i serveis (12,8%).

Despesa en ocupació segons la classificació econòmica del pressupost

Percentatge de la despesa en ocupació segons classificació econòmica del pressupost

0,1%
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Capítol 1. Despeses de personal Capítol 2. Despeses en béns i serveis

Capítol 3. Despeses financeres Capítol 4. Transferències corrents

Capítol 6. Inversions reals Capítol 7. Transferències de capital

Definició Freqüència Percentatge

Capítol 1. Despeses de personal 7.017.838,1 69,0

Capítol 2. Despeses en béns i serveis 1.300.560,9 12,8

Capítol 3. Despeses financeres 5.399,3 0,1

Capítol 4. Transferències corrents 1.836.935,1 18,1

Capítol 6. Inversions reals 9226,0 0,1

Capítol 7. Transferències de capital 1.873,9 0,0

Total 10.171.833,2 1,0



El personal que treballa al servei dels consells comarcals en matèria ocupacional és personal, bàsicament,
contractat en règim laboral: pràcticament, el 70% de la despesa de capítol 1 es concentra en l’article 13.
Així, l’estructura laboral dels serveis d’ocupació dels consells comarcals tenen característiques similars a
l’estructura laboral general d’aquests ens, caracteritzada per un forta incidència del personal laboral.

Despesa en ocupació segons la classificació econòmica del pressupost

Percentatge de la despesa en ocupació segons article del capítol 1
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Percentatge de la despesa en ocupació segons article del capítol 1

Articles Definició Freqüència Percentatge

11 Personal eventual 30.788,7 0,4

12 Personal funcionari 108.873,3 1,6

13 Personal laboral 4.858.118,7 69,2

14 Altre personal 621.945,4 8,9

15 Incentius al rendiment 542,0 0,0

16 Quotes, prestacions i despesa social 1.397.570,0 19,9

Total 7.017.838,1 100,0



4.2.8 Desenvolupament econòmic local
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Un 92,5% dels consells comarcals (concretament 37) realitzen alguna activitat en desenvolupament
econòmic local, tals com, activitats per a empreses, autònoms, realització de fires, entre d’altres.

Aquests consells desenvolupen una mitjana de 6,4 activitats d’aquest tipus. El consell que acumula un
nombre més elevat d’actuacions en aquest àmbit en registra 14, i el que menys, 1.

Les activitats destinades al desenvolupament econòmic local

Consells comarcals que realitzen alguna activitat en 
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137

Activitats realitzades pels consells comarcals 
en desenvolupament econòmic local

N 37

Suma 238

Mitjana 6,4

Desviació típica 2,7

Mínim 1

Màxim 14

Consells comarcals que realitzen alguna activitat en 
desenvolupament econòmic local  [N=37]

92,5%

7,5%

Sí

No



Els consells comarcals realitzen un total de 238 actuacions destinades a la promoció econòmica, xifra que
representa el 3,9% respecte el total d’actuacions desenvolupades per aquests ens locals. La major part
d’aquestes activitats van dirigides als ciutadans, en un 86% dels casos.

Les activitats destinades al desenvolupament econòmic local

Percentatge d'activitats destinades a la promoció econòmica i total 

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Percentatge d'activitats destinades a la promoció econòmica i total 
d'activitats realitzades pels consells comarcals

Freqüència Percentatge

Activitats en promoció econòmica 238 3,9

Altres tipus d'activitats 5.884 96,1

Total 6.122 100,0

96,1%

3,9%

Altres tipus d'activitat

Activitats de promoció econòmica



Un 48,7% de les activitats dels consells comarcals destinades al desenvolupament econòmic, entre les que
es troben programes d’autoempresa o subvencions a emprenedors, tenen com a objectiu l’empresa o els
autònoms. Seguidament, un 26,1% de les activitats es defineixen per l’organització i participació en fires i
promoció de productes locals.

Les activitats destinades al desenvolupament econòmic local

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Distribució de les activitats en promoció econòmica [N=238]

Freqüència Percentatge

Empresa i autònoms 116 48,7

Organització i participació en fires i 
promoció en productes locals 62 26,1

Planificació estratègica de 
desenvolupament econòmic 49 20,6

Indústria 11 4,6

Total 238 100,0

48,7%

26,1%

20,6%

4,6%

Empresa i autònoms

Organització i participació en fires i promoció en productes locals

Planificació estratègica de desenvolupament econòmic

Indústria



Com ja hem vist, l’empresa i l'autònom són els subjectes que més serveis reben de la comarca en l’àmbit
del desenvolupament econòmic.

D’aquests, gairebé la meitat de les activitats consisteixen en l’assessorament i la sensibilització en la creació
de nous negocis, sobretot destacat pels projectes autoempresa on es promociona l’emprenedor.

Un 31,9% d’aquestes actuacions van relacionades amb les subvencions i ajuts econòmics destinats a
aquests col·lectius.

Tot seguit, amb un percentatge del 12,9% de les activitats, distingim l’estudi, planificació i dinamització del
sector empresarial on destaquen els vivers d’empresa.

Les activitats destinades al desenvolupament econòmic local

sector empresarial on destaquen els vivers d’empresa.

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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La despesa en desenvolupament econòmic local s’ha quantificat, utilitzant les obligacions reconegudes
netes del pressupost de l’any 2010, a partir dels grups de programa 433 i 439 (desenvolupament
empresarial i altres actuacions sectorials). Tot i així, existeixen altres programes on també es podrien
incloure activitats realitzades en aquest àmbit, com per exemple, el programa 430 que recull la despesa
destinada a l’administració general de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.

Aquest fet produeix que, en aquest cas, la diferència entre el percentatge de consells comarcals que
realitzen alguna activitat i el percentatge de municipis que van realitzar alguna despesa en aquesta
matèria sigui més elevat que en els casos anteriors.

Despesa en desenvolupament econòmic local
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Menys de la meitat dels consells comarcals pels quals es disposa d’informació van realitzar alguna
despesa en desenvolupament empresarial l’any 2010. Com es pot observar, si es compara amb d’altres
activitats, el volum total de despesa analitzada és força inferior a d’altres àmbits d’actuació. Així, el total
d’aquests ens l’any 2010 van gastar més d’1,5 milions d’euros en aquesta matèria, xifra que suposa una
mitjana de 54.000 euros, aproximadament, per consell comarcal.

Despesa en desenvolupament empresarial i altres activitats sectorials

Percentatge de consells comarcals que van realitzar alguna despesa 
en desenvolupament econòmic l’any 2010 [N=34]

Despesa en 
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41,2%
58,8%

Sí No

Despesa en 
desenvolupament

econòmic

Vàlids 34

Perduts 6

Suma 1.848.444,8

Mitjana 54.366,0

Desviació típica 130.285,4

Mínim 0,0

Màxim 540.508,5



La despesa en desenvolupament econòmic es distribueix, principalment, entre despeses de personal,
despeses en béns i serveis i inversions reals, capítols de la classificació econòmica del pressupost que l’any
2010 van ascendir al voltant dels 500.000 euros .

Despesa en desenvolupament empresarial i altres activitats sectorials segons la 
classificació econòmica del pressupost

Despesa comarcal total en desenvolupament empresarial i altres activitats sectorials segons classificació econòmica 
[N=34]
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A diferència d’altres àmbits, la despesa realitzada pels consells comarcals destinada a desenvolupament
econòmic empresarial queda distribuïda de forma força homogènia entre els capítols 1, 2 i 6 del
pressupost i representen prop del 30% en cada cas del total de la despesa.

Despesa en desenvolupament empresarial i altres activitats sectorials segons la 
classificació econòmica del pressupost

Percentatge de la despesa en desenvolupament empresarial i altres activitats sectorials segons classificació 
econòmica del pressupost

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Capítol 1. Despeses en personal Capítol 2. Despeses en béns i serveis

Capítol 4. Transferències corrents Capítol 6. Inversions reals

Capítol 7. Transferències de capital

Classificació econòmica Freqüència Percentatge

Capítol 1. Despeses en personal 550.086,1 29,8

Capítol 2. Despeses en béns i serveis 543.256,4 29,4

Capítol 4. Transferències corrents 86.953,0 4,7

Capítol 6. Inversions reals 569.549,4 30,8

Capítol 7. Transferències de capital 98.600,0 5,3

Total 1.848.444,8 100,0



4.2.9 Turisme
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Un 90% dels consells comarcals (concretament 36) realitza alguna activitat destinada a turisme.

Aquests consells desenvolupen una mitjana de 8,8 activitats d’aquest tipus. El consell que acumula un
nombre més elevat d’actuacions en aquest àmbit en registra 18, i el que menys, 2.

Les activitats destinades al turisme

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Els consells comarcals realitzen un total de 317 actuacions destinades al turisme, xifra que representa el
5,2% respecte el total d’actuacions desenvolupades per aquests ens locals. Les activitats en aquesta
matèria queden distribuïdes de forma més o menys homogènia segons a qui van dirigides: el destinatari
del 51,4% de les activitats són els ciutadans i el 48,6% els ajuntaments.

Les activitats destinades al turisme

Percentatge d'activitats destinades al turisme i total d'activitats 
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Percentatge d'activitats destinades al turisme i total d'activitats 
realitzades pels consells comarcals

Freqüència Percentatge

Activitats en turisme 317 5,2

Altres tipus d'activitats 5.805 94,8

Total 6.122 100,0

5,2%

94,8%

Activitats en turisme Altres activitats



Gairebé el 40% de les activitats en turisme van destinades a la comunicació i publicitat d’aquestes.
Seguidament trobem la planificació turística que suposa un 34,7% de les activitats.

Les activitats destinades al turisme

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Classificació de les activitats en matèria de turisme [N=317]

Freqüència Percentatge

Comunicació i publicitat turística 125 39,4

Planificació turística 110 34,7
Manteniment i senyalització de 
rutes turístiques i d'altres 
instal·lacions 51 16,1

Informació turística 31 9,8

Total 317 100,0

39,4%

34,7%

16,1%

9,8%

Comunicació i publicitat turística

Planificació turística

Manteniment i senyalització de rutes turístiques i d'altres instal·lacions

Informació turística



La despesa en turisme s’ha quantificat, utilitzant les obligacions reconegudes netes del pressupost de
l’any 2010, a partir del grup de programa 432 (ordenació i promoció turística). En alguns consells
comarcals s’ha comprovat que la despesa en aquesta matèria ha sigut assignada en d’altres dígits,
especialment en el programa 430 relatiu a activitats de l’administració general de comerç, turisme i
petites i mitjanes empreses. Atès que aquest programa pot incloure activitats no definides en l’àmbit de
turisme, no ha s’ha tingut en compte per realitzar el càlcul.

Aquest fet produeix que el percentatge de consells comarcals que realitzen alguna activitat en aquest
àmbit no coincideixi amb el percentatge de municipis que van realitzar alguna despesa en turisme.

Despesa en turisme
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L’any 2010, els consells comarcals van destinar més de 3,5 milions d’euros a despeses en turisme, xifra
que suposa un pressupost mitjà anual d’uns 100.000 euros per consell comarcal. El 76,5% de consells
comarcals va efectuar alguna despesa en turisme l’any 2010, la qual cosa mostra que és una activitat força
generalitzada en aquests ens locals.

Despesa en turisme

Percentatge de consells comarcals que van realitzar alguna despesa 
en turisme l’any 2010 [N=34]
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N 34

Perduts 6

Suma 3.729.685,4

Mitjana 109.696,6
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76,5%

23,5%

Sí No



L’any 2010, els consells comarcals van destinar la major part de la despesa en turisme a la realització
d’inversions. Així, el sumatori de la despesa en capítol 6 ascendeix a més d’un milió i mig d’euros. Les
despeses en béns i serveis i les depeses de personal també tenen força importància tot i que pràcticament
suposen la meitat de la despesa computada en el capítol 6.

Despesa en turisme segons la classificació econòmica del pressupost

Despesa comarcal total en turisme segons classificació econòmica [N=34]
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Els recursos destinats a turisme es distribueixen de forma pràcticament equitativa entre la despesa
corrent i la despesa de capital. Els capítols que, percentualment, tenen un pes més important són els que
comprenen les despeses en inversions reals (capítol 6) i la compra de béns i serveis (capítol 2).

Despesa en turisme segons la classificació econòmica del pressupost

Percentatge de la despesa en turisme segons classificació econòmica del pressupost
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Capítol 7. Transferències de capital

Classificació econòmica Freqüència Percentatge

Capítol 1. Despesa de personal 716.619,9 19,2

Capítol 2. Despesa béns i serveis 884.545,5 23,7

Capítol 4. Transferències corrents 404.961,1 10,9

Capítol 6. Inversions reals 1.673.715,3 44,9

Capítol 7. Transferències de capital 49.843,6 1,3

Total 3.729.685,4 100,00



Gairebé el total de la despesa computada en el capítol 2 del pressupost en turisme es destina a la compra
de material i subministraments. Dins d’aquest, destaquen les despeses destinades a publicitat i
propaganda així com aquelles que deriven de treballs realitzats per d’altres empreses i professionals.

Despesa en turisme segons la classificació econòmica del pressupost

Percentatge de la despesa en turisme en compra de béns i serveis
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Article Definició Freqüència Percentatge

20 Arrendaments i cànons 22.772,6 2,6

21 Reparacions, manteniment i conservació 1.618,6 0,2

22 Material, subministrament i altres 850.804,6 96,2

23 Indemnització per raó de serveis 9.349,8 1,1

Total 884.545,5 100,0

Percentatge de la despesa en turisme en compra de béns i serveis



Pel que fa a la despesa destinada a inversions reals (capítol 6), predomina la inversió nova associada al
funcionament operatiu de serveis, computada en l’article 62. Tanmateix, cal tenir present que el 75% de la
despesa d’aquest article s’acumula en un únic consell comarcal.

Despesa en turisme segons la classificació econòmica del pressupost

Article Definició Freqüència Percentatge

Inversió de reposició 

Percentatge de la despesa en turisme en inversions reals
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13,1%

70,9%

9,9%
6,1%

Inversió de reposició d'infraestructura i béns destinats a l'ús general

Inversió nova associada al funcionament operatiu de serveis

Inversió de reposició associada al funcionament operatiu de serveis

Altres

61
Inversió de reposició 
d'infraestructura i béns 
destinats a l'ús general

218.904,0 13,1

62
Inversió nova associada al 
funcionament operatiu de 
serveis

1.186.895,9 70,9

63
Inversió de reposició associada 
al funcionament operatiu de 
serveis

165.139,0 9,9

67 Altres 102.776,4 6,1

Total 1.673.715,3 100,0



4.2.10 Ordenació del territori i urbanisme
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La totalitat de consells comarcals (100%) realitza alguna activitat en matèria d’ordenació del territori i
urbanisme.

Els consells comarcals desenvolupen una mitjana de 8,9 activitats d’aquest tipus. El consell que acumula
un nombre més elevat d’actuacions en aquest àmbit en registra 20, i el que menys, 2.

Les activitats destinades a l’ordenació del territori i urbanisme

Activitats realitzades pels consells comarcals en ordenació
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Activitats realitzades pels consells comarcals en ordenació
del territori i urbanisme

N 40

Suma 355

Mitjana 8,9

Desviació típica 5,1

Mínim 2

Màxim 20



Els consells comarcals realitzen un total de 355 actuacions en ordenació del territori i urbanisme, xifra que
representa el 5,8% del total d’actuacions desenvolupades per aquests ens locals.

Un 88,9% de les activitats en ordenació del territori es destinen directament als ajuntaments, mentre que el
11,1% es dirigeix a la ciutadania.

Un 10,3% del pressupost total de tots els consells comarcals es destina a l’ordenació del territori i
urbanisme, un dels àmbits amb una xifra més elevada de despesa per sota d’ensenyament, medi ambient i
serveis socials.

Les activitats destinades a l’ordenació del territori i urbanisme

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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5,8%

94,2%

Activitats en 
urbanisme

Altres tipus 
d'activitat

Percentatge d'activitats destinades a l'ordenació del territori i
urbanisme i total d'activitats realitzades pels consells comarcals

Freqüència Percentatge

Activitats en urbanisme 355 5,8

Altres tipus d'activitat 5.760 94,2

Total 6.115 100,0



Infraestructures i obres, i la planificació de l’ordenació del territori suposen més del 75% de les activitats en
matèria d’ordenació del territori i urbanisme.

Pel que fa a les infraestructures i obres (40,8%) destaca el control, direcció i contractació d’obres. D’altra
banda, la categoria planificació de l’ordenació del territori (38,6%) està composada, principalment, pels
arranjaments i recuperació de camins i l’execució dels plans territorials.

Cal tenir en compte que moltes d’aquestes actuacions també podrien estar incloses dins de les gestions
vinculades al PUOSC, que s’han tractat separadament en una altra categoria que suposa el 16,1% del total
de les actuacions en urbanisme.

Les activitats destinades a l’ordenació del territori i urbanisme

de les actuacions en urbanisme.

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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40,8%

38,6%

16,1%

4,2% 0,3%

Infraestructures i obres
Planificació de l'ordenació del territori
Gestions vinculades al PUOSC
Protecció del paisatge
Ajuts directes

Classificació de les activitats en ordenació del territori i urbanisme [N=355]

Freqüència Percentatge

Infraestructures i obres 145 40,8

Planificació de l'ordenació del territori 137 38,6

Gestions vinculades al PUOSC 57 16,1

Protecció del paisatge 15 4,2

Ajuts directes 1 0,3

Total 355 100



La despesa en ordenació del territori i urbanisme s’ha quantificat, utilitzant les obligacions reconegudes
netes del pressupost de l’any 2010, a partir de la política de despesa 45 (infraestructures) i del grups de
programes 151 i 155 (urbanisme i vies públiques). S’ha detectat que alguns consells comarcals han
codificat despesa susceptible de ser inclosa en aquests grups de programes en la política de despesa 92,
que inclou serveis de caràcter general. No obstant això, atès que no es disposa de més informació,
aquesta despesa no ha estat quantificada en l’àmbit d’ordenació del territori i urbanisme.

La despesa en ordenació del territori i urbanisme
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Gairebé nou de cada deu consells comarcals van realitzar alguna despesa en ordenació del territori i
urbanisme. La mitjana de les expenses que els consells comarcals van destinar a aquesta matèria l’any
2010 va situar-se en 1,5 milions per consell, aproximadament. Cal destacar que la dispersió de les dades
en aquesta matèria és força elevada: la desviació típica aconsegueix valors superiors a la mitjana. Aquest
fet s’explica perquè el desenvolupament d’obres i infraestructures requereixen fortes injeccions de capital
que incrementen l’heterogeneïtat dels resultats obtinguts.

Despesa en ordenació del territori i urbanisme

Percentatge de consells comarcals que van realitzar alguna despesa 

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Percentatge de consells comarcals que van realitzar alguna despesa 
en ordenació del territori i urbanisme l’any 2010 [N=34]

88,2%

11,8%

Sí No

Despesa en 
ordenació del 

territori i urbanisme

N 34

Perduts 6

Suma 48.608.242,4

Mitjana 1.429.654,2

Desviació típica 2.294.288,6

Mínim 0,0

Màxim 11.909.868,7



Pel que fa a la distribució de la despesa en ordenació del territori i urbanisme segons la classificació
econòmica pressupostària, els consells comarcals van destinar més de 24,5 milions d’euros a realitzar
transferències de capital, bàsicament, dirigides als ajuntaments per al desenvolupament del Pla Únic
d’Obres i Serveis (PUOSC). Les inversions reals van suposar més de 12 milions d’euros.

Despesa en ordenació del territori i urbanisme segons la classificació econòmica 
del pressupost

Despesa comarcal total en ordenació del territori i urbanisme segons classificació econòmica (en €) [N=34]
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Les tres quartes parts de la despesa en matèria d’ordenació del territori i urbanisme es destinen a cobrir
despeses de capital, ja que és aquí on es concentra la major part de la despesa destinada a la creació i
renovació d’infraestructures.

Despesa en ordenació del territori i urbanisme segons la classificació econòmica 
del pressupost

Percentatge de la despesa en ordenació del territori i urbanisme segons classificació econòmica del pressupost
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23,9%

76,1%

Despesa corrent Despesa de capital

Definició Despesa (€) Percentatge

Despesa corrent 11.616.410,2 23,9

Despesa de capital 36.991.832,2 76,1

Total 48.608.242,4 100,0



Com es pot observar en la desagregació de la despesa per capítol, els consells comarcals actuen com a
emissors de capital per a la realització d’obres i infraestructures en els municipis, en comptes de
comportar-se com a ens que gestionen de forma directa aquests tipus d’activitats.

Despesa en ordenació del territori i urbanisme segons la classificació econòmica 
del pressupost

Percentatge de la despesa en ordenació del territori i urbanisme segons classificació econòmica del pressupost

5,2%
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Definició Despesa (€) Percentatge

Capítol 1. Despeses de personal 2.529.406,4 5,2

Capítol 2. Despeses en béns i serveis 8.965.571,4 18,4

Capítol 4. Transferències corrents 121.432,5 0,2

Capítol 6. Inversions reals 12.309.454,1 25,3

Capítol 7. Transferències de capital 24.682.378,1 50,8

Total 48.608.242,4 100,0

18,4%
0,2%

25,3%

50,8%

Capítol 1. Despeses de personal

Capítol 2. Despeses en béns i serveis

Capítol 4. Transferències corrents

Capítol 6. Inversions reals

Capítol 7. Transferències de capital



La despesa destinada a inversions reals realitzada pels consells comarcals es troba molt repartida entre els
diversos articles que conformen aquest capítol. Tot i així, les despeses més importants realitzades en
inversions reals, l’any 2010, es van destinar a la reposició d’infraestructura i a les inversions per a d’altres
ens públics.

Despesa en ordenació del territori i urbanisme destinada a inversions reals 
(capítol 6)

Percentatge de la despesa en ordenació del territori i urbanisme segons article (capítol 6)

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Percentatge de la despesa en ordenació del territori i urbanisme segons article (capítol 6)

Article Definició Despesa (€) Percentatge

60 Nova infraestructura 1.731.762,3 14,1

61 Reposició d'infraestructura 4.459.563,6 36,2

62 Nova inversió associada al funcionament de serveis 1.609.957,7 13,1

63 Inversió de reposició associada al funcionament de serveis 528.882,8 4,3

64 Inversions de caràcter immaterial 212,5 0,0

65 Inversions per a d'altres ens públics 3.185.795,9 25,9

68 Inversions en béns patrimonials 647.279,3 5,3

69 Inversions en béns comunals 146.000,0 1,2

Total 12.309.454,1 100,0



4.2.11 Medi ambient:  residus
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Els consells comarcals realitzen un total de 559 actuacions destinades a medi ambient, xifra que representa
el 9,1% respecte el total d’actuacions desenvolupades per aquests ens locals. Veurem però, que la gran
majoria d’aquestes activitats es desenvoluparan en matèria de residus.

Les activitats destinades a medi ambient

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Percentatge d'activitats destinades a medi ambient i total 
d'activitats realitzades pels consells comarcals

Freqüència Percentatge

Activitats en medi ambient 559 9,1

Altres tipus d'activitats 5.563 90,9

Total 6.122 100,0

9,1%

90,9%

Activitats en medi ambient Altres activitats



Gairebé la meitat de les activitats en medi ambient dels consells comarcals (48,1%) són serveis que es
desenvolupen en matèria de residus. Seguidament, amb un 15,6%, tenim les activitats en planificació i
educació ambiental, així com els serveis en protecció del medi, amb un 14,7%.

Les activitats destinades a medi ambient

Distribució de les activitats en medi ambient [N=559]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Distribució de les activitats en medi ambient [N=559]

Freqüència Percentatge

Residus 269 48,1

Planificació i educació ambiental 87 15,6

Protecció del medi 82 14,7

Aigües 74 13,2

Sorolls, vibracions i enllumenament 47 8,4

Total 559 100,0

48,1%

15,6%14,7%

13,2%
8,4%

Residus
Planificació i educació ambiental
Protecció del medi
Aigües
Sorolls, vibracions i enllumenament



Pràcticament la totalitat de consells comarcals (90%) realitza alguna activitat en matèria de residus.

Aquests consells comarcals desenvolupen una mitjana de 7,5 activitats d’aquest tipus. El consell que
acumula un nombre més elevat d’actuacions en aquest àmbit en registra 14, i el que menys, 1. El 73,5% de
les activitats realitzades en aquest àmbit tenen com a finalitat el suport a ajuntaments.

Les activitats destinades a residus

Consells comarcals que realitzen alguna activitat en residus [N=36]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Activitats realitzades pels consells 
comarcals en residus

N 36

Suma 269

Mitjana 7,5

Desviació típica 3,4

Mínim 1

Màxim 14

Consells comarcals que realitzen alguna activitat en residus [N=36]

90,0%

10,0%

Sí
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Les activitats en matèria de residus realitzades pels consells comarcals, com ja hem dit, suposava un 48,1%
de totes les activitats en medi ambient. Pel que fa a la seva distribució podem destacar el paper de la
recollida i gestió de residus, amb un pes del 20,8% d’aquestes, la recollida selectiva (amb un 20,4%) o les
activitats en deixalleria, amb un pes del 19% respecte totes les activitats dels consells comarcals destinades
a residus.

Les activitats destinades a residus

Distribució de les activitats destinades a residus [N=269]

1,9%

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Freqüència Percentatge
Recollida i gestió de 
residus 56 20,8

Selectiva 55 20,4

Deixalleria 51 19,0

Abocadors 35 13,0

Orgànic 26 9,7

Rebuig 25 9,3
Tramitacions, reglamentació, 
inspecció, control i estudis 12 4,5

Altres residus 5 1,9

Contenidors 4 1,5

Total 269 100,0

20,8%

20,4%

19,0%

13,0%

9,7%

9,3%
4,5%

1,9%

1,5%

Recollida i gestió de residus
Selectiva
Deixalleria
Abocadors
Orgànic
Rebuig
Tramitacions, reglamentació, inspecció, control i estudis
Altres residus
Contenidors



La despesa en residus s’ha quantificat, utilitzant les obligacions reconegudes netes del pressupost de l’any
2010, a partir del grup de programa 162 (recollida, eliminació i tractament de residus). En alguns consells
comarcals és possible que la despesa en aquesta matèria s’hagi assignat a d’altres dígits més generals,
especialment al grup de programa 170, previst per activitats de medi ambient en general. En d’altres
casos, les activitats realitzades pels consell comarcal es canalitzen a través de consorcis o societats
públiques la qual cosa impedeix quantificar la despesa a través del pressupost comarcal.

Per aquests motius, el percentatge de consells comarcals que realitzen alguna activitat en aquest àmbit
no coincideix amb el percentatge de municipis que tenen despesa en residus.

La despesa en residus
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L’assumpció de les funcions atribuïdes als consells comarcals en matèria de residus es reflecteix en la
despesa elevada que suposa aquesta matèria per als consells comarcals: gairebé les tres cinquenes parts
de la despesa en medi ambient realitzada l’any 2010 per aquests ens es va destinar a residus.

Despesa en residus

Percentatge de la despesa destinada a residus sobre el total de la despesa en medi ambient [N=34]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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59,5%

40,5%

Residus Altres despeses

Despesa Freqüència Percentatge

Residus 51.222.230,7 59,5

Altres despeses 34.797.028,8 40,5

Total de despesa en medi ambient 86.019.259,5 100,0



L’any 2010, els consells comarcals van destinar més de 51 milions d’euros a despeses en residus, xifra que
suposa un pressupost mitjà anual d’1,5 milions d’euros per consell comarcal. El 79,4% de consells
comarcals va efectuar alguna despesa en residus l’any 2010. Alguns dels consells que no tenen despesa
assignada a aquesta partida, han creat societats mercantils o participen en consorcis per a la prestació
d’aquest servei.

Despesa en residus

Percentatge de consells comarcals que van realitzar alguna despesa 
en residus l’any 2010 [N=34]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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79,4%

20,6%

Sí No

Despesa en 
residus

Vàlids 34

Perduts 6

Mitjana 1.506.536,2

Suma 51.222.230,7

Desviació típica 2.686.569,4

Mínim 0,0

Màxim 15.269.007,8



L’any 2010, la major part dels recursos que els consells comarcals van destinar a residus es van emprar en
la despesa corrent en béns i serveis. Així, el sumatori de la despesa en capítol 2 ascendeix a una mica més
de 37 milions d’euros, xifra molt allunyada de la despesa destinada als altres capítols del pressupost.
Aquests ens locals van realitzar inversions en infraestructura i material per prestar aquest servei per valor
de 9 milions i mig d’euros, aproximadament.

Despesa en residus segons la classificació econòmica del pressupost

Despesa comarcal total en residus segons classificació econòmica [N=34]
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El fet que pràcticament les tres quartes parts de la despesa en residus es concentri en la despesa en béns i
serveis (capítol 2) i el baix percentatge que representen les despeses de personal en aquesta activitat
mostren la importància de la gestió indirecta per la prestació dels serveis relacionats amb la recollida i el
tractament de residus.

Despesa en residus segons la classificació econòmica del pressupost

Percentatge de la despesa en residus segons classificació econòmica del pressupost

3,5%0,2%
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Definició Despesa (€) Percentatge

Capítol 1. Despeses de personal 1.813.537,6 3,5

Capítol 2. Despeses en béns i serveis 37.193.751,3 72,6

Capítol 3. Despeses financeres 1.172,9 0,0

Capítol 4. Transferències corrents 2.419.175,0 4,7

Capítol 6. Inversions reals 9.672.335,2 18,9

Capítol 7. Transferències de capital 122.258,6 0,2

Total 51.222.230,7 100,0

72,6%

0,0%

4,7%
18,9%

Capítol 1. Despeses de personal Capítol 2. Despeses en béns i serveis

Capítol 3. Despeses financeres Capítol 4. Transferències corrents

Capítol 6. Inversions reals Capítol 7. Transferències de capital



Més del 90% de la despesa en béns i serveis es concentra en la compra de material i subministraments
(article 22) i, concretament, en treballs realitzats per altres empreses i professionals, fet que visualitza la
importància de l’externalització en la prestació del servei de recollida i tractament de residus.

Despesa en residus segons la classificació econòmica del pressupost

Percentatge de la despesa en residus en compra de béns i serveis

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Article Definició Freqüència Percentatge

20 Arrendaments i cànons 490.825,7 1,3

21 Reparacions, manteniment i conservació 597.005,1 1,6

22 Material, subministrament i altres 34.555.789,7 92,9

23 Indemnitzacions per raó de serveis 5.670,9 0,0

25 Treballs realitzats per administracions i entitats públiques 1.544.459,9 4,2

Total 37.193.751,3



Les inversions reals són la segona partida pressupostària més important en la prestació del servei de
residus. Tanmateix, cal tenir present que, en molts casos, la distribució de la despesa en aquest capítol no
es produeix de forma homogènia i que les elevades xifres s’expliquen per la realització d’una forta inversió
de capital per part d’un o dos consells comarcals.

Despesa en residus segons la classificació econòmica del pressupost

Percentatge de la despesa en residus en inversions reals

13,9%3,5% 1,2%

Article Definició Freqüència Percentatge

60
Inversió nova 
infraestructura i béns 1.345.869,5 13,9

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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0,5%

80,9%

Inversió nova infraestructura i béns destinats a l'ús general

Inversió de reposició d'infraestructura i béns destinats a l'ús general

Inversió nova associada al funcionament operatiu de serveis

Inversió de reposició associada al funcionament operatiu de serveis

Inversions gestionades per altres ens públics

60 infraestructura i béns 
destinats a l'ús general

1.345.869,5 13,9

61
Inversió de reposició 
d'infraestructura i béns 
destinats a l'ús general

43.823,4 0,5

62
Inversió nova associada al 
funcionament operatiu de 
serveis

7.827.506,1 80,9

63
Inversió de reposició 
associada al funcionament 
operatiu de serveis

340.966,1 3,5

65
Inversions gestionades 
per altres ens públics

114.170,1 1,2

Total 9.672.335,2 100,0



4.2.12 Salut pública
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Un 85% dels consells comarcals realitza alguna activitat en l’àmbit de la salut pública.

Els consells comarcals desenvolupen una mitjana de 3,6 activitats d’aquest tipus. El consell que acumula
un nombre més elevat d’actuacions en aquest àmbit en registra 12, i el que menys, 1.

Les activitats destinades a salut pública

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Activitats realitzades pels consells comarcals destinades a la
salut pública

N 34

Suma 121

Mitjana 3,6

Desviació típica 2,6

Mínim 1

Màxim 12

85,0%

15,0%

Sí

No



Els consells comarcals realitzen un total de 121 activitats en matèria de salut pública, xifra que representa
un 2% del total d’actuacions desenvolupades per aquests ens locals.

Un 57,9% de les activitats en matèria de salut pública es destinen als ciutadans, mentre que el 42,1% es
dirigeix als ajuntaments.

Les activitats destinades a la salut pública

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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2,0%

98,0%

Activitats en salut

Altres tipus 
d'activitat

Percentatge d'activitats destinades a salut i total d'activitats
realitzades pels consells comarcals

Freqüència Percentatge

Activitats en salut 121 2,0

Altres tipus d'activitat 5.994 98,0

Total 6.115 100,0



La protecció de la salut suposa un 64,5% de totes les activitats en matèria de salut pública. En aquest
àmbit destaquen actuacions en recollida d’animals, control de mosquits i control sanitaris de medi
ambient.

La resta d’actuacions es classifiquen com a promoció de la salut, que suposa un 35,5% sobre el total
d’activitats en salut pública. Destaquen les campanyes de sensibilització en temes de salut, els punts joves
de salut i els programes per a drogodependents.

Les activitats destinades a la salut pública

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Classificació de les activitats destinades a salut [N=121]

Freqüència Percentatge

Protecció de la salut 78 64,5

Promoció de la salut 43 35,5

Total 121 100,0

64,5%

35,5%

Protecció de la salut

Promoció de la salut



Les competències en salut pública assignades a les administracions locals inclouen activitats de tipus molt
divers, fet que dificulta la seva anàlisi. Així, malgrat que el programa 313 preveu la despesa que es deriva
de les accions públiques relatives a la salut, a la pràctica, s’intueix que existeixen activitats d’aquest àmbit
en molts altres programes del pressupost. Per exemple, es detecten activitats en protecció de la salut en
els programes 169, 172 i 179 dedicats a serveis de benestar comunitari, protecció i millora del medi
ambient i altres actuacions en medi ambient. De la mateixa manera, algunes activitats en promoció de la
salut apareixen vinculades a programes de promoció social.
En definitiva, és molt probable que la despesa que es quantifica a continuació sigui inferior a la que es
deriva d’aquest àmbit.

La despesa en salut pública

deriva d’aquest àmbit.
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Segons la informació pressupostària disponible, un de cada quatre consells comarcals va realitzar alguna
despesa en salut pública. No obstant això, és possible que les dades incloguin cert biaix i que, en alguns
casos, s’hagi assignat la despesa a d’altres partides.

Despesa en salut pública

Percentatge de consells comarcals que van realitzar alguna despesa 
en salut pública l’any 2010 [N=34]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Sí No

Despesa en salut 
pública

N 34

Perduts 6

Suma 1.865.164,1

Mitjana 54.857,8

Desviació típica 143.439,7

Mínim 0,0

Màxim 623.160,4



Quant a la classificació econòmica, els consells comarcals van realitzar una despesa que ascendia a més de
900.000 euros en béns i serveis. Les despeses derivades de personal van suposar unes expenses de mig
milió d’euros aproximadament.

Despesa en salut pública segons classificació econòmica del pressupost

Despesa comarcal total en salut pública segons classificació econòmica (en €) [N=34]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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La meitat de la despesa realitzada l’any 2010 en salut pública es va destinar a la compra de béns i serveis i,
especialment, a treballs realitzats per d’altres empreses i professionals (subconcepte 227).

Despesa en salut pública segons classificació econòmica del pressupost

Percentatge de la despesa en salut pública segons classificació econòmica del pressupost

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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50,1%

7,9%
12,7%

Capítol 1. Despeses de personal

Capítol 2. Despeses en béns i serveis

Capítol 4. Transferències corrents

Capítol 6. Inversions reals

Definició Despesa (€) Percentatge

Capítol 1. Despeses de personal 545.082,9 29,2

Capítol 2. Despeses en béns i serveis 934.583,5 50,1

Capítol 4. Transferències corrents 147.950,5 7,9

Capítol 6. Inversions reals 237.547,3 12,7

Total 1.865.164,1 100,0



4.2.13 Habitatge
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Gairebé la totalitat del consells comarcals (97,5%) realitza alguna activitat en matèria d’habitatge.

Els consells comarcals desenvolupen una mitjana de 7,5 activitats d’aquest tipus. El consell que acumula
un nombre més elevat d’actuacions en aquest àmbit en registra 20, i el que menys, 1.

Les activitats en matèria d’habitatge

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Activitats realitzades pels consells comarcals en matèria
d’habitatge

N 39

Suma 292

Mitjana 7,5

Desviació típica 4,6

Mínim 1
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97,5%
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Els consells comarcals realitzen un total de 292 actuacions en matèria d’habitatge, xifra que representa el
4,8% del total d’actuacions desenvolupades per aquests ens locals.

Un 90,8% de les activitats en matèria d’habitatge van destinades a la ciutadania, mentre que el 9,2% es
dirigeix als ajuntaments.

Les activitats en matèria d’habitatge

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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4,8%

95,2%

Activitats en habitatge

Altres tipus d'activitat

Percentatge d'activitats destinades a l'habitatge i total 
d'activitats realitzades pels consells comarcals

Freqüència Percentatge

Activitats en habitatge 292 4,8

Altres tipus d'activitat 5.823 95,2

Total 6.115 100,0



La informació, l’assessorament i els tràmits en matèria d’habitatge suposen gairebé el 60% de totes les
activitats en aquest àmbit. Podem classificar les activitats d’aquest bloc en gestions i tràmits (54,9%) i
informació i assessorament (45,1%). Generalment, totes aquestes activitats es desenvolupen en les oficines
comarcals d’habitatge.

Seguidament, amb gairebé el 25% de les activitats en habitatge, tenim els serveis de suport a la compra,
rehabilitació i lloguer a l’habitatge; destaquen sobretot les borses d’habitatge i les ajudes per al lloguer i
compra de vivenda.

Les activitats en matèria d’habitatge

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Classificació de les activitats en matèria d'habitatge [N=292]

Freqüència Percentatge
Informació, assessorament i tràmits en 
matèria d'habitatge 175 59,9
Suport a la compra, rehabilitació i 
lloguer d'habitatge 72 24,7

Inspecció i control d'habitatge 45 15,4

Total 292 100,0

59,9%
24,7%

15,4%

Informació, assessorament i tràmits en matèria d'habitatge

Suport a la compra, rehabilitació i lloguer d'habitatge

Inspecció i control d'habitatge



La despesa en habitatge s’ha quantificat, utilitzant les obligacions reconegudes netes del pressupost de
l’any 2010, a partir dels grups de programes 152, 153 i 154 que comprenen les despeses que es deriven
d’habitatge, accés a la vivenda i foment de l’edificació protegida, respectivament. Les despeses en matèria
d’habitatge que hagin pogut ser incloses en d’altres polítiques de despesa o programes no es poden
quantificar. Cal tenir present, que el grup de programa 150 inclou les despeses de l’administració general
d’habitatge i urbanisme. Aquest programa no s’ha tingut en compte en l’anàlisi ja que en el present estudi
les activitats en urbanisme i habitatge s’han tractat de forma separada.

La despesa en habitatge
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El nombre de consells comarcals que van realitzar activitats en matèria d’habitatge és força elevat si es
compara amb aquells que van realitzar alguna despesa en aquest àmbit i que només ascendeix prop del
50%. Tot i així, cal destacar que moltes de les activitats en aquesta matèria es basen en oferir informació,
assessorament, inspeccions i tramitació d’ajuts als ciutadans, activitats que els consells comarcals podrien
estar canalitzant mitjançant l’estructura general del consell comarcal. El fet que el consell comarcal amb la
despesa màxima en habitatge suposi el 50% de les expenses totals realitzades per aquests ens en aquesta
matèria reflecteix l’elevat grau d’heterogeneïtat interna de les dades.

Despesa en habitatge

Percentatge de consells comarcals que van realitzar alguna despesa 

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Percentatge de consells comarcals que van realitzar alguna despesa 
en habitatge l’any 2010 [N=34]

52,9%47,1%

Sí No

Despesa en 
habitatge

N 34
Perduts 6
Suma 2.384.897,6
Mitjana 70.144,0
Desviació típica 230.878,8
Mínim 0,0
Màxim 1.293.012,8



La classificació econòmica del pressupost posa de manifest que el capítol 7, destinat a cobrir les
transferències de capital, és el que té una incidència més rellevant en les activitats d’habitatge i ascendeix
fins a gairebé 1,5 milions entre tots els consells comarcals.

Despesa en habitatge segons classificació econòmica del pressupost

Despesa comarcal total en habitatge segons classificació econòmica (en €) [N=34]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

191

1.443.012,8

5.917,7

402.766,3

86.217,8

446.983,0

0 500.000 1.000.000 1.500.000

Capítol 7. Transferències de capital

Capítol 6. Inversions reals

Capítol 4. Transferències corrents

Capítol 2. Despeses en béns i serveis

Capítol 1. Despeses de personal



Més de les tres cinquenes parts de la despesa total en habitatge realitzada pels consells comarcals, l’any
2010, es va destinar a cobrir transferències de capital. Aquesta dada mostra la importància d’aquests ens
com a proveïdors dels recursos econòmics necessaris per tal que d’altres desenvolupin activitats en
aquest àmbit.

Despesa en habitatge segons classificació econòmica del pressupost

Percentatge de la despesa en habitatge segons classificació econòmica del pressupost

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

192

18,7% 3,6%

16,9%

0,2%

60,5%

Capítol 1. Despeses de personal

Capítol 2. Despeses en béns i serveis

Capítol 4. Transferències corrents

Capítol 6. Inversions reals

Capítol 7. Transferències de capital

Definició Despesa (€) Percentatge

Capítol 1. Despeses de personal 446.983,0 18,7

Capítol 2. Despeses en béns i serveis 86.217,8 3,6

Capítol 4. Transferències corrents 402.766,3 16,9

Capítol 6. Inversions reals 5.917,7 0,2

Capítol 7. Transferències de capital 1.443.012,8 60,5

Total 2.384.897,6 100,0



En la major part dels casos, les transferències de capital realitzades pels consells comarcals en matèria
d’habitatge es dirigeixen a d’altres ens locals, especialment ajuntaments, pel desenvolupament del Pla
Únic d’Obres i Serveis (PUOSC). Alhora, la baixa incidència de les transferències realitzades a famílies i
institucions sense afany de lucre mostra que els consells comarcals pràcticament no emeten ajuts propis
en matèria d’habitatge.

Despesa en habitatge destinada a transferències de capital (capítol 7)

Percentatge de la despesa en transferències de capital (capítol 7) en habitatge

10,4%

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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89,6%

10,4%

A entitats locals

A famílies i institucions

Article Definició Despesa (€) Percentatge

76 A entitats locals 1.293.012,8 89,6

78 A famílies i institucions 150.000,0 10,4

Total 1.443.012,8 100,0



Si s’analitza la despesa en habitatge segons els grups de programa, s’observa que més de les tres
cinquenes parts es dediquen a habitatge i, gairebé una tercera part, a activitats en matèria d’accés a
l’habitatge. La incidència de la despesa en el foment de les edificacions protegides és força reduïda.

Despesa en habitatge segons classificació per programes del pressupost

Percentatge de les despeses per programes en habitatge

4,4%

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Definició Despesa (€) Percentatge

152. Habitatge 1.518.987,4 63,7

153. Accés a l'habitatge 760.400,5 31,9

154. Foment de l'edificació protegida 105.509,7 4,4

Total 2.384.897,6 100,0

63,7%

31,9%

4,4%

152. Habitatge

153. Accés a l'habitatge

154. Foment de l'edificació protegida



4.2.14 Telecomunicacions i noves tecnologies
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Un 92,5% dels consells comarcals realitza alguna activitat en l’àmbit de les telecomunicacions i noves
tecnologies.

Els consells comarcals desenvolupen una mitjana de 9,1 activitats d’aquest tipus. El consell que acumula
un nombre més elevat d’actuacions en aquest àmbit en registra 22, i el que menys, 1.

Les activitats en l’àmbit de les telecomunicacions i noves tecnologies

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Activitats realitzades pels consells comarcals en l’àmbit de
les telecomunicacions i noves tecnologies

N 37
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Els consells comarcals realitzen un total de 335 activitats en telecomunicacions i noves tecnologies, xifra
que representa un 5,5% del total d’actuacions desenvolupades per aquests ens locals.

Un 77,2% de les activitats en matèria de telecomunicacions i noves tecnologies es destinen directament
als ajuntaments, mentre que el 22,8% es dirigeix a la ciutadania.

Les activitats en l’àmbit de les telecomunicacions i noves tecnologies

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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5,5%

94,5%

Activitats en 
telecomunicacions i 
TIC

Altres tipus 
d'activitat

Percentatge d'activitats destinades a les  telecomunicacions i TIC i 
total d'activitats realitzades pels consells comarcals

Freqüència Percentatge

Activitats en telecomunicacions i TIC 335 5,5

Altres tipus d'activitat 5.780 94,5

Total 6.115 100,0



Més de la meitat de les activitats en l’àmbit de les TIC són les catalogades com a assistència i suport als
ajuntaments en l’ús de les TIC. D’aquesta manera es promou un assessorament continu als municipis en
aquest àmbit mentre que es mostra la importància de què el destinatari majoritari de les activitats en
aquesta matèria és l’ajuntament.

També cal destacar els certificats digitals dels ciutadans i administracions que suposen un 21,5% de les
activitats en aquest àmbit.

Les activitats en l’àmbit de les telecomunicacions i noves tecnologies

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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51,0%

21,5%

18,8%
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Assistència i suport als ajuntaments en l'ús de les TIC

Certificacions digitals

Promoció en l'ús de les TIC

Desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions

Classificació de les activitats en matèria de telecomunicacions i noves tecnologies
[N=335]

Freqüència Percentatge

Assistència i suport als ajuntaments en l'ús de les TIC 171 51,0

Certificacions digitals 72 21,5

Promoció en l'ús de les TIC 63 18,8

Desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions 29 8,7

Total 335 100,0



La despesa en telecomunicacions i noves tecnologies s’ha quantificat, utilitzant les obligacions
reconegudes netes del pressupost de l’any 2010, a partir del grup de programa 491 que comprèn les
despeses que es deriven de la societat de la informació. Cal tenir en compte que aquest programa de
despesa pot incloure tant activitats destinades als ajuntaments en matèria de suport i servei en
telecomunicacions com les despeses que es deriven del funcionament habitual del propi consell comarcal.

La despesa en telecomunicacions i noves tecnologies
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Més de la meitat de consells comarcals va realitzar, l’any 2010, despesa en matèria de societat de la
informació. El total de consells comarcals analitzats va emetre una despesa que ascendia prop dels 2
milions d’euros, xifra que representa una despesa mitjana de 60.500 euros per comarca.

Despesa en telecomunicacions i noves tecnologies

Percentatge de consells comarcals que van realitzar alguna despesa 
en telecomunicacions i noves tecnologies l’any 2010 [N=34]

Despesa en 
telecomunicacions i 

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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55,9%

44,1%

Sí No

telecomunicacions i 
noves tecnologies

N 34

Perduts 6

Suma 2.060.395,7

Mitjana 60.599,9

Desviació típica 99.374,1

Mínim 0,0

Màxim 360.354,7



La despesa en telecomunicacions i noves tecnologies es distribueix, principalment, entre el capítol 1,
destinat a les despeses de personal, i el capítol 6, que comprèn les inversions reals, i ascendeix prop dels
800.000 i dels 700.000 euros respectivament.

Despesa en telecomunicacions i noves tecnologies segons classificació
econòmica del pressupost

Despesa comarcal total en telecomunicacions i noves tecnologies segons classificació econòmica (en €) [N=34]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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El 39% de la despesa en telecomunicacions i noves tecnologies es destina a despeses de personal i el 33%
a la realització d’inversions reals.

Despesa en telecomunicacions i noves tecnologies segons classificació
econòmica del pressupost

Percentatge de la despesa en telecomunicacions i noves tecnologies segons classificació econòmica del pressupost

7,7%

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Capítol 1. Despeses de personal

Capítol 2. Despeses en béns i serveis

Capítol 4. Transferències corrents

Capítol 6. Inversions reals

Capítol 8. Actius financers

Definició Despesa (€) Percentatge

Capítol 1. Despeses de personal 804.113,3 39,0

Capítol 2. Despeses en béns i serveis 327.414,7 15,9

Capítol 4. Transferències corrents 90.318,5 4,4

Capítol 6. Inversions reals 680.359,1 33,0

Capítol 8. Actius financers 158.190,0 7,7

Total 2.060.395,7 100,0



4.2.15 Transport i mobilitat
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Un 50% dels consells comarcals realitza alguna activitat en matèria de transport i mobilitat.

Els consells comarcals desenvolupen una mitjana de 1,8 activitats d’aquest tipus. El consell que acumula
un nombre més elevat d’actuacions en aquest àmbit en registra 5, i el que menys, 1.

Les activitats en matèria de transport i mobilitat

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Els consells comarcals realitzen un total de 35 activitats en transport i mobilitat, xifra que representa un
0,6% del total d’actuacions desenvolupades per aquests ens locals.

Un 51,4% de les activitats en matèria de transport i mobilitat van destinades a la ciutadania, mentre que
el 48,6% es dirigeix als ajuntaments.

Les activitats en matèria de transport i mobilitat

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Activitats en 
transport i mobilitat

Altres tipus 
d'activitat

Percentatge d'activitats destinades al transport i mobilitat i 
total d'activitats realitzades pels consells comarcals

Freqüència Percentatge

Activitats en transport i mobilitat 35 0,6

Altres tipus d'activitat 6.080 99,4

Total 6.115 100,0



El 60% de les activitats en matèria de transport i mobilitat es destinen a la planificació de la mobilitat,
categoria on destaca el pla de transports de viatgers de Catalunya i els plans directors de mobilitat.

La resta de les actuacions en transport i mobilitat, un 40%, fan referència al transport públic (transport
nocturn i transport a la demanda).

Les activitats en matèria de transport i mobilitat

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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60,0%
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Transport públic

Classificació de les activitats en matèria de transport i
mobilitat [N=35]

Freqüència Percentatge

Planificació de la mobilitat 21 60,0

Transport públic 14 40,0

Total 35 100,0



La despesa en transport s’ha quantificat, utilitzant les obligacions reconegudes netes del pressupost de
l’any 2010, a partir de la política de despesa 44 (transport públic). Les despeses en matèria de transport
públic que hagin pogut ser incloses en d’altres polítiques de despesa o programes no es poden quantificar.

La despesa en transport
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El percentatge de consells comarcals que va realitzar alguna despesa l’any 2010 en transport és força
reduït i ascendeix només al 35,3%. Aquests 12 consells comarcals van realitzar expenses per valor d’una
mica més d’un milió d’euros en aquesta matèria.

Despesa en transport

Percentatge de consells comarcals que van realitzar alguna despesa 
en transport públic l’any 2010 [N=34]

Despesa en 

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Despesa en 
transport

N 34

Perduts 6

Suma 1.174.399,9

Mitjana 34.541,2

Desviació típica 66.189,1

Mínim 0,0

Màxim 229.862,5



Pràcticament el total de la despesa en transport es concentra en el capítol 2 del pressupost que comprèn
les despeses en béns i serveis, la qual cosa reflecteix la participació d’empreses externes en la prestació
del servei transport públic.

Despesa en transport segons classificació econòmica del pressupost

Despesa comarcal total en transport segons classificació econòmica (en €) [N=34]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Quant a la classificació per programes, la major part de la despesa en transport es destina a la promoció,
el manteniment i el desenvolupament del transport. Les expenses que es deriven de l’administració
general del transport i d’infraestructures tenen una incidència molt reduïda.

Despesa en transport segons classificació per programes del pressupost

Percentatge de la despesa en transport segons classificació per programes del pressupost

9,9%0,7%

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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89,4%

0,7%

440. Administració general del transport

441. Promoció, manteniment i desenvolupament

442. Infraestructura

Definició Despesa (€) Percentatge

440. Administració general del transport 128.745,9 11,0

441. Promoció, manteniment i desenvolupament 1.036.838,4 88,3

442. Infraestructura 8.815,6 0,8

Total 1.174.399,9 100,0



5. Els nuclis de prestació comarcal
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Per tal de poder treballar amb el conjunt de serveis que presten els consells, hem dissenyat una 
catalogació en funció del número de consells comarcals que porten a terme alguna activitat de 
cadascun d’aquests serveis o àmbits. 

Les més habituals, presents en 39 o 40 consells serien, com hem indicat, les que configurarien el 
Nucli Bàsic de Prestació Comarcal i, a partir d’aquí, hem dissenyat cinc grups més que agrupen els 
àmbits en funció de la seva presència en la gestió comarcal. 

Així, el que hem anomenat Nucli ampliat incorpora les activitats que es presten més del 90% dels 

L’activitat dels consells comarcals

Així, el que hem anomenat Nucli ampliat incorpora les activitats que es presten més del 90% dels 
consells no incloses en el Nucli Bàsic (activitats presents en de 36 a 39 consells). 

El Nucli 3 incorpora les activitats que realitzen més del 75% dels consells i no incloses en els grups 
anteriors (activitats presents en de 30 a 35 consells). 

El Nucli 4 incorpora activitats presents en més del 50% dels consells i que realitzen, per tant, entre 
20 i 34 consells. 

El Nucli 5 inclou les activitats presents en més del 25% dels consells, que recolliria un interval de 10 
a 19 consells. 

Per acabar, el Nucli 6 inclou activitats que poden realitzar en un sol consell amb una freqüència 
màxima de 9 consells comarcals. 
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El Nucli Bàsic de Prestació Comarcal és una catalogació d’activitats que pretén identificar aquelles 
prestacions que es porten a terme en un nombre més ampli de consells comarcals.

Per tal de realitzar aquesta identificació, s’ha procedit a catalogar totes les activitats en quatre 
nivells: àrea, servei, àmbit i, en alguns casos, subàmbit. 

D’entre aquestes categories s’han triat per a la construcció del Nucli Bàsic, aquelles que es porten a 
terme en la totalitat dels consells o, almenys, en 39 dels 40 estudiats. 

Per tal que la construcció fos informativa, s’ha treballat conjuntament amb els quatre nivells de 

El Nucli Bàsic de Prestació Comarcal: definició

Per tal que la construcció fos informativa, s’ha treballat conjuntament amb els quatre nivells de 
catalogació i s’ha triat, en cada cas, la categoria que permetia una millor definició i un resultat més 
definitori. 

Així, en alguns casos, la categoria triada per a la construcció del Nucli Bàsic se situa a nivell de servei 
i, en d’altres casos, a nivell d’àmbit. Cap de les categories dins del nivell de subàmbit, no complia 
amb el requisit de que es realitzés en 39 o 40 consells. 
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La classificació d’activitats comarcals

Nucli 6

Nurcli 5

Nucli 4

• 1-9 consellsNucli 6

• 10-19 
consells

Nucli 5

• 20 -29 
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Nucli 3
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consells
Nucli 4

• 30-35 
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Nucli 3

• 36-39 
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• 39-40 
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5.1 El Nucli Bàsic de Prestació comarcal
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Categories que composen el Nucli Bàsic de Prestació Comarcal: 

Assistència als ajuntaments en serveis generals: Suport als ajuntaments en serveis
administratius, tecnològics, estadístics, lingüístics i de planificació, gestió i tràmits diversos
i suport a polítiques públiques específiques: Assistència pel desenvolupament de
polítiques públiques locals específiques, principalment quant a polítiques de joventut i
plans d’acollida municipal.

El Nucli Bàsic de Prestació Comarcal: composició

Serveis socials bàsics d’atenció social primària: Diagnòstic, valoració, assessorament,
suport, prevenció i gestió dels serveis bàsics d’atenció social.

Serveis socials especialitzats: Serveis dirigits a col·lectius específics, principalment a
persones en situació de dependència, dones, infants i adolescents, entre d’altres.

Aspectes generals de convivència: Tenen incidència especial els plans comarcals
d’immigració, els plans d’igualtat, els serveis de medicació i traducció i les activitats de
dinamització lingüística.
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El Nucli Bàsic de Prestació Comarcal: composició

Planificació, programació, coordinació, supervisió i control de serveis socials

Serveis bàsics d'atenció social

Serveis bàsics d'atenció social primària
Serveis d'atenció domiciliària

Serveis residencials d'estada limitada

Serveis de menjadors socials i programes d'aliments

Serveis de centres oberts
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Serveis de centres oberts

Suport i assessorament tècnic pels gestors i professionals de serveis socials

NUCLI BÀSIC DE PRESTACIÓ COMARCAL

Gestió i coordinació de serveis socials especialitzats

Serveis d'atenció a la dependència i a les persones cuidadores

Serveis a la dona

Serveis socials especialitzats
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



El Nucli Bàsic de Prestació Comarcal: composició

Informació, orientació i tramitació

Mediació i accions en interculturalitat

Aspectes generals de convivència Sensibilització, formació i estudis en la diversitat

Plans, projectes i programes de convivència

Assistència estructural i administrativa
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Assistència en TIC i serveis informàtics

NUCLI BÀSIC DE PRESTACIÓ COMARCAL Assitència en estadística, padrons, demografia i 
cartografia

Assistència en coordinació i planificació

Assistència lingüística i en comunicació

Assistència als ajuntaments en serveis
generals

Assistència en gestions i tràmits

Assistència en pressupostos, tributs i comptes

Assistència en recursos humans

Assistència específica en joventut

Assistència específica en serveis tècnics

Assistència específica en altres serveis



Destaca la importància dels consells comarcals com a proveïdors de serveis socials: més de la meitat
del total d’activitats del nucli bàsic se situen en aquest àmbit. L’assistència als ajuntaments
representa el 24,4% del total d’actuacions del nucli bàsic i és el segon àmbit, per ordre
d’importància, seguit dels aspectes generals de convivència.

El Nucli Bàsic de Prestació Comarcal: composició

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

67,3%

8,3%

24,4%
Serveis socials

Convivència i ciutadania

Assistència als ajuntaments 
en serveis generals
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Distribució d'activitats del nucli bàsic de prestació comarcal

Àmbit d'actuació Freqüència Percentatge
Serveis socials 1.378 67,3

Convivència i ciutadania 171 8,3

Assistència als ajuntaments en serveis generals 499 24,4

Total 2.048 100

67,3%

8,3%

24,4%
Serveis socials

Convivència i ciutadania

Assistència als ajuntaments 
en serveis generals



S’observa que el volum total d’actuacions en serveis socials bàsics i especialitzats és semblant i
representen cadascú més del 30% del total d’activitats de nucli bàsic. Pel que fa als altres subàmbits
d’actuació, tenen una incidència que se situa entre el 8 i el 25% aproximadament.

El Nucli Bàsic de Prestació Comarcal: composició

Distribució d'activitats del nucli bàsic de prestació comarcal segons subàmbit
d'actuació

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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d'actuació

Àmbit d'actuació Freqüència Percentatge

Serveis bàsics d'atenció social primària 673 32,9

Serveis socials especialitzats 705 34,4

Aspectes generals de convivència 171 8,3

Assistència als ajuntaments en serveis generals 499 24,4

Total 2.048 100

32,9%

34,4%

8,3%

24,4%
Serveis bàsics d'atenció 
social primària 

Serveis socials especialitzats 

Aspectes generals de 
convivència 

Assistència als ajuntaments 
en serveis generals 



Tot i que serveis socials és un dels àmbits en
què els consells comarcals desenvolupen més
activitats, no hi ha cap subàmbit d’actuació que
es realitzi a totes les comarques.

Quant a serveis socials bàsics, a banda del
servei d’atenció domiciliària, destaca el paper

El Nucli Bàsic de Prestació Comarcal: composició

37,5%

50,0%

82,5%

87,5%

95,0%

97,5%

Serveis de centres oberts

Serveis residencials d'estada limitada

Suport i assessorament tècnic pels gestors i 
professionals de serveis socials

Planificació, programació, coordinació, supervisió i 
control 

Serveis bàsics d'atenció social

Serveis d'atenció domiciliària

Consells comarcals que realitzen activitats en 
matèria de serveis socials bàsics [n=40]

servei d’atenció domiciliària, destaca el paper
de la comarca com a ens de coordinació,
planificació, recepció, detecció, valoració i
derivació de casos i com a ens de suport tècnic
pels municipis. Aquest tipus d’activitats les
realitzen com a mínim quatre cinquenes parts
del total.

Pel que fa als serveis socials especialitzats, els
serveis a la dona, els transport adaptat, la
família, la infància i l’adolescència i les persones
dependents, transport adaptat i cuidadores són
els objectius principals dels consells comarcals.

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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L’assistència als ajuntaments és un altre dels
àmbits en què els consells comarcals tenen una
presència important.

El fet que no existeixin subàmbits d’actuació
comuns a totes les comarques, reflecteix

El Nucli Bàsic de Prestació Comarcal: composició

75,0%

80,0%

85,0%

Recursos humans

Joventut

Tic i serveis informàtics

Consells comarcals que realitzen activitats en matèria 
d'assistència als ajuntaments en serveis generals n=40]

comuns a totes les comarques, reflecteix
l’adaptació dels consells comarcals a les
necessitats específiques dels ajuntaments.

No obstant això, el suport en matèria de noves
tecnologies, en serveis estructurals i
administratius, el suport a polítiques de
joventut, recursos humans i tenen una
incidència força generalitzada.

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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La convivència és una altre àmbit present en
la major part de consells comarcals.

Tot i així, cap subàmbit es realitza a totes les
comarques alhora, la qual cosa reflecteix les

El Nucli Bàsic de Prestació Comarcal: composició

77,5%Plans, projectes i programes de convivència

Consells comarcals que realitzen activitats relatives a 
aspectes generals de convivència [n=40]

comarques alhora, la qual cosa reflecteix les
necessitats i característiques poblacionals
distintes en cada part del territori. Així, si bé
unes comarques tendeixen a realitzar
activitats més generals orientades a la
planificació, d’altres se centren en activitats
més concretes, com els serveis lingüístics o
de medicació.

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

223

42,5%

72,5%

72,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Informació, orientació i tramitació

Sensibilització, formació i estudis en la diversitat

Mediació i accions en interculturalitat



Distribució del tipus d’activitat de Nucli Bàsic segons comarca (en %)

Aspectes generals de 
convivència Assistència a serveis generals

Serveis bàsics d'atenció social 
primària Serveis socials especialitzats Total

Alt Camp 7,7 18,5 36,9 36,9 100,0

Alt Empordà 5,3 18,4 34,2 42,1 100,0
Alt Penedès 11,8 23,5 39,2 25,5 100,0
Alt Urgell 5,1 5,1 44,1 45,8 100,0

Alta Ribagorça 6,7 23,3 33,3 36,7 100,0
Anoia 11,5 23,1 32,7 32,7 100,0
Bages 6,5 26,1 30,4 37,0 100,0
Baix Camp 6,3 28,8 32,5 32,5 100,0
Baix Ebre 1,6 23,4 37,5 37,5 100,0

Baix Empordà 3,8 24,1 35,4 36,7 100,0

Baix Llobregat 14,3 23,8 14,3 47,6 100,0

Baix Penedès 8,3 50,0 22,2 19,4 100,0
Barcelonès 40,0 50,0 0,0 20,0 100,0
Berguedà 17,0 14,9 34,0 34,0 100,0
Cerdanya 2,2 17,8 44,4 35,6 100,0

Conca de Barberà 5,4 25,0 32,1 37,5 100,0

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Conca de Barberà 5,4 25,0 32,1 37,5 100,0
Garraf 9,5 23,8 31,7 34,9 100,0
Garrigues 5,3 15,8 36,8 42,1 100,0
Garrotxa 9,7 45,2 22,6 22,6 100,0
Gironès 5,4 29,7 45,9 18,9 100,0
Maresme 15,8 31,6 31,6 21,1 100,0
Montsià 6,7 33,7 31,5 28,1 100,0
Noguera 6,3 6,3 37,5 50,0 100,0
Osona 25,9 22,2 33,3 18,5 100,0

Pallars Jussà 10,0 35,0 17,5 37,5 100,0

Pallars Sobirà 20,7 10,3 34,5 34,5 100,0

Pla d'Urgell 6,0 22,0 22,0 50,0 100,0
Pla de l'Estany 18,8 39,6 16,7 25,0 100,0
Priorat 4,5 28,8 39,4 27,3 100,0

Ribera d'Ebre 2,6 30,8 33,3 33,3 100,0
Ripollès 6,4 29,8 29,8 34,0 100,0
Segarra 8,5 19,7 33,8 38,0 100,0
Segrià 10,2 15,3 33,9 40,7 100,0
Selva 14,7 29,4 23,5 32,4 100,0
Solsonès 8,2 18,0 47,5 26,2 100,0
Tarragonès 9,0 13,4 38,8 38,8 100,0
Terra Alta 3,9 27,5 33,3 35,3 100,0
Urgell 4,2 43,7 29,6 22,5 100,0
Vallès Occidental 25,0 25,0 12,5 37,5 100,0

Vallès Oriental 6,3 22,9 27,1 43,8 100,0



Distribució del tipus d’activitat de Nucli Bàsic segons comarca
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Índex del total d’activitats classificades en el nucli bàsic de prestació

Aquest mapa té per objecte mesurar el volum total d’activitats dedicades al nucli bàsic de prestació 
realitzat en cada consell comarcal. Per fer-ho utilitzarem el número total d’activitats del nucli bàsic 
enregistrades en cada consell comarcal. La taula següent mostra el mínim, el màxim, la mitjana i la 
desviació del total d’activitats del nucli bàsic realitzades en el conjunt de consells comarcals de 
Catalunya.

Nucli Bàsic de Prestació Comarcal: mapa
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Mínim, màxim, mitjana i desviació típica del número 
d'activitats realitzades en els consells comarcals

N 40

Mínim 22,0

Màxim 178,2

Mitjana 102,5

Desviació típica 34,7



Nucli Bàsic de Prestació Comarcal

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

227



Per l’elaboració d’aquest mapa s’ha construït un índex en base 100 centrat en la mitjana del total 
d’activitats del nucli bàsic de prestació realitzades pel conjunt de consells comarcals de Catalunya. 
Aquesta eina ens permet visualitzar la intensitat de l’activitat que forma part del nucli bàsic de 
prestació dels consells comarcals: aquells que obtenen valors per sota de 100, tenen un nivell 
d’activitat del nucli bàsic que se situa per sota de la mitjana de Catalunya, en canvi, aquells que 
adquireixen valors superiors a 100 tenen una activitat del nucli bàsic superior a la mitjana total.

A partir d’aquest índex, els consells comarcals s’han classificat en els cinc grups següents en funció 

Nucli Bàsic de Prestació Comarcal: mapa

A partir d’aquest índex, els consells comarcals s’han classificat en els cinc grups següents en funció 
del nivell d’activitat del nucli bàsic.

Menys de 75: comprèn els consells comarcals que realitzen un 25% d’activitats del nucli bàsic menys 
que la mitjana d’activitats dels consells comarcals.

Des de 75 fins a 90: grup format pels consells comarcals que realitzen entre un 10% i un 25% 
d’activitats del nucli bàsic menys que la mitjana d’activitat dels consells comarcals.

Des de 90 fins a 110: inclou els consells comarcals que realitzen entre un 10% d’activitat del nucli 
bàsic menys que la mitjana i els que realitzen un 10% d’activitat del nucli bàsic més que la mitjana de 
consells comarcals.
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Des de 110 fins a 125: formen part d’aquest grup aquells consells comarcals que realitzen entre un 
10% i un 25% d’activitats del nucli bàsic més que la mitjana d’activitats dels consells comarcals.

Des de 125 fins a 150: comprèn els consells comarcals que realitzen entre un 25% i un 50% 
d’activitats del nucli bàsic més que la mitjana d’activitats dels consells comarcals.
La taula següent mostra el número total de consells comarcals que se situen en cada grup i el 
percentatge que representen respecte el total.

Nucli Bàsic de Prestació Comarcal: mapa
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Número i percentatge de consells comarcals segons índex del 

total d'activitats de nucli bàsic realitzades

Freqüència Percentatge

Menys de 75 9 21,9

Des de 75 fins a 90 4 9,8

Des de 90 fins a 110 10 24,4

Des de 110 fins a 125 5 12,2

Des de 125 fins a 150 12 29,3

Total 40 100



Percentatge d’activitat de nucli bàsic sobre el total de prestació i percentatge de recepció 

El mapa mostra, en aquest cas, el pes relatiu de les activitats de nucli bàsic sobre el total de l’activitat 
dels consells. L’escala pel que fa a percentatge de prestació, acolorida en tonalitats de blau, segueix 
la gradació de quintils on en els extrems trobarem el mínim i el màxim. Així, el pes mínim del nucli 
bàsic sobre el total de la gestió se situaria en un 18% de les activitats registrades per a aquells 
consell i el pes màxim en el 46,7%. S’ha triat aquesta gradació perquè mostra millor les diferències 
en el comportament.  

Nucli Bàsic de Prestació Comarcal: percentatge de prestació i recepció

en el comportament.  

Cadascun dels grups, diferenciats amb una tonalitat diferent, inclou 8 consells comarcals. Així, 
podem observar els 8 consells que concentren més activitat en el nucli bàsic situats al voltant de la 
plana de Lleida i tonalitats més clares en la resta del territori. La visió conjunta del mapa anterior i 
d’aquest ens situa consells comarcals que realitzen molta activitat en els àmbits de nucli bàsic i que, 
a més, aquestes activitats impliquen una part important de la seva gestió completa. Aquestes 
comarques, que realitzen un volum important d’activitats de nucli bàsic i que aquestes impliquen 
una part important de la seva gestió total, serien: Noguera, Urgell, Garrigues i Alt Camp.
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Nucli Bàsic de Prestació Comarcal: percentatge de prestació i recepció

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Percentatge d’activitat de nucli bàsic sobre el total de prestació i percentatge de recepció 

Pel que fa al nivell de recepció, el mapa mostra el percentatge d’activitats que rep cada ajuntament 
del total de les activitats de nucli bàsic prestades pel seu consell comarcal. La gradació s’ha construït 
per tal de poder visualitzar les diferències entre els nivells de recepció i no segueix una gradació a 
intervals iguals, ja que l’acumulació de municipis en alguns grups fa més adient fraccionar uns i 
agregar d’altres. 

Nucli Bàsic de Prestació Comarcal: percentatge de prestació i recepció

El més destacable és que els nivells màxims de recepció, superant el 95% de les activitats de nucli 
bàsic prestades pels dels consells comarcals, són molt habituals i, de fet, es donen en 649 municipis 
del total (que per aquest estudi es 937 municipis atès que no s’inclouen els 10 municipis de la Vall 
d’Aran) . 

El mapa permet identificar com els municipis situats en les zones costaneres o les capitals de 
província solen ser receptors de percentatges d’activitat més baixos que la resta. Aquest mateix 
fenomen es pot identificar també en el cas d’algunes capitals de comarca, tot i que no de totes. 
Destaca el fet que els municipis situats en algunes zones de les comarques metropolitanes reben un 
nivell inferior de prestació.
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El Nucli Bàsic de Prestació Comarcal: Prestació als municipis.

Comarques Activitats

Àmbit Subàmbit

Número de comarques 
en què es presten 
activitats d’aquest

subàmbit

Número de comarques 
en què totes les 

activitats es presten per 
a tots els municipis

Percentatge
d'aquestes activitats
que es presten a tots

els municipis

Serveis bàsics d'atenció
social primària

Planificació, programació, coordinació, supervisió i 
control de serveis socials

35 27 68,4

Serveis bàsics d'atenció social 38 28 72,6

Serveis d'atenció domiciliària 39 28 68,1

Serveis residencials d'estada limitada 20 17 76,2

Serveis de menjadors socials i programes d'aliments 13 10 84,2

Serveis de centres oberts 15 10 66,7

Suport i assessorament tècnic pels gestors i 
professionals de serveis socials

33 25 69,1

Gestió i coordinació de serveis socials especialitzats 27 18 65,1

Serveis d'atenció a la dependència i a les persones 
cuidadores

37 29 68,6
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Serveis socials
especialitzats

cuidadores
Serveis a la dona 39 33 74,4

Serveis a la família, la infància i l'adolescència 38 33 77,8

Servei de transport adaptat 38 28 69,0

Serveis socials a toxicòmans 6 6 100,0

Serveis d'atenció precoç 12 12 100,0

Altres serveis socials especialitzats 14 10 76,5

Aspectes generals de 
convivència

Informació, orientació i tramitació 17 15 80,8

Mediació i accions en intercultaritat 29 22 68,8

Sensibilització, formació i estudis en la diversitat 29 23 74,4

Plans, projectes i programes de convivència 31 26 77,8

Assistència als
ajuntaments en serveis

generals

Estructural i administratiu 29 24 71,4

Tic i serveis informàtics 34 32 84,8

Estadística, padrons, demografia i cartografia 13 9 56,3

Coordinació i planificació 11 9 78,6

Lingüístic i comunicació 8 8 100,0

Gestions i tràmits 5 5 100,0

Altres serveis generals 10 5 50,0

Assistència en pressupostos, tributs i comptes 30 23 48,8

Assistència en recursos humans 23 14 60,3

Específica en joventut 32 27 72,6

Específica en serveis tècnics 5 4 80,0

Específica en altres serveis 10 5 50,0



Activitats de nucli ampliat. Prestació als municipis.

Comarques Activitats

Àmbit Subàmbit

Número de comarques 
en què es presten 
activitats d’aquest

subàmbit

Número de comarques 
en què totes les 

activitats es presten per 
a tots els municipis

Percentatge
d’activitats d’aquest

subàmbit que es 
presten a tots els 

municipis
Ajudes per al transport escolar                           31 25 80,6

Ajuts directes en ensenyament Ajudes per al menjador escolar                            36 30 83,7

Altres ajudes per al procés educatiu 14 13 83,3

Planificació estratègica i programació
transversal

Plans i programació transversals 36 34
84,62

Ocupació Inserció laboral 38 37 92,95

Ordenació del territori i urbanisme Planificació de l'ordenació del territori 36 33 86,13

Planificació turística 34 34 94,55

Informació turística 23 23 93,55
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Turisme
Informació turística 23 23 93,55

Manteniment i senyalització de rutes 
turístiques

30
28 92,16

Comunicació i publicitat turística 36 36 99,2

Inspecció d’activitats i instal·lacions de 
lleure

Inspecció i autorització per a la 
obertura d'instal·lacions de lleure

28
24 85,7

Inspecció, control i sanció de les 
instal·lacions de lleure

31
26 82,9

Inspecció, control i sanció de les 
activitats de lleure

15
14 94,1

Participació i associacions

Animació i integració socio-cultural 12 9 62,5

Consell de Participació 26 22 80,0

Associacionisme i entitats 34 32 83,0

Residus

Abocadors 23 18 80,0

Contenidors 2 2 100,0

Deixalleria 29 20 66,7

Orgànic 19 13 57,7

Rebuig 22 14 64,0

Recollida i gestió de residus 28 17 64,3

Selectiva 31 20 67,3

Tramitacions, reglamentació, inspecció, 
control i estudis

9
7 83,3

Altres residus 4 2 40,0



Les taules mostren el percentatge d’activitats de nucli bàsic i nucli ampliat que es presten a tots els
municipis, així com el nombre de comarques que realitzen aquestes activitats.

Pel que fa al Nucli Bàsic de Prestació Comarcal, es pot observar que el percentatge de municipis
receptors d’activitats dels consells comarcals en la major part dels casos és superior al 70%, fet que
indica que un cop s’estableix la prestació d’un servei determinat, aquest es realitza de forma força
generalitzada a tots els municipis de la comarca.

El Nucli Bàsic de Prestació Comarcal: prestació als municipis

indica que un cop s’estableix la prestació d’un servei determinat, aquest es realitza de forma força
generalitzada a tots els municipis de la comarca.
Les activitats de serveis socials a toxicòmans, serveis d’atenció precoç, assessorament lingüístic i
comunicació i gestions i tràmits es presten en tots els casos al 100% dels municipis. Cal destacar que
tot i que aquests valors ascendeixen al 100% en tots els casos s’està parlant d’un nombre reduït de
comarques (entre 5 i 12).
El percentatge mínim d’activitats que es presta a tots els municipis és d’un 48,8% dins de Assistència
en pressupostos, tributs i comptes que es dóna en 30 de les comarques.

Dins el Nucli Ampliat de Prestació Comarcal hi ha certa homogeneïtat en els percentatges de les
activitats prestades per a tots els municipis en els àmbits de planificació de l’ordenació del territori,
turisme, inspecció d’activitats i instal·lacions de lleure i participació i associacions, no obstant hi ha
molta disparitat en els subàmbits de residus, no sols entre el percentatge d’activitats que es presten
a tots els municipis, sinó en el nombre de comarques que es donen aquestes activitats.
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5.2 El Nucli Ampliat de Prestació comarcal
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Categories que composen el Nucli Ampliat:

Inserció laboral: Plans d’ocupació, plans individuals d’inserció i reinserció social i laboral, prestació i
gestió de suport a la integració laboral, servei de dinamització laboral i borses de treball.

Ajuts directes en ensenyament: Ajudes per al transport escolar, ajudes per al menjador escolar i
altres ajudes per al procés educatiu.

Participació: Creació i promoció de consells de participació, foment de l’associacionisme i realització
d’activitats d’animació i integració sociocultural.

Residus: Gestió de residus municipals, recollida selectiva, gestió de deixalleries, abocadors, plantes de

El Nucli Ampliat de Prestació Comarcal

Residus: Gestió de residus municipals, recollida selectiva, gestió de deixalleries, abocadors, plantes de
triatge i compostatge, entre d’altres.

Planificació de l’ordenació del territori: Arranjament, recuperació, senyalització i pavimentació de
camins, accessos a nuclis de població, inventari de camins rurals i pistes forestals, redacció de
projectes i serveis cartogràfics.

Turisme: : Àmbit d’actuació que se centra en l’establiment de les eines adequades per tal de promoure
i difondre els serveis turístics existents a la comarca.

Inspecció d’activitats i instal·lacions de lleure: Inspecció, autorització, control i sanció de l’obertura
d’instal·lacions de lleure, bàsicament, juvenils i inspecció, control i sanció de tot tipus d’activitats de
lleure.

Plans i programació transversal: Elaboració i realització de plans i programació que conformen un eix
transversal dins dels diferents àmbits.
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El Nucli Ampliat de Prestació Comarcal: composició

Ajudes per al transport escolar
Ensenyament. Ajuts directes Ajudes per al menjador escolar

Altres ajudes per al procés educatiu

Animació i integració socio-cultural

Participació Consell de Participació

Associacionisme i entitats

Abocadors

Contenidors

Medi ambient. Residus Deixalleria

Orgànic
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Orgànic

Rebuig

Recollida i gestió de residus

NUCLI AMPLIAT DE PRESTACIÓ COMARCAL Selectiva

Tramitacions, reglamentació, inspecció, control i estudis

Altres residus

Planificació i ordenació del territori

Planificació turística

Turisme Informació turística

Manteniment i senyalització de rutes turístiques

Comunicació i publicitat turística

Inserció laboral

Inspecció i autorització per a la obertura d'instal·lacions
de lleure

Inspecció de les instal·lacions de lleure Inspecció, control i sanció de les instal·lacions de lleure

Inspecció, control i sanció de les activitats de lleure

Tramitacions

Plans i programació transversals Comunicació i dinamització

Plans i programació



Sobre el total d’activitats que conformen el nucli ampliat, les que tenen una presència més
important són les que fan referència a turisme i residus que representen el 23,6% i el 20,1% del
total. Mentre que l’àmbit en matèria de turisme inclou activitats similars destinades a la planificació i
la promoció turística, l’àmbit de residus, comprèn un conjunt ampli d’actuacions molt especialitzades
i heterogènies entre si.

El Nucli Ampliat de Prestació Comarcal: composició

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Distribució d'activitats del nucli ampliat de prestació comarcal segons
àmbit d'actuació

Àmbit d'actuació Freqüència Percentatge
Ajuts directes 103 7,7

Participació 155 11,6

Residus 269 20,1

Planificació de l'ordenació del territori 137 10,2

Turisme 317 23,6

Inserció laboral 156 11,6

Plans i programació transversals 124 9,2

Inspecció d'activitats i instal·lacions de lleure 80 6,0

Total 1.341 100,0

7,7%
11,6%

20,1%

10,2%
23,6%

11,6%

9,2%

6,0%

Ajuts directes

Participació

Residus

Planificació de l'ordenació del 
territori

Turisme

Inserció laboral

Plans i programació transversals



Del total d’activitats realitzades pels consells comarcals, el 33,5% se situen en el nucli bàsic i un
21,9% en el nucli ampliat. Aquest fet indica, per tant, que la meitat del total d’activitats es duen a
terme de forma generalitzada en pràcticament tots els consells comarcals (en com a mínim 36
comarques que representen el 90% del total).

El Nucli Bàsic i el Nucli Ampliat de Prestació Comarcal

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Distribució d'activitats segons nucli del que formen part

Àmbit d'actuació Freqüència Percentatge

Nucli bàsic 2.048 33,5

Nucli ampliat 1.341 21,9

Altres nuclis d'activitat 2.726 44,6

Total 6.115 100

33,5%

21,9%

44,6%

Nucli bàsic 

Nucli ampliat 

Altres nuclis d'activitat



La composició del Nucli Bàsic i del Nucli Ampliat de Prestació Comarcal ens permet aprofundir en la
tipologia i l’objectiu de les activitats realitzades en tots consells comarcals i, conseqüentment,
permet intuir les funcions que aquests ens desenvolupen a nivell general.

A partir de les activitats descrites anteriorment, es diferencien quatre funcions principals:

En primer lloc, destaca el paper dels consells comarcals com a ens d’assistència als ajuntaments. Les

El Nucli Bàsic i el Nucli Ampliat de Prestació Comarcal

En primer lloc, destaca el paper dels consells comarcals com a ens d’assistència als ajuntaments. Les
dades indiquen que el suport que es facilita acostuma a ser de tipus tècnic. Fins i tot, quan es parla
d’assistència a serveis generals, s’ofereixen serveis que en algun punt requereixen disposar de
coneixements especialitzats: l’assistència als ajuntaments en serveis informàtics i tecnologies de la
informació i la comunicació, en serveis cartogràfics o el suport i assessorament tècnic pels gestors i
professionals de serveis socials en són alguns exemples. D’altra banda, les característiques
d’aquestes activitats indiquen que aquests són serveis que els ajuntaments podrien necessitar en
ocasions puntuals, la qual cosa explicaria que els municipis no disposin de serveis propis en aquesta
matèria.
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En segon lloc, els consells comarcals es configuren com a ens que s’encarreguen de la planificació i
coordinació de polítiques públiques i de serveis a nivell comarcal. En la planificació de polítiques
públiques destaquen els plans d’igualtat, els plans de ciutadania o els plans d’ocupació, i en la
planificació i coordinació de serveis, la planificació, coordinació i organització dels serveis socials
bàsics. Aquesta funció dibuixa el consell comarcal com a ens supramunicipals que coordinen i
implementen un conjunt de polítiques que, en molts casos, es necessari que abastin més enllà de la
dimensió municipal.

El Nucli Bàsic i el Nucli Ampliat de Prestació Comarcal

En tercer lloc, aquests ens es configuren com a proveïdors de serveis, bàsicament, de serveis socials
bàsics i especialitzats però també d’altres tipus, com per exemple, els serveis de residus o de
promoció del turisme. Cal tenir present, que els consells comarcals tenen atribuïda la prestació dels
serveis socials pels municipis menors de 20.000 habitants. Aquest fet, explica que un gruix molt
important del total de la seva activitat es dediqui a aquest àmbit d’actuació. Així, les dades mostren
la provisió d’uns serveis de complexitat elevada que per dur-los a terme necessiten de personal amb
coneixements específics en la matèria, de la infraestructura i la logística adequada. La complexitat de
la prestació d’aquests serveis es fa evident en, per exemple, alguns serveis especialitzats com
l’atenció a la dependència, els serveis per a toxicòmans o el tractament de residus.
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En darrer lloc, les dades atribueixen als consells comarcals algunes funcions d’inspecció, control i
sanció. No obstant això, i a diferència de les funcions citades amb anterioritat, que com s’ha vist
estan presents en diverses activitats, en aquest cas, les funcions d’inspecció, control i sanció només
es localitzen en un àmbit d’actuació, en les activitats i instal·lacions de lleure.

En definitiva, les funcions predominants dels consells comarcals, a nivell general, són les
d’assistència als ajuntaments, de coordinació i planificació i de provisió de serveis. En menor mesura,

El Nucli Bàsic i els Nucli Ampliat de Prestació Comarcal

d’assistència als ajuntaments, de coordinació i planificació i de provisió de serveis. En menor mesura,
també realitzen funcions d’inspecció, control i sanció.
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Índex del total d’activitats classificades en el nucli ampliat

Aquest mapa té per objecte mesurar el volum total d’activitats dedicades al nucli ampliat de
prestació realitzat en cada consell comarcal. Per fer-ho utilitzarem el número total d’activitats del
nucli ampliat enregistrades en cada consell comarcal. La taula següent mostra el mínim, el màxim, la
mitjana i la desviació del total d’activitats del nucli ampliat realitzades en el conjunt de consells
comarcals de Catalunya.

Nucli Ampliat de Prestació Comarcal: mapa

244

Mínim, màxim, mitjana i desviació típica del número 

d'activitats del nucli ampliat de prestació realitzades

en els consells comarcals

N 40

Mínim 26,0

Màxim 167,6

Mitjana 100

Desviació típica 32,4



Nucli Ampliat de Prestació Comarcal

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Per l’elaboració d’aquest mapa s’ha construït un índex en base 100 centrat en la mitjana del total 
d’activitats del nucli ampliat de prestació realitzades pel conjunt de consells comarcals de Catalunya. 
Aquesta eina ens permet visualitzar la intensitat de l’activitat que forma part del nucli ampliat de 
prestació dels consells comarcals: aquells que obtenen valors per sota de 100, tenen un nivell 
d’activitat del nucli ampliat que se situa per sota de la mitjana de Catalunya, en canvi, aquells que 
adquireixen valors superiors a 100 tenen una activitat del nucli ampliat superior a la mitjana total.
A partir d’aquest índex, els consells comarcals s’han classificat en els cinc grups següents en funció 
del nivell d’activitat del nucli ampliat.

Nucli Ampliat de Prestació Comarcal: mapa

del nivell d’activitat del nucli ampliat.

Menys de 75: comprèn els consells comarcals que realitzen un 25% d’activitats del nucli ampliat 
menys que la mitjana d’activitats dels consells comarcals.

Des de 75 fins a 90: grup format pels consells comarcals que realitzen entre un 10% i un 25% 
d’activitats del nucli ampliat menys que la mitjana d’activitat dels consells comarcals.

Des de 90 fins a 110: inclou els consells comarcals que realitzen entre un 10% d’activitat del nucli 
ampliat menys que la mitjana i els que realitzen un 10% d’activitat del nucli ampliat més que la 
mitjana de consells comarcals.
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Des de 110 fins a 125: formen part d’aquest grup aquells consells comarcals que realitzen entre un 
10% i un 25% d’activitats del nucli ampliat més que la mitjana d’activitats dels consells comarcals.

Des de 125 fins a 150: comprèn els consells comarcals que realitzen entre un 25% i un 50% 
d’activitats del nucli ampliat més que la mitjana d’activitats dels consells comarcals.
La taula següent mostra el número total de consells comarcals que se situen en cada grup i el 
percentatge que representen respecte el total.

Nucli Ampliat de Prestació Comarcal: mapa
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Número i percentatge de consells comarcals segons índex del 

total d'activitats de nucli ampliat realitzades

Freqüència Percentatge

Menys de 75 10 24,4

Des de 75 fins a 90 6 14,6

Des de 90 fins a 110 8 19,5

Des de 110 fins a 125 8 19,5

Des de 125 fins a 150 8 19,5

Total 40 100



Nucli Ampliat de Prestació Comarcal: percentatge de prestació i recepció

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

248



Percentatge d’activitat de nucli ampliat sobre el total de prestació i percentatge de recepció 

El mapa mostra, en aquest cas, el pes relatiu de les activitats de nucli bàsic i les de nucli ampliat 
sobre el total de l’activitat dels consells. Igual que en el mapa referent al nucli bàsic, l’escala pel que 
fa a percentatge de prestació, acolorida en tonalitats de blau, segueix la gradació de quintils on en 
els extrems trobarem el mínim i el màxim. Així, el pes mínim del nucli bàsic i el nucli ampliat sobre el 
total de la gestió se situaria en un 36,1% de les activitats registrades per a aquells consell i el pes 
màxim en el 66,3%. La distància entre els dos valors, en aquest cas, és superior que en el nucli bàsic, 

Nucli Ampliat de Prestació Comarcal: percentatge de prestació i recepció

màxim en el 66,3%. La distància entre els dos valors, en aquest cas, és superior que en el nucli bàsic, 
fet que mostra majors diferències en la prestació i intensitat d’aquestes activitats. 

Cadascun dels grups, diferenciats amb una tonalitat diferent, inclou 8 consells comarcals. En aquest 
cas, però tot i que les zones centrals mantenen tonalitats més intenses, que impliquen que bona part 
de la seva activitat se centra en aquests nuclis de prestació, en la resta es produeixen més 
variabilitat.
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Percentatge d’activitat de nucli ampliat sobre el total de prestació i percentatge de recepció 

Pel que fa al nivell de recepció, el mapa mostra el percentatge d’activitats que rep cada ajuntament 
del total de les activitats de nucli bàsic i ampliat prestades pel seu consell comarcal. Igual que en 
l’anterior mapa d’aquestes característiques, la gradació s’ha construït per tal de poder visualitzar les 
diferències entre els nivells de recepció i no segueix una gradació a intervals iguals, ja que 
l’acumulació de municipis en alguns grups fa més adient fraccionar uns i agregar d’altres. 

Nucli Ampliat de Prestació Comarcal: percentatge de prestació i recepció

En aquest cas, tot i que el nivell de percepció superior segueix essent el majoritari amb molta 
distància dels següents, podem apreciar que s’ha produït una reducció en els nivells d’activitat 
rebuda. És a dir, en incorporar noves activitats al nucli, apareix una major diferenciació en nivells de 
recepció. Tot i així, el nivell més alt, que supera el 95% de les activitats de nucli bàsic i ampliat 
prestades pels dels consells comarcals, es donen en 551 municipis del total (que per aquest estudi es 
937 municipis atès que no s’inclouen els 10 municipis de la Vall d’Aran). 

El mapa permet distingir nivells de recepció que, en aquest cas, apareixen més territorialitzats que 
en el nucli bàsic. 
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5.3 Altres nuclis
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Percentatge d’activitats no incloses en el nucli bàsic de prestació comarcal

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Índex d’activitats que no formen part del nucli bàsic de prestació realitzades pels consells 
comarcals

Aquest mapa té per objecte mesurar la incidència de les activitats que no formen part del nucli bàsic 
de prestació realitzat en cada consell comarcal. Per fer-ho utilitzarem el percentatge d’activitats que 
no formen part del nucli bàsic respecte total d’activitats enregistrades en cada consell comarcal. La 
taula següent mostra el mínim, el màxim, la mitjana i la desviació del percentatge d’activitats que no 
formen part del nucli bàsic en el conjunt de consells comarcals de Catalunya.

Percentatge d’activitats no incloses en el nucli bàsic de prestació comarcal

formen part del nucli bàsic en el conjunt de consells comarcals de Catalunya.
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Mínim, màxim, mitjana i desviació típica del 
percentatge d'activitats no incloses al nucli bàsic de 
prestació realitzades en els consells comarcals

N 40

Mínim 79,8

Màxim 122,9

Mitjana 100

Desviació típica 9,6



Per l’elaboració d’aquest mapa s’ha construït un índex en base 100 centrat en la mitjana del 
percentatge d’activitats que no formen part del nucli bàsic respecte el total d’activitats. Aquesta eina 
ens permet visualitzar la intensitat de l’activitat que no forma part del nucli bàsic de prestació dels 
consells comarcals: aquells que obtenen valors per sota de 100, tenen un nivell d’activitat que no 
forma part del nucli bàsic que se situa per sota de la mitjana de Catalunya, en canvi, aquells que 
adquireixen valors superiors a 100 tenen un nivell d’activitat superior a la mitjana total.
A partir d’aquest índex, els consells comarcals s’han classificat en els cinc grups següents en funció 

Percentatge d’activitats no incloses en el nucli bàsic de prestació comarcal

A partir d’aquest índex, els consells comarcals s’han classificat en els cinc grups següents en funció 
del percentatge d’activitats que no formen part del nucli bàsic.

Menys de 75: comprèn els consells comarcals que realitzen un 25% menys d’activitats fora del nucli 
bàsic respecte a la mitjana dels consells comarcals.

Des de 75 fins a 90: grup format pels consells comarcals que realitzen entre un 10% i un 25% menys 
d’activitats no incloses el nucli bàsic respecte la mitjana dels consells comarcals. 

Des de 90 fins a 110: inclou els consells comarcals que realitzen entre un 10% d’activitat del nucli 
bàsic menys que la mitjana i els que realitzen un 10% d’activitat no incloses en el nucli bàsic més que 
la mitjana de consells comarcals. Representaria el comportament mitjà. 
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Des de 110 fins a 125: formen part d’aquest grup aquells consells comarcals que realitzen entre un 
10% i un 25% d’activitats no incloses en el nucli bàsic més que la mitjana d’activitats dels consells 
comarcals.

Des de 125 fins a 150: comprèn els consells comarcals que realitzen entre un 25% i un 50% 
d’activitats no incloses en el nucli bàsic més que la mitjana d’activitats dels consells comarcals.

La taula següent mostra el número total de consells comarcals que se situen en cada grup i el 

Percentatge d’activitats no incloses en el nucli bàsic de prestació comarcal

La taula següent mostra el número total de consells comarcals que se situen en cada grup i el 
percentatge que representen respecte el total.
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Número i percentatge de consells comarcals segons índex 

d'activitats que no formen part del nucli bàsic de prestació

Freqüència Percentatge

Menys de 75 0 0

Des de 75 fins a 90 5 12,2

Des de 90 fins a 110 29 70,7

Des de 110 fins a 125 6 14,6

Des de 125 fins a 150 0 0

Total 40 100



Total d’activitats comarcals

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Índex del total d’activitats realitzades pels consells comarcals

Aquest mapa té per objecte mesurar el volum total d’activitat realitzat en cada consell 
comarcal. Per fer-ho utilitzarem el número total d’activitats enregistrades en cada consell 
comarcal. La taula següent mostra el mínim, el màxim, la mitjana i la desviació del total 
d’activitats realitzades en el conjunt de consells comarcals de Catalunya.

Total d’activitats comarcals
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Mínim, màxim, mitjana i desviació típica del número 
d'activitats realitzades en els consells comarcals

N 40

Mínim 40,89

Màxim 176,98

Mitjana 102,48

Desviació típica 29,6



Per l’elaboració d’aquest mapa s’ha construït un índex en base 100 centrat en la mitjana del total 
d’activitats realitzades pel conjunt de consells comarcals de Catalunya. Aquesta eina ens permet 
visualitzar la intensitat de l’activitat dels consells comarcals: aquells que obtenen valors per sota de 
100, tenen un nivell d’activitat que se situa per sota de la mitjana de Catalunya, en canvi, aquells que 
adquireixen valors superiors a 100 tenen una activitat superior a la mitjana total.
A partir d’aquest índex, els consells comarcals s’han classificat en els cinc grups següents en funció 
del seu nivell d’activitat.

Total d’activitats comarcals

Menys de 75: comprèn els consells comarcals que realitzen un 25% d’activitats menys que la mitjana 
d’activitats dels consells comarcals.

Des de 75 fins a 90: grup format pels consells comarcals que realitzen entre un 10% i un 25% 
d’activitats menys que la mitjana d’activitat dels consells comarcals. 

Des de 90 fins a 110: inclou els consells comarcals que realitzen entre un 10% d’activitat menys que 
la mitjana i els que realitzen un 10% d’activitat més que la mitjana de consells comarcals.

258



Des de 110 fins a 125: formen part d’aquest grup aquells consells comarcals que realitzen entre un 
10% i un 25% d’activitats més que la mitjana d’activitats dels consells comarcals.

Des de 125 fins a 150: comprèn els consells comarcals que realitzen entre un 25% i un 50% 
d’activitats més que la mitjana d’activitats dels consells comarcals.
La taula següent mostra el número total de consells comarcals que se situen en cada grup i el 
percentatge que representen respecte el total.

Total d’activitats comarcals
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Número i percentatge de consells comarcals segons índex 
d'activitats que no formen part del nucli bàsic de prestació

Freqüència Percentatge

Menys de 75 7 17,1

Des de 75 fins a 90 5 12,2

Des de 90 fins a 110 13 31,7

Des de 110 fins a 125 6 14,6

Des de 125 fins a 150 9 22,0

Total 40 100



Nucli Bàsic i Nucli Ampliat de Prestació Comarcal

Percentatge
d’activitats
(%)
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Distribució del volum d’activitat en percentatge en funció de si pertanyen al Nucli Bàsic, Nucli 
Ampliat o qualsevol de la resta. 

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Nucli Bàsic 40 26 28 34 34 44 33 33 37 38 28 24 18 34 43 27 37 40 31 34 32 34 47 24 36 28 25 34 40 27 32 37 42 22 37 31 34 36 34 40

Nucli
Ampliat 20 22 22 23 23 19 19 23 22 23 26 15 18 26 23 26 19 23 19 19 19 20 17 20 20 24 26 22 22 27 24 25 17 24 24 26 25 21 12 19

Nucli Bàsic
i Nucli
Ampliat 59 48 50 56 56 63 53 56 59 60 54 39 36 60 66 53 56 63 50 54 51 54 64 44 55 51 52 56 62 54 56 61 60 46 61 56 59 57 45 59

Resta 
d'activitats 41 52 50 44 44 37 47 44 41 40 46 61 64 40 34 47 44 37 50 46 49 46 36 56 45 49 48 44 38 46 44 39 40 54 39 44 41 43 55 41
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5.4 Alguns comentaris generals
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1. El mapa comarcal
Les taules mostren un mapa comarcal extremadament heterogeni. Les densitats de població 
mínimes se situen entre els 5 i els 10 habitants per quilòmetre quadrat, com seria el cas de les 
comarques de muntanya de Lleida -els Pallars i l’Alta Ribagorça-, mentre que la densitat màxima, 
a la comarca del Barcelonès, supera els 15.500 habitants. Aquesta mateixa heterogeneïtat es fa 
palesa també en el número de municipis per comarca, que oscil·la de 3 municipis, en el cas de 
l’Alta Ribagorça, fins als 68 de l’Alt Empordà i també en la distribució de població per municipis 
segons el tram de població. Així, el Prioritat concentra gairebé el 50% dels seus habitants en 

Línies generals d’interpretació

segons el tram de població. Així, el Prioritat concentra gairebé el 50% dels seus habitants en 
municipis de trams inferiors als 500 habitants. 

2. L’activitat dels consells comarcals 
Les activitats dels consells comarcals són molt variades i s’han desenvolupat de forma casuística. 
Aquesta adaptació no manifesta línies genèriques, sinó que planteja petites variacions dins dels 
àmbits generals. Podem identificar un bloc comú, que hem classificat com a nucli bàsic, on els 
consells comarcals desenvolupen funcions de forma força semblant, i un altre bloc on 
l’heterogeneïtat i la casuística són extremes. 
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3. El nucli bàsic de prestació comarcal
Les activitats del nucli bàsic de prestació són aquells àmbits i subàmbits d’activitat que es porten 
a terme entre un major nombre de consells comarcals. Per tal d’identificar-los es va procedir a la 
recodificació de les 6.115 activitats registrades a partir de la informació que ens havien facilitat 
els tècnics. 
Els àmbits d’activitat resultants (assistència als ajuntaments en serveis generals, serveis socials 
bàsics d’atenció social primària, serveis socials especialitzats i aspectes generals de) es poden 
classificar en dos gran blocs: d’una banda serveis destinats a l’assistència i suport als municipis i 

Línies generals d’interpretació

classificar en dos gran blocs: d’una banda serveis destinats a l’assistència i suport als municipis i 
d’una altra, prestacions i actuacions vinculades als serveis socials i a les polítiques de cohesió. 
En primer lloc, cal destacar que la major part d’activitat es concentra en aquests segons 
vinculats a les activitats de tipus social. Això és així pel total de Catalunya però també per a la 
pràctica totalitat dels consells comarcals amb algunes oscil·lacions. 
Un altre aspecte a destacar és que mentre aquelles actuacions vinculades a la cohesió i serveis 
socials es mantenen més estables, tant en l’extensió territorial de la prestació com en la 
recepció per part dels ajuntaments i les matèries incloses, les activitats de suport i assistència 
municipal manifestes majors variacions.
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4. El nucli ampliat de prestació comarcal 
Dins del nucli ampliat de prestació comarcal s’han incorporat aquelles activitats que essent molt 
habituals, no són generals (es donen en entre 36 i 38 consells comarcals). Aquestes (turisme, 
residus, participació, inspecció d'activitats i instal·lacions de lleure i planificació i ordenació del 
territori, ensenyament, planificació i ordenació del territori i inserció laboral) manifesten majors 
nivells d’heterogeneïtat que les anterior, sobretot en la seva anàlisi interna.  L’agregació dels dos 
nuclis de prestació acumula més de la meitat de l’activitat total dels consells comarcals. 

Línies generals d’interpretació

5. Funcions i activitats dels consells comarcals 
Des  d’una perspectiva funcional, les activitats dels consells comarcals poden classificar-se en 
quatre grans tipologies: provisió de serveis (fonamentalment serveis socials), assistència als 
ajuntaments (suport i implementació de polítiques públiques), coordinació i planificació i, en 
menor mesura, també realitzen funcions d’inspecció, control i sanció. 
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6. Recepció municipal de serveis
La recepció municipal del serveis tant de nucli bàsic com de nucli ampliat és molt elevada i 
homogènia. En el cas del nucli bàsic, gairebé el 70% dels municipis estudiats reben més del 95% 
de les activitats prestades pels consells comarcals i el percentatge augmenta per sobre del 80% 
dels municipis en el tram inferior (que inclou la recepció del 90% de l’activitat de nucli bàsic 
prestada pel consell comarcal). En l’altra cara de la moneda, només un 4,5% dels municipis 
catalans reben menys del 75% de les activitats prestades i aquest número es redueix a 13 

Línies generals d’interpretació

catalans reben menys del 75% de les activitats prestades i aquest número es redueix a 13 
municipis si descendim per sota del 50%. En definitiva, la major part de les activitats de nucli 
bàsic es presten per igual a tots els municipis. Només podem constatar reduccions en la 
recepció en algunes zones de les comarques metropolitanes, en alguns municipis de zones 
costaneres i en municipis grans, com les capitals de província i algunes capitals de comarca. 
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6. Anàlisi pressupostària de la despesa
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L’anàlisi es basa, principalment, en l’examen de la liquidació del pressupost dels consells comarcals i
dels seus organismes autònoms per a l’exercici 2010 des de la vessant econòmica i per programes.
Per fer-ho, s’ha utilitzat l’estructura pressupostària definida a l’ordre EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

Abans de definir la informació que serà explotada, cal tenir present algunes observacions
metodològiques rellevants:

Consideracions metodològiques generals

En primer lloc, la informació de què es disposa varia en funció del grau de detall que es vulgui
utilitzar. Així, si bé s’obté informació desagregada per capítols o article per pràcticament tots els
consells comarcals no succeeix el mateix a mida que s’incrementa el nivell de desagregació de la
dada (concepte o subconcepte). Pel que fa a la classificació per programes, per les àrees de
despesa, es disposa d’informació per a 38 consells.
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En segon lloc, l’anàlisi està subjecte 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), és possible, que la despesa no s’assigni al concepte o subconcepte exacte previst a la
normativa esmentada. Aquest fet suposa que, en alguns casos, es pugui incórrer en algun error. A
nivell general, es pot dir que a major nivell de desagregació i a major concreció de la despesa, la
consistència de la dada és menor.

En darrer 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, la qual cosa obliga a fer una

Consideracions metodològiques generals

són susceptibles de ser incloses en més d’una política de despesa, la qual cosa obliga a fer una
lectura orientativa i general dels resultats obtinguts, ja que és possible que no tots els consells
comarcals hagin computat despeses similars de la mateixa forma. 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.

Tot i les consideracions metodològiques esmentades, el pressupost comarcal és l’eina més fiable per
tal de calcular el volum total de les expenses dels consells comarcals i dels seus organismes
autònoms alhora que permet realitzar una anàlisi exhaustiva de la despesa destinada a personal i a
òrgans de govern d’aquests ens.
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6.1 Anàlisi de la despesa destinada a personal
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Des de la vessant econòmica

Total de la despesa del consell comarcal: entesa com el sumatori de la despesa corrent, de capital i
financera de cada consell comarcal.

Total de despeses de personal (capítol I): comprèn totes les retribucions ja siguin fixes o variables, les 
indemnitzacions, en diners i en espècies, a satisfer per les entitats locals al personal que presti els seus 
serveis. També inclou les cotitzacions obligatòries als diferents règims de Seguretat Social, les prestacions 
socials i les despeses derivades de naturalesa social. 

Consideracions metodològiques: indicadors utilitzats

socials i les despeses derivades de naturalesa social. 

Despesa destinada a òrgans de govern i personal directiu (article 10): comprèn la despesa en retribucions 
bàsiques i altres remuneracions dels membres dels òrgans de govern i del personal directiu així com les 
contribucions a plans i fons de pensions.

Despesa en retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres dels òrgans de govern (concepte 
100). 

Despesa en retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal directiu (concepte 101). 

Despeses en retribucions bàsiques, altres remuneracions i contribucions a plans i fons de pensions
del personal eventual (article 11) al servei dels consells comarcals.
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Despeses en retribucions bàsiques, complementàries i en espècie i contribucions a plans i fons de 
pensions del personal funcionari (article 12) al servei dels consells comarcals.

Despeses en retribucions i indemnitzacions destinades al personal laboral fix i temporal (article 13) 
al servei dels consells comarcals. 

Despesa en retribucions a altre personal que realitza tasques esporàdiques i atípiques (article 14). 

Consideracions metodològiques: Indicadors utilitzats

Despesa en retribucions a altre personal que realitza tasques esporàdiques i atípiques (article 14). 

Despesa en incentius al rendiment (article 15). 

Despesa en quotes, prestacions i despeses socials (article 16). 

271



Des d’aquesta perspectiva, l’anàlisi permet quantificar únicament la despesa de personal dels
consells comarcals i la dels seus organismes autònoms. La informació amb relació a les empreses
pròpies dels consells comarcals i els consorcis en què participen queda exclosa d’aquest càlcul ja
que no es comptabilitzen en el pressupost comarcal.

No obstant això, i de forma molt general, es poden quantificar les transferències corrents i de
capital que el consell comarcal va emetre a favor de consorcis. En aquest punt, cal tenir en compte,
que l’asimetria en la imputació de la despesa a nivell d’article, concepte i subconcepte pot introduir
biaixos en el càlcul de determinats indicadors.

Consideracions metodològiques: Indicadors utilitzats

biaixos en el càlcul de determinats indicadors.

Despesa de transferències corrents a consorcis (concepte 467) que recull els crèdits per
aportacions per part de l’entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa
dels agents preceptors i per finançar les operacions corrents.

Despesa de transferències de capital a consorcis (concepte 767) que comprèn els crèdits per
aportacions per part de l’entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa
dels agents beneficiaris i per finançar les operacions de capital.
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Des de la vessant per programes

Despesa en òrgans de govern (política de despesa 91) que recull la despesa relativa a la constitució i
funcionament dels òrgans de govern de l’entitat local i de representació dels mateixos. Inclou les
assignacions i indemnitzacions del President i membres de la corporació, secretaries particulars de
la Presidència, dietes i despesa de viatge anàlogues.

Consideracions metodològiques: Indicadors utilitzats
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6.1.1 Consells comarcals
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El volum pressupostari total dels consells comarcals és molt heterogeni i el fet que no es pugui
disposar de dades consolidades és probable que faci incrementar aquestes diferències. La
informació disponible mostra que l’any 2010 els consells comarcals van preveure una despesa
total de 762.540.585,7 €. En obligacions reconegudes aquesta xifra descendeix a 563.605.270,2€.

Despesa total: liquidació del pressupost del 2010 

Previsió inicial 

total

Previsió 

definitiva total

Obligacions 

reconegudes 
Pagaments 

líquids totals 

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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total definitiva total
reconegudes 

netes totals 
líquids totals 

N 40 40 40 40

Mitjana 13.002.360,28 19.063.514,64 14.090.131,75 9.937.509,23

Desviació típica 8.108.274,84 12.666.869,15 8.710.495,10 6.549.690,54

Mínim 3.746.865,08 4.667.868,23 3.813.553,86 2.882.995,64

Màxim 33.645.212,00 64.762.464,53 38.760.578,18 29.657.480,33

Suma 520.094.411,14 762.540.585,69 563.605.270,18 397.500.369,27



Total de despesa de la 
liquidació del 
pressupost del 2010 
dels consells comarcals 
(n=40).

Despesa total:  desagregat per comarques

COMARCA Previsió inicial total
Previsió definitiva 

total

Obligacions 

reconegudes netes 

totals

Pagaments líquids 

totals

Alt Camp 9.298.966,8 17.804.274,2 8.709.209,5 7.387.649,5

Alt Empordà 20.895.980,5 33.165.284,4 26.571.623,5 20.899.106,7

Alt Penedès 11.226.631,0 25.315.640,0 12.162.639,3 11.663.562,3

Alt Urgell 12.951.469,7 16.503.492,9 7.799.564,8 4.447.118,0

Alta Ribagorça 3.746.865,1 4.667.868,2 3.813.553,9 2.882.995,6

Anoia 13.543.396,0 21.990.371,6 16.541.906,3 11.928.976,6

Bages 9.925.152,38 17.869.868,10 13.018.384,18 9.487.102,05

Baix Camp 7.119.865,36 13.059.255,31 15.687.647,28 5.797.056,09

Baix Ebre 10.063.104,2 10.835.725,1 9.637.361,7 6.466.118,6

Baix Empordà 25.087.000,0 27.064.531,1 23.452.919,1 16.127.020,0

Baix Llobregat 16.999.666,7 36.749.494,3 27.661.937,6 19.934.052,0

Baix Penedès 13.302.414,1 20.793.493,6 11.387.276,3 8.013.139,0

Barcelonès 30.649.790,1 41.391.583,6 24.561.365,2 20.949.213,0

Berguedà 7.149.358,23 8.599.635,02 14.747.665,20 5.194.691,11

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Berguedà 7.149.358,23 8.599.635,02 14.747.665,20 5.194.691,11

Cerdanya 6.876.811,4 8.731.767,7 8.323.768,4 4.129.199,5

Conca de Barberà 8.230.700,0 10.341.465,7 8.177.048,1 6.514.049,1

Garraf 4.266.766,9 6.545.472,6 6.334.886,9 4.805.482,0

Garrigues 7.731.877,4 10.795.230,2 7.332.280,9 5.623.059,5

Garrotxa 16.757.235,7 31.857.918,1 20.173.442,0 15.915.782,7

Gironès 21.630.609,4 22.619.187,2 20.461.555,5 13.835.944,3
Maresme 33.075.944,8 40.079.954,0 35.174.954,4 24.642.380,2

Montsià 6.226.285,2 10.411.920,3 6.479.263,0 4.273.896,4

Noguera 6.407.236,4 7.296.410,0 6.484.097,1 5.350.892,3

Osona 33.645.212,0 37.933.422,0 24.176.705,4 17.065.287,4

Pallars Jussà 9.768.992,3 12.114.377,9 9.619.451,3 6.134.525,8

Pallars Sobirà 11.255.644,7 12.178.925,2 6.276.592,5 5.153.675,5

Pla de l'Estany 7.677.262,0 8.950.475,3 7.827.199,9 5.339.527,6

Pla d'Urgell 12.161.513,6 16.651.947,5 11.351.958,8 8.749.023,0

Priorat 4.395.217,1 6.373.464,3 6.041.075,6 4.062.254,6

Ribera d'Ebre 5.594.699,6 8.402.977,7 6.390.740,8 5.401.754,8

Ripollès 10.685.000,0 13.621.435,1 9.544.102,3 7.183.386,9

Segarra 9.151.887,7 12.315.999,9 9.518.641,6 7.378.857,0

Segrià 10.687.177,5 16.626.990,1 15.955.631,5 12.907.501,5

Selva 28.156.352,0 64.762.464,5 38.760.578,2 29.657.480,3

Solsonès 7.939.500,0 11.100.531,0 7.549.577,7 4.079.618,3

Tarragonès 19.000.911,0 19.325.243,9 17.401.402,1 8.388.361,3

Terra Alta 5.146.495,0 8.815.838,3 4.599.204,4 4.187.809,4

Urgell 6.024.432,4 10.435.833,5 6.561.894,5 4.916.918,6

Vallès Occidental 21.121.022,2 31.471.802,5 22.358.245,8 16.605.214,1

Vallès Oriental 14.519.964,8 26.969.013,8 24.977.918,1 14.020.686,6



Tot i la dispersió detectada en el volum pressupostari total dels consells, les dades sobre despeses
de personal són molt més homogènies pel conjunt d’ens. Així, l’any 2010 els consells comarcals
van preveure una despesa total destinada a despeses de personal de 111.524.047,8 € que
representa un 13,9% del total del seu pressupost. La mitjana de la despesa prevista en personal
dels consells l’any 2010 ascendia als 2.788.101,2 € per consell.

Despesa de personal (capítol I) 

Previsió inicial %
Previsió

definitiva
%

Obligacions 

reconegudes %
Pagaments 

líquids
%

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Previsió inicial %
definitiva

% reconegudes 

netes

%
líquids

%

N 40 40 40 40

Mitjana 2.508.481,2 18,4 2.788.101,2 13,9 2.534.158,3 16,7 2.490.994,7 23,8

Desviació típica 1.063.927,3 8,2 1.342.567,0 6,6 1.192.451,3 7,8 1.182.284,3 10,5

Mínim 1.186.792,8 6,2 1.230.763,0 5,8 1.170.017,7 4,4 1.148.588,7 10,7

Màxim 7.006.150,8 47,7 7.992.638,3 32,3 7.126.132,4 34,5 7.125.301,6 48,1

Suma 100.339.248,5 111.524.047,8 101.366.330,3 99.639.786,1



Total de la despesa de 
personal (capítol I) de la 
liquidació del 
pressupost del 2010 
dels consells comarcals 
(n=40). 

Percentatge de capítol I 
respecte el total de 

Despesa de personal (capítol I): desagregat per comarques

COMARCA Previsió inicial % Previsió definitiva %
Obligacions 

reconegudes netes 
% Pagaments líquids %

Alt Camp 2.339.639,2 25,2 2.646.244,2 14,9 2.559.070,7 29,4 2.539.044,0 34,4

Alt Empordà 3.866.861,1 18,5 4.624.262,1 13,9 4.587.289,2 17,3 4.585.139,2 21,9

Alt Penedès 3.276.763,0 29,2 4.247.523,5 16,8 3.720.939,1 30,6 3.648.921,8 31,3

Alt Urgell 1.777.537,4 13,7 1.790.461,3 10,8 1.744.203,4 22,4 1.744.118,7 39,2

Alta Ribagorça 1.370.653,6 36,6 1.357.559,4 29,1 1.263.605,1 33,1 1.263.374,8 43,8

Anoia 3.681.903,6 27,2 3.751.101,2 17,1 2.952.018,5 17,8 2.947.942,3 24,7

Bages 2.793.188,3 14,1 2.986.886,6 8,4 2.766.360,9 10,6 2.703.006,3 14,2

Baix Camp 3.574.420,2 25,1 3.973.109,1 15,2 3.808.098,6 12,1 3.697.819,1 31,9

Baix Ebre 3.171.495,6 31,5 3.354.575,7 31,0 3.192.294,5 33,1 3.111.827,6 48,1

Baix Empordà 7.006.150,8 27,9 7.992.638,3 29,5 7.126.132,4 30,4 7.125.301,6 44,2

Baix Llobregat 3.178.124,8 18,7 5.068.619,3 13,8 3.719.185,5 13,4 3.639.248,1 18,3

Baix Penedès 2.141.031,2 16,1 2.286.405,9 11,0 2.014.077,1 17,7 2.011.156,2 25,1

Barcelonès 2.401.690,4 7,8 2.513.566,0 6,1 2.351.569,6 9,6 2.235.521,5 10,7

Berguedà 1.481.676,7 10,4 1.481.676,7 8,6 1.283.833,0 4,4 1.281.974,9 12,3

Cerdanya 1.530.100,0 22,3 1.530.100,0 17,5 1.444.401,9 17,4 1.411.770,5 34,2

Conca de Barberà 1.972.900,0 24,0 2.012.928,5 19,5 1.926.676,6 23,6 1.886.171,6 29,0

Percentatge de capítol I 
respecte el total de 
despesa.

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Conca de Barberà 1.972.900,0 24,0 2.012.928,5 19,5 1.926.676,6 23,6 1.886.171,6 29,0

Garraf 2.035.619,4 47,7 2.110.909,1 32,2 2.095.690,5 33,1 2.092.212,6 43,5

Garrigues 1.970.446,6 25,5 1.970.446,6 18,3 1.945.340,6 26,5 1.945.340,6 34,6

Garrotxa 1.983.023,6 11,8 2.030.887,2 6,4 1.777.510,5 8,8 1.744.615,7 11,0

Gironès 2.159.364,3 10,0 2.305.765,9 10,2 2.072.823,2 10,1 1.999.680,1 14,5

Maresme 4.000.230,9 12,1 5.132.503,0 12,8 4.757.527,3 13,5 4.681.770,2 19,0

Montsià 2.094.174,7 33,6 2.498.811,6 24,0 2.019.832,2 31,2 1.937.524,0 45,3

Noguera 1.887.420,3 29,5 1.978.651,2 27,1 1.958.711,8 30,2 1.816.880,3 34,0

Osona 2.093.075,0 6,2 2.195.984,0 5,8 2.077.324,6 8,6 2.036.250,7 11,9

Pallars Jussà 2.051.987,6 21,0 2.071.987,6 17,1 2.056.948,9 21,4 2.016.253,9 32,9

Pallars Sobirà 1.957.205,0 17,4 2.031.138,7 16,7 1.938.855,9 30,9 1.927.588,3 37,4

Pla de l'Estany 1.956.676,0 25,5 2.031.424,4 22,7 1.801.002,4 23,0 1.795.133,0 33,6

Pla d'Urgell 1.599.194,0 13,1 1.758.035,0 10,6 1.603.108,6 14,1 1.579.573,3 18,1

Priorat 1.510.700,0 34,4 1.558.000,0 24,4 1.512.807,3 25,0 1.512.807,3 37,2

Ribera d'Ebre 2.019.210,4 36,1 2.361.005,0 28,1 2.206.541,7 34,5 2.163.249,0 40,0

Ripollès 2.840.129,8 26,6 2.912.934,8 21,4 1.750.739,8 18,3 1.712.451,3 23,8

Segarra 1.976.470,1 21,6 2.248.299,9 18,3 1.952.945,9 20,5 1.901.524,3 25,8

Segrià 3.116.946,1 29,2 3.182.495,6 19,1 2.904.614,2 18,2 2.860.127,6 22,2

Selva 3.039.707,0 10,8 4.301.143,2 6,6 3.991.534,5 10,3 3.901.780,0 13,2

Solsonès 1.561.100,0 19,7 1.632.600,0 14,7 1.568.563,1 20,8 1.566.857,5 38,4

Tarragonès 3.406.980,8 17,9 3.381.111,4 17,5 3.348.828,5 19,2 3.202.824,5 38,2

Terra Alta 1.186.792,8 23,1 1.230.763,0 14,0 1.170.017,7 25,4 1.148.588,7 27,4

Urgell 1.594.555,6 26,5 1.705.094,9 16,3 1.583.237,1 24,1 1.583.237,1 32,2

Vallès Occidental 3.636.492,6 17,2 3.883.541,0 12,3 3.619.085,8 16,2 3.549.249,4 21,4

Vallès Oriental 3.097.610,3 21,3 3.392.857,1 12,6 3.192.982,6 12,8 3.131.928,7 22,3



Percentatge de la despesa de personal (capítol I) respecte despesa total

Previsió inicial Previsió definitiva

Obligacions 

reconegudes 

netes

Pagaments líquids

N 40 40 40 40

Despesa total 520.094.411,14 762.540.585,68 563.605.270,18 397.500.369,26

Despesa de personal 100.339.248,5 111.524.047,8 101.366.330,3 99.639.786,1

Pes de la despesa de personal 19,3% 14,6% 18,0% 25,1%

Del pressupost total del 2010 de les 
comarques, els recursos econòmics 
destinats a personal suposen un 18% 
sobre el total de la despesa.

Dades d’obligacions reconegudes netes.

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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82,0%

18,0%

altres despeses despesa de personal



L’any 2010, els consells comarcals van  destinar un total de 5.186.605 € per cobrir les 
despeses derivades de les remuneracions dels òrgans de govern. Aquesta xifra suposa que 
una despesa mitjana de 129.665,1 € per consell comarcal.

Despesa a òrgans de govern i personal directiu (article 10)

Previsió inicial Previsió definitiva
Obligacions 

reconegudes netes
Pagaments líquids

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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N 37 40 40 40

Mitjana 138.918,1 136.458,9 129.665,1 127.838,9

Desviació típica 78.919,9 77.202,7 75.556,3 73.957,4

Mínim 0,0 0,0 0,0 0,0

Màxim 302.633,7 275.240,7 275.004,7 275.004,7

Suma 5.139.970,6 5.458.355,1 5.186.605,0 5.113.554,2



Total de la despesa de 
personal a òrgans de 
govern i personal 
directiu (article 10) de 
la liquidació del 
pressupost del 2010 
dels consells comarcals.

Despesa a òrgans de govern i personal directiu (article 10): desagregat per 

comarques 

COMARCA Previsió inicial Previsió definitiva
Obligacions 

reconegudes netes
Pagaments líquids

Alt Camp 244.632,2 244.632,2 241.353,3 225.025,8

Alt Empordà 228.362,4 211.794,1 211.794,1 211.794,1

Alt Penedès 152.822,0 149.022,0 148.363,2 148.363,2

Alt Urgell 6.333,0 6.041,2 6.041,2 6.041,2

Alta Ribagorça 0,5 0,5 0,0 0,0

Anoia 143.000,0 138.131,5 137.129,9 137.129,9

Bages 141.000,0 141.000,0 121.970,8 121.970,8
Baix Camp 173.205,0 169.416,8 168.571,6 168.571,6

Baix Ebre 217.200,0 173.826,3 166.613,7 156.493,7

Baix Empordà 178.800,0 178.800,0 174.606,0 174.606,0

Baix Llobregat 231.885,9 223.028,2 219.038,9 219.038,9

Baix Penedès 63.958,6 63.958,6 43.346,9 43.346,9

Barcelonès 257.703,0 257.703,0 238.768,0 238.768,0

Berguedà 94.558,6 73.297,6 73.297,6

Cerdanya 145.600,0 145.600,0 102.349,2 102.349,2

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Cerdanya 145.600,0 145.600,0 102.349,2 102.349,2

Conca de Barberà 77.100,0 74.897,2 74.895,6 74.895,6

Garraf 42.188,2 41.119,0 40.407,9 40.407,9

Garrigues 120.000,0 120.000,0 110.422,1 110.422,1

Garrotxa 53.200,0 53.200,0 51.148,4 51.148,4

Gironès 180.962,0 227.887,7 227.887,7 227.887,7

Maresme 253.352,4 238.367,7 238.367,7

Montsià 190.960,5 190.960,5 187.904,6 180.589,6

Noguera 61.716,8 58.895,4 58.895,4

Osona 159.700,0 159.700,0 154.869,9 154.869,9

Pallars Jussà 84.000,0 83.500,0 82.997,9 82.997,9

Pallars Sobirà 135.783,9 135.783,9 121.549,0 110.281,4

Pla de l'Estany 133.588,0 132.038,5 116.449,8 111.249,6

Pla d'Urgell 32.369,6 32.369,6 34.634,3 34.634,3
Priorat 120.500,0 120.500,0 116.787,5 116.787,5

Ribera d'Ebre 180.000,0 180.000,0 172.570,9 172.570,9

Ripollès 61.447,6 59.691,9 59.475,2 59.475,2

Segarra 168.599,0 156.679,6 150.641,0 150.641,0

Segrià 302.633,7 275.240,7 275.004,7 275.004,7

Selva 121.947,0 121.947,0 118.778,2 118.778,2

Solsonès 116.100,0 116.100,0 110.897,4 110.897,4

Tarragonès 266.855,9 263.957,3 247.106,5 224.286,0

Terra Alta 182.591,2 182.591,2 172.786,4 172.786,4

Urgell 198.931,7 192.357,6 183.631,0 183.631,0

Vallès Occidental 26.009,9 25.251,4 25.251,4 25.251,4

Vallès Oriental 0,0 0,0 0,0 0,0



Si es redueix el nivell de detall 
i s’analitza la mateixa 
informació a nivell de 
concepte, s’observa que l’any 
2010 es van destinar 
4.254.799,3 € a retribucions i 
remuneracions dels membres 
dels òrgans de govern. 

Despesa a òrgans de govern i personal directiu (concepte 100 i 101)

Despesa a òrgans

de govern

(concepte 100)

Previsió

inicial 

Previsió

definitiva

Obligacions

reconegudes

netes

Pagaments

líquids

N 37 40 40 40

Mitjana 121.005,7 112.521,8 106.370,0 104.543,7

Desviació típica 87.148,0 82.761,7 80.331,3 78.459,3

Mínim 0,0 0,0 0,0 0,0

Màxim 302.633,7 275.240,7 275.004,7 275.004,7

Suma 4.477.211,8 4.500.873,8 4.254.799,3 4.181.748,4
dels òrgans de govern. 

Pel que fa a personal directiu, 
aquesta xifra és molt inferior i 
se situa en 723.967,3 €.

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Suma 4.477.211,8 4.500.873,8 4.254.799,3 4.181.748,4

Despesa a 

personal directiu

(concepte 101)

Previsió

inicial 

Previsió

definitiva

Obligacions

reconegudes

netes

Pagaments

líquids

N 37 40 40 40

Mitjana 12.121,3 18.719,2 18.099,2 18.099,2

Desviació típica 34.096,2 54.689,0 52.899,6 52.899,6

Mínim 0,0 0,0 0,0 0,0

Màxim 180.962,0 253.352,4 238.367,7 238.367,7

Suma 448.489,2 748.767,3 723.967,3 723.967,3



Més del 80% de la despesa a òrgans de govern i personal directiu (article 10) del pressupost
dels consells comarcals va destinat, específicament, a retribucions bàsiques i remuneracions
dels membres dels òrgans de govern. Un 14% va destinat a personal directiu.

Distribució de la despesa a òrgans de govern i personal directiu (obligacions

reconegudes netes)

4,0%

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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82,0%

14,0%

despesa a òrgans de govern 
(article 100)

despesa a personal directiu 
(article 101)

altres despeses



Un altre indicador que mostra quines són les despeses derivades dels òrgans de govern dels
consells comarcals és la classificació per programes, concretament, la política de despesa
computada com a 91. A diferència del concepte 100 (analitzat a la pàgina 16), la classificació per
programes mesura les despeses derivades dels òrgans de govern més enllà de les remuneracions
percebudes. Així, els consells comarcals, l’any 2010, van destinar un total de 10.359.673,1 € i una
mitjana de 272.623 € per consell comarcal a cobrir despeses en els seus òrgans de govern.

Despesa a òrgans de govern (política de despesa 91)

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Despesa en òrgans de 

govern ( política 91)

Previsió 

inicial

Previsió

definitiva

Obligacions

reconegudes

netes

Pagaments 

líquids

N 38 38 38 38

Mitjana 260.046,9 274.164,6 272.623,0 244.401,8

Desviació típica 170.150,5 214.302,1 200.927,2 197.063,0

Mínim 0,0 0,0 0,0 0,0

Màxim 656.814,4 1.126.950,3 1.041.715,8 1.041.715,8

Suma 9.881.780,5 10.418.253,3 10.359.673,1 9.287.269,2



L’any 2010 els consells comarcals van preveure una despesa destinada a personal eventual
al servei dels consells comarcals de 2.613.019,9 €. En obligacions reconegudes aquesta xifra
descendeix a 2.522.383,1 € .

Despesa en personal eventual (article 11)

Previsió inicial Previsió definitiva
Obligacions 

reconegudes netes
Pagaments líquids

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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N 37 40 40 40

Mitjana 64.518,4 65.325,5 63.059,6 63.059,6

Desviació típica 59.286,8 59.675,0 56.503,8 56.503,8

Mínim 0,0 0,0 0,0 0,0

Màxim 274.551,7 274.551,7 248.593,8 248.593,8

Suma 2.387.181,0 2.613.019,9 2.522.383,1 2.522.383,1



Total de la despesa de 
personal eventual 
(article 11) de la 
liquidació del 
pressupost del 2010 
dels consells comarcals.

Despesa a personal eventual (article 11): desagregat per comarques

COMARCA Previsió inicial Previsió definitiva
Obligacions 

reconegudes netes
Pagaments líquids

Alt Camp 118.475,0 123.370,0 122.589,6 122.589,6

Alt Empordà 73.862,2 91.919,6 91.919,6 91.919,6

Alt Penedès 122.892,0 119.092,0 118.089,2 118.089,2

Alt Urgell 121.758,0 118.279,3 118.279,1 118.279,1

Alta Ribagorça 47.921,1 57.921,1 46.436,6 46.436,6

Anoia 25.000,0 24.360,0 21.760,0 21.760,0

Bages 52.155,9 50.665,8 50.665,7 50.665,7

Baix Camp 58.750,0 62.538,2 62.538,2 62.538,2

Baix Ebre 38.512,7 37.297,1 37.297,1 37.297,1

Baix Empordà 0,0 0,0 0,0 0,0

Baix Llobregat 0,0 0,0 0,0 0,0

Baix Penedès 110.525,0 110.525,0 107.947,5 107.947,5

Barcelonès 274.551,7 274.551,7 248.593,8 248.593,8

Berguedà 0,0 0,0 0,0

Cerdanya 62.500,0 62.500,0 60.317,8 60.317,8

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Cerdanya 62.500,0 62.500,0 60.317,8 60.317,8

Conca de Barberà 0,0 0,0 0,0 0,0

Garraf 58.369,2 56.492,6 56.734,1 56.734,1
Garrigues 24.000,0 24.000,0 23.044,3 23.044,3

Garrotxa 54.704,7 54.704,7 53.301,3 53.301,3

Gironès 0,0 0,0 0,0 0,0

Maresme 138.042,6 132.613,0 132.613,0

Montsià 97.491,6 97.491,6 90.484,8 90.484,8

Noguera 59.780,6 59.780,7 59.780,7

Osona 103.520,0 103.520,0 100.173,2 100.173,2

Pallars Jussà 73.000,0 63.000,0 61.157,9 61.157,9

Pallars Sobirà 20.327,4 20.327,4 20.327,4 20.327,4

Pla de l'Estany 54.048,0 51.951,8 51.950,0 51.950,0

Pla d'Urgell 51.153,0 51.153,0 46.647,2 46.647,2

Priorat 0,0 0,0 0,0 0,0

Ribera d'Ebre 136.323,2 136.323,2 133.097,0 133.097,0

Ripollès 76.853,8 74.118,2 74.118,1 74.118,1

Segarra 0,0 0,0 0,0 0,0

Segrià 118.601,2 147.601,2 125.746,3 125.746,3

Selva 0,0 0,0 0,0 0,0

Solsonès 0,0 0,0 0,0 0,0

Tarragonès 121.473,8 116.982,6 123.638,4 123.638,4

Terra Alta 68.298,9 68.298,9 65.790,9 65.790,9

Urgell 48.060,7 46.769,2 48.182,8 48.182,8
Vallès Occidental 174.051,8 169.442,6 169.161,5 169.161,5

Vallès Oriental 0,0 0,0 0,0 0,0



La mitjana de la despesa en personal funcionari, situada en 308.904,3 € per consell
comarcal, reflecteix un pes limitat d’aquesta figura en les plantilles d’aquests ens.

Despesa a personal funcionari (article 12)

Previsió inicial Previsió definitiva
Obligacions 

reconegudes netes
Pagaments líquids

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Previsió inicial Previsió definitiva
reconegudes netes

Pagaments líquids

N 37 40 40 40

Mitjana 318.571,8 327.287,0 308.904,3 307.444,5

Desviació típica 267.244,7 278.749,6 277.240,8 275.529,7

Mínim 0,0 0,0 0,0 0,0

Màxim 1.286.458,0 1.243.487,1 1.267.553,1 1.267.553,1

Suma 11.787.156,0 13.091.479,8 12.356.172,7 12.297.779,2



Total de despesa de 
personal funcionari 
(article 12) de la 
liquidació del 
pressupost del 2010 
dels consells comarcals.

Despesa a personal funcionari (article 12): desagregat per comarques

COMARCA Previsió inicial Previsió definitiva
Obligacions reconegudes 

netes
Pagaments líquids

Alt Camp 224.815,6 236.565,6 235.883,7 235.883,7

Alt Empordà 904.031,0 659.415,7 641.418,8 641.418,8

Alt Penedès 63.409,0 79.366,0 78.393,4 78.393,4

Alt Urgell 274.080,9 264.777,4 262.857,7 262.857,7

Alta Ribagorça 114.293,8 102.293,8 83.720,2 83.720,2

Anoia 208.358,2 202.630,3 168.720,0 168.720,0

Bages 314.400,0 305.147,0 305.147,0 305.147,0
Baix Camp 324.209,2 325.979,1 323.295,6 323.295,6

Baix Ebre 411.974,8 401.655,8 395.537,8 395.537,8

Baix Empordà 336.800,0 327.540,8 308.849,5 308.849,5

Baix Llobregat 301.171,6 291.430,2 255.446,1 255.446,1

Baix Penedès 392.000,1 385.555,3 333.533,1 333.533,1

Barcelonès 370.071,3 356.755,3 378.708,2 355.919,3

Berguedà 121.989,4 74.545,1 74.545,1
Cerdanya 117.000,0 117.000,0 97.456,1 97.456,1
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Cerdanya 117.000,0 117.000,0 97.456,1 97.456,1

Conca de Barberà 131.500,0 127.756,9 126.857,5 126.857,5
Garraf 15.508,6 14.976,0 14.841,5 14.841,5
Garrigues 370.353,9 370.353,9 331.052,3 331.052,3

Garrotxa 104.430,8 104.430,8 100.820,2 100.820,2
Gironès 223.940,7 233.932,0 232.156,9 232.156,9

Maresme 1.194.007,4 1.073.407,9 1.073.407,9

Montsià 195.244,3 195.244,3 121.190,4 121.190,4
Noguera 396.420,0 396.900,9 396.900,9
Osona 330.377,0 330.377,0 317.819,9 317.819,9

Pallars Jussà 161.000,0 171.000,0 169.568,4 169.568,4

Pallars Sobirà 97.375,7 97.375,7 75.337,7 75.337,7

Pla de l'Estany 245.202,0 240.531,9 147.583,7 147.583,7

Pla d'Urgell 297.467,6 288.867,6 232.948,8 232.948,8

Priorat 255.000,0 249.850,0 236.952,1 236.952,1

Ribera d'Ebre 229.839,0 229.839,0 222.442,6 222.442,6

Ripollès 444.480,7 406.462,8 342.508,8 342.508,8
Segarra 182.764,0 184.552,7 176.134,8 176.134,8

Segrià 828.797,5 816.895,3 806.134,8 770.530,1
Selva 153.316,0 157.331,2 137.051,2 137.051,2
Solsonès 0,0 0,0 0,0 0,0

Tarragonès 706.804,8 690.629,8 692.416,2 692.416,2
Terra Alta 397.141,4 397.141,4 385.203,1 385.203,1
Urgell 52.930,9 51.307,8 53.128,5 53.128,5

Vallès Occidental 1.286.458,0 1.243.487,1 1.267.553,1 1.267.553,1

Vallès Oriental 720.607,9 720.607,9 752.649,2 752.649,2



El volum pressupostari destinat a cobrir les despeses derivades del personal laboral mostra
que les plantilles dels consells comarcals estan formades, especialment, per aquesta figura:
l’any 2010 aquests ens van realitzar una despesa mitjana que ascendeix a 1.350.039,8 €.

Despesa a personal laboral (article 13)

Previsió inicial Previsió definitiva
Obligacions 

reconegudes netes
Pagaments líquids
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reconegudes netes

N 37 40 40 40

Mitjana 1.339.274,3 1.474.737,3 1.350.039,8 1.347.546,7

Desviació típica 742.767,0 905.345,9 808.287,6 808.906,7

Mínim 266.711,9 294.747,7 277.926,9 277.499,6

Màxim 4.806.303,3 5.568.969,8 5.060.956,3 5.060.731,6

Suma 49.553.150,9 58.989.490,3 54.001.591,2 53.901.866,8



Total de despesa de 
personal  laboral 
(article 13) de la 
liquidació del 
pressupost del 2010 
dels consells comarcals.

Despesa a personal laboral (article 13): desagregat per comarques

COMARCA Previsió inicial Previsió definitiva
Obligacions 

reconegudes netes
Pagaments líquids

Alt Camp 1.266.606,4 1.477.037,7 1.412.826,1 1.411.931,2

Alt Empordà 1.771.496,1 2.214.935,0 2.209.078,0 2.209.078,0

Alt Penedès 1.998.970,0 2.065.808,0 1.996.501,1 1.996.501,1

Alt Urgell 932.513,1 942.487,1 918.641,3 918.556,5

Alta Ribagorça 837.218,5 867.134,6 821.735,9 821.505,7

Anoia 2.317.725,2 2.364.119,8 1.930.260,5 1.930.260,5

Bages 1.645.475,0 1.782.255,9 1.652.953,6 1.652.953,6

Baix Camp 2.150.836,1 2.417.834,8 2.321.639,5 2.306.339,5

Baix Ebre 1.739.410,4 1.919.827,7 1.810.683,6 1.810.683,6

Baix Empordà 4.806.303,3 5.568.969,8 5.060.956,3 5.060.731,6

Baix Llobregat 1.922.263,6 3.210.001,7 2.368.302,7 2.368.302,7

Baix Penedès 1.012.503,1 1.051.412,9 995.764,3 995.764,3

Barcelonès 967.206,0 1.045.962,6 1.025.655,8 967.560,3

Berguedà 883.609,5 818.631,0 818.631,0
Cerdanya 819.000,0 819.000,0 799.780,8 797.324,5
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Cerdanya 819.000,0 819.000,0 799.780,8 797.324,5

Conca de Barberà 1.152.300,0 1.121.230,4 1.085.428,3 1.085.428,3

Garraf 1.415.331,0 1.484.728,7 1.477.977,9 1.477.349,1

Garrigues 1.049.676,2 1.049.676,2 973.513,8 973.513,8

Garrotxa 1.285.905,9 1.319.587,2 1.135.021,4 1.135.021,4

Gironès 974.371,7 1.028.451,6 989.173,8 989.173,8

Maresme 1.452.670,6 1.340.419,0 1.340.419,0

Montsià 1.060.024,9 1.399.342,6 1.145.900,1 1.145.775,6

Noguera 824.871,5 827.428,6 827.428,6

Osona 1.012.428,0 1.090.328,0 1.041.730,0 1.041.730,0

Pallars Jussà 1.299.987,6 1.266.587,6 1.256.137,9 1.256.941,3

Pallars Sobirà 1.264.534,1 1.302.850,0 1.253.447,0 1.253.447,0

Pla de l'Estany 825.018,0 872.254,0 852.883,6 852.883,6

Pla d'Urgell 708.445,4 828.521,2 749.982,9 728.700,2

Priorat 780.000,0 805.500,0 779.830,9 779.830,9

Ribera d'Ebre 982.084,4 1.200.381,9 1.094.265,9 1.094.265,9

Ripollès 732.567,4 771.898,1 406.877,9 406.877,9

Segarra 1.096.419,0 1.307.561,1 1.080.294,2 1.080.294,2

Segrià 1.108.348,5 1.174.878,3 1.000.216,8 1.000.216,8

Selva 2.068.307,0 3.040.160,0 2.811.965,7 2.811.965,7

Solsonès 1.076.000,0 1.137.500,0 1.084.007,0 1.084.007,0

Tarragonès 1.464.138,4 1.461.833,9 1.468.999,6 1.468.249,6

Terra Alta 266.711,9 294.747,7 277.926,9 277.499,6

Urgell 919.097,4 893.224,7 857.048,8 857.048,8

Vallès Occidental 1.210.797,5 1.392.567,9 1.207.279,6 1.207.251,6

Vallès Oriental 1.613.129,8 1.837.740,2 1.660.423,1 1.660.423,1



L’any 2010 els consells comarcals van preveure una despesa destinada a altre personal que
realitza tasques esporàdiques al servei dels consells comarcals de 3.180.823,3 €, xifra que
en obligacions reconegudes descendeix a 2.029.986,3 €.

Despesa a altre personal (article 14)

Previsió inicial 
Previsió 

definitiva

Obligacions 

reconegudes netes

Pagaments 

líquids
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Previsió inicial 
definitiva reconegudes netes líquids

N 37 40 40 40

Mitjana 39.874,3 79.520,6 50.749,7 50.664,6

Desviació típica 140.911,1 208.203,3 148.807,0 148.833,6

Mínim 0,0 0,0 0,0 0,0

Màxim 806.979,9 832.992,4 758.121,2 758.121,2

Suma 1.475.347,4 3.180.823,3 2.029.986,3 2.026.583,5



Total de despesa a altre 
personal (article 14) de 
la liquidació del 
pressupost del 2010 
dels consells comarcals.

Despesa a altre personal (article 14): desagregat per comarques

COMARCA Previsió inicial Previsió definitiva
Obligacions reconegudes 

netes
Pagaments líquids

Alt Camp 0,0 0,0 0,0 0,0

Alt Empordà 0,0 0,0 0,0 0,0

Alt Penedès 180.926,0 705.240,5 435.481,9 435.481,9
Alt Urgell 0,0 0,0 0,0 0,0

Alta Ribagorça 0,0 0,0 0,0 0,0

Anoia 0,0 0,0 0,0 0,0

Bages 0,0 0,0 0,0 0,0
Baix Camp 0,0 0,0 0,0 0,0

Baix Ebre 0,0 0,0 0,0 0,0

Baix Empordà 0,0 0,0 0,0 0,0

Baix Llobregat 0,0 70.593,5 41.483,7 41.483,7

Baix Penedès 30.085,4 106.188,8 48.265,8 48.265,8
Barcelonès 30.000,0 41.101,7 11.101,7 11.101,7

Berguedà 49.489,5 20.781,8 20.781,8
Cerdanya 0,0 0,0 0,0 0,0

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

292

Cerdanya 0,0 0,0 0,0 0,0

Conca de Barberà 130.000,0 184.084,1 165.989,6 165.989,6
Garraf 0,0 0,0 0,0 0,0

Garrigues 0,0 0,0 0,0 0,0

Garrotxa 0,0 0,0 0,0 0,0
Gironès 265.181,3 240.814,1 50.783,0 50.783,0

Maresme 789.117,8 758.121,2 758.121,2
Montsià 24.673,8 24.673,8 12.448,6 12.448,6

Noguera 0,0 0,0 0,0

Osona 7.500,0 7.500,0 7.070,9 3.668,1
Pallars Jussà 0,0 0,0 0,0 0,0

Pallars Sobirà 0,0 0,0 0,0 0,0

Pla de l'Estany 0,0 0,0 0,0 0,0
Pla d'Urgell 0,0 0,0 0,0 0,0

Priorat 0,0 0,0 0,0 0,0

Ribera d'Ebre 0,0 0,0 0,0 0,0
Ripollès 806.979,9 832.992,4 401.745,2 401.745,2

Segarra 0,0 0,0 0,0 0,0
Segrià 0,0 0,0 0,0 0,0

Selva 0,0 0,0 0,0 0,0
Solsonès 0,0 0,0 0,0 0,0

Tarragonès 0,0 0,0 0,0 0,0

Terra Alta 0,0 0,0 0,0 0,0
Urgell 1,0 129.027,2 76.712,9 76.712,9

Vallès Occidental 0,0 0,0 0,0 0,0
Vallès Oriental 0,0 0,0 0,0 0,0



L’any 2010 els consells comarcals van preveure una despesa destinada a incentius de
rendiment del personal de 1.231.483,2 €. En obligacions reconegudes, aquesta quantitat
ascendeix fins a 1.256.485,3 € .

Despesa a incentius de rendiment (article 15)

Previsió inicial Previsió definitiva
Obligacions 

reconegudes netes
Pagaments líquids
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reconegudes netes

N 37 40 40 40

Mitjana 25.534,0 30.787,1 31.412,1 30.458,6

Desviació típica 44.240,4 50.225,5 52.198,0 52.384,3

Mínim 0,0 0,0 0,0 0,0

Màxim 221.712,0 222.211,7 215.985,5 215.985,5

Suma 944.759,3 1.231.483,2 1.256.485,8 1.218.345,3



Total de despesa en 
incentius i rendiment 
del personal (article 15) 
de la liquidació del 
pressupost del 2010 
dels consells comarcals.

Despesa a incentius de rendiment (article 15): desagregat per comarques

COMARCA Previsió inicial Previsió definitiva
Obligacions 

reconegudes netes
Pagaments líquids

Alt Camp 0,0 0,0 0,0 0,0
Alt Empordà 15.000,0 0,0 0,0 0,0

Alt Penedès 0,0 0,0 0,0 0,0

Alt Urgell 37.015,3 36.713,4 21.042,2 21.042,2
Alta Ribagorça 13.226,0 13.226,0 10.121,8 10.121,8

Anoia 10,0 10,0 0,0 0,0

Bages 7.500,0 7.500,0 2.882,4 2.882,4
Baix Camp 0,0 0,0 0,0 0,0

Baix Ebre 41.000,0 31.600,0 31.008,7 31.008,7

Baix Empordà 18.000,0 18.000,0 2.446,4 2.446,4
Baix Llobregat 2.500,0 5.677,3 5.252,5 5.252,5

Baix Penedès 15.905,0 15.905,0 10.241,0 10.241,0

Barcelonès 60.069,0 60.063,7 58.789,7 58.789,7
Berguedà 0,0 0,0 0,0

Cerdanya 39.000,0 39.000,0 38.685,6 38.685,6
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Cerdanya 39.000,0 39.000,0 38.685,6 38.685,6

Conca de Barberà 0,0 0,0 0,0 0,0
Garraf 0,0 0,0 0,0 0,0

Garrigues 350,7 350,7 53.339,5 53.339,5

Garrotxa 0,0 0,0 0,0 0,0
Gironès 40.045,0 40.045,0 40.045,0 1.904,5

Maresme 130.212,0 105.582,7 105.582,7

Montsià 0,0 0,0 0,0 0,0
Noguera 140.042,2 144.959,8 144.959,8

Osona 32.000,0 32.000,0 22.893,0 22.893,0

Pallars Jussà 0,0 0,0 0,0 0,0
Pallars Sobirà 32.610,9 37.610,9 36.828,3 36.828,3

Pla de l'Estany 221.712,0 222.211,7 215.985,5 215.985,5

Pla d'Urgell 105.090,7 105.090,7 169.049,2 169.049,2
Priorat 0,0 0,0 0,0 0,0

Ribera d'Ebre 6.100,0 6.100,0 5.729,1 5.729,1

Ripollès 58.200,4 76.964,9 62.775,8 62.775,8
Segarra 34.064,0 37.505,8 45.116,9 45.116,9

Segrià 0,0 0,0 0,0 0,0

Selva 0,0 0,0 0,0 0,0
Solsonès 0,0 0,0 0,0 0,0

Tarragonès 0,0 0,0 0,0 0,0

Terra Alta 7.588,7 7.588,7 7.369,8 7.369,8
Urgell 0,0 0,0 0,0 0,0

Vallès Occidental 125.702,8 135.996,4 135.646,2 135.646,2

Vallès Oriental 32.068,9 32.068,9 30.694,7 30.694,7



Una de les partides més elevades del capítol I és la destinada a quotes, prestacions i
despeses socials que se situa en 600.327,7 € per consell comarcal.

Despesa a quotes, prestacions i despeses socials (article 16)

Previsió inicial Previsió definitiva
Obligacions 

reconegudes netes
Pagaments líquids
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Previsió inicial Previsió definitiva
reconegudes netes

Pagaments líquids

N 37 40 40 40

Mitjana 586.009,6 673.984,9 600.327,7 563.981,9

Desviació típica 257.513,4 346.501,4 294.641,8 286.673,2

Mínim 264.460,8 280.395,2 260.940,6 239.938,9

Màxim 1.666.247,5 1.899.327,7 1.579.274,2 1.578.668,2

Suma 21.682.355,4 26.959.396,2 24.013.106,3 22.559.274,1



Total de despesa en 
quotes, prestacions i 
despeses socials (article 
16) de la liquidació del 
pressupost del 2010 
dels consells comarcals.

Despesa a quotes, prestacions i despeses socials (article 16): desagregat per 

comarques

COMARCA Previsió inicial Previsió definitiva
Obligacions reconegudes 

netes
Pagaments líquids

Alt Camp 485.110,0 564.638,7 546.418,0 543.613,7

Alt Empordà 874.109,4 1.446.197,7 1.433.078,7 1.430.928,7

Alt Penedès 757.744,0 1.128.995,0 944.110,3 872.093,1

Alt Urgell 405.837,1 422.162,9 417.342,0 417.342,0

Alta Ribagorça 357.993,6 316.983,4 301.590,5 301.590,5

Anoia 987.810,2 1.021.849,6 694.148,1 690.071,9

Bages 632.657,3 700.318,0 632.741,5 569.386,8

Baix Camp 867.420,0 997.340,3 932.053,6 837.074,1

Baix Ebre 723.397,6 790.368,8 751.153,7 680.806,8

Baix Empordà 1.666.247,5 1.899.327,7 1.579.274,2 1.578.668,2

Baix Llobregat 720.303,7 1.267.888,6 829.661,6 749.724,2

Baix Penedès 516.054,0 552.860,4 474.978,4 472.057,5
Barcelonès 442.089,5 477.428,1 389.952,4 354.788,7

Berguedà 332.029,7 296.577,5 294.719,4
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Berguedà 332.029,7 296.577,5 294.719,4

Cerdanya 347.000,0 347.000,0 345.812,5 315.637,3

Conca de Barberà 482.000,0 504.959,9 473.505,6 433.000,6

Garraf 504.222,4 513.592,8 505.729,0 502.880,0

Garrigues 406.065,9 406.065,9 453.968,7 453.968,7

Garrotxa 484.782,2 498.964,5 437.219,2 404.324,5

Gironès 474.863,7 534.635,5 532.776,8 497.774,2

Maresme 1.175.100,1 1.109.015,8 1.033.258,7

Montsià 525.779,6 591.098,8 461.903,7 387.034,9

Noguera 495.820,1 470.746,5 328.915,0

Osona 447.550,0 472.559,0 432.767,7 395.096,6

Pallars Jussà 434.000,0 487.900,0 487.086,8 445.588,4

Pallars Sobirà 406.573,0 437.190,9 431.366,4 431.366,4

Pla de l'Estany 477.108,0 512.436,4 416.149,7 415.480,5
Pla d'Urgell 404.667,7 452.032,9 369.846,1 367.593,5

Priorat 355.200,0 382.150,0 379.236,8 379.236,8

Ribera d'Ebre 484.863,8 608.360,9 578.436,2 535.143,6

Ripollès 659.600,0 690.806,5 403.238,7 364.950,2

Segarra 494.624,1 562.000,7 500.759,1 449.337,4

Segrià 758.565,3 767.880,2 697.511,6 688.629,6

Selva 696.137,0 981.705,1 923.739,5 833.984,9

Solsonès 369.000,0 379.000,0 373.658,7 371.953,2

Tarragonès 847.707,8 847.707,8 816.667,8 694.234,3

Terra Alta 264.460,8 280.395,2 260.940,6 239.938,9

Urgell 375.533,9 392.408,3 364.533,1 364.533,1

Vallès Occidental 813.472,6 916.795,7 814.193,9 744.385,6

Vallès Oriental 731.803,7 802.440,1 749.215,7 688.161,8



Més de la meitat del pressupost dels consells comarcals destinat a personal (capítol I) va
dirigit a personal laboral (53,3%). Seguidament, un 23,7% de la despesa de personal es
destina a quotes, prestacions i despeses socials i un 12,2% a personal funcionari.

Distribució del total de despesa de personal

5,1% 2,5%

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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5,1% 2,5%

12,2%

53,3%

2,0%

1,2%

23,7% òrgans de govern i personal directiu

personal eventual

personal funcionari

personal laboral

altre personal

incentius al rendiment

quotes, prestacions i despeses socials



L’anàlisi dels conceptes 467 i 767,
permet quantificar les transferències
emeses pels consells comarcals cap
als consorcis. No obstant això, és
molt possible, que despeses
destinades a aquests tipus d’ens
hagin sigut computades en d’altres
conceptes del pressupost. Per aquest
motiu, en aquest cas, és
especialment recomanable llegir
aquestes dades de forma orientativa.

Transferències emeses pels consells comarcals als consorcis

Transferències

corrents (concepte

467)

Previsió 

inicial

Previsió 

definitiva

Obligacions 

reconegudes 

netes

Pagaments 

líquids

N 38 38 38 38

Mitjana 121.006,6 153.325,9 142.515,2 123.054,4

Desviació típica 282.392,2 331.479,5 329.735,4 309.102,9

Mínim 0,0 0,0 0,0 0,0

Màxim 1.376.519,4 1.672.167,3 1.672.167,3 1.632.260,3

Suma 4.598.252,6 5.826.383,6 5.415.578,5 4.676.067,7
aquestes dades de forma orientativa.

Les transferències corrents
destinades a consorcis adquireixen
valors molt heterogenis entre si, la
qual cosa visualitza el pes diferent
que tenen aquests ens. La mitjana
de transferències corrents per
consell comarcal (en obligacions
reconegudes) se situa en 142.515,2 €
tot i que aquesta xifra oscil·la entre 0
i més d’un milió i mig d’euros.

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

298

Suma 4.598.252,6 5.826.383,6 5.415.578,5 4.676.067,7

Transferències de 

capital (concepte

767)

Previsió 

inicial

Previsió 

definitiva

Obligacions 

reconegudes 

netes

Pagaments 

líquids

N 38 38 38 38

Mitjana 3.735,0 4.679,6 1.373,1 1.142,8

Desviació típica 12.999,3 19.727,8 7.148,8 7.045,0

Mínim 0,0 0,0 0,0 0,0

Màxim 54.000,0 113.645,7 43.428,0 43.428,0

Suma 141.930,5 177.826,2 52.178,0 43.428,0



L’any 2010, els consells comarcals van transferir cap als consorcis un total de 5.467.756,5 € (en
obligacions reconegudes) distribuïdes en transferències corrents i de capital. Els resultats
obtinguts mostren com les transferències de capital pràcticament no tenen incidència sobre el
total de despesa destinada a aquests ens.

Transferències emeses pels consells comarcals als consorcis (en obligacions 

reconegudes)

1,0%

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Transferències a consorcis Freqüència Percentatge

Transferències corrents (article 467) 5.415.578,5 99,0

Transferències de capital (article 767) 52.178,0 1,0

Total 5.467.756,5 100,0

99,0%

1,0%

Transferències corrents Transferències de capital



6.1.2 Organismes autònoms
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Les dades econòmiques semblen mostrar una certa inactivitat i un desenvolupament reduït de
funcions dels organismes autònoms dependents dels consells comarcals. Les dificultats per
obtenir la informació econòmica relativa a aquests ens i uns pressupostos, sovint, de dimensions
molt reduïdes semblen recolzar aquesta hipòtesi. D’altra banda, el nombre limitat d’organismes
autònoms que tenen personal propi també podria reflectir una activitat limitada per part
d’aquests ens: així, el 45% dels organismes per als quals es disposa d’informació, no van emetre
cap despesa de personal, en capítol I, l’any 2010. No obstant això, la realitat és heterogènia, en el
procés de realització de treball de camp, es va constatar que alguns dels treballadors del consell
comarcal també realitzaven tasques dels organismes autònoms.

Els organismes autònoms dels consells comarcals

comarcal també realitzaven tasques dels organismes autònoms.

La despesa total emesa pels organismes autònoms mostra un grau molt elevat d’heterogeneïtat i
dificulta la realització d’una anàlisi comparada per a tots els consells; es distingeixen quatre
organismes autònoms que, a diferència de la tendència general, i amb un volum pressupostari i
una despesa assignada a personal propi molt elevada, reflecteixen la multiplicitat de funcions que
els han sigut atribuïdes. Aquests ens són els següents: Centre Sanitari del Solsonès, Patronat
Comarcal de Serveis a les Persones del Baix Llobregat, Escola de Música del Gironès i l’Institut
Comarcal d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic del Tarragonès.
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La dispersió elevada en la informació econòmica obtinguda i el nombre reduït d’aquest tipus d’ens
esbiaixa el càlcul dels indicadors estadístics. Per aquest motiu, s’ha optat per facilitar dades
(desagregades només a nivell del capítol), la interpretació de les quals s’haurà de realitzar amb
precaució i tenint en compte les consideracions esmentades.

Els organismes autònoms dels consells comarcals
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Pel que fa la despesa total, la
desviació típica i altres indicadors
com la diferència entre el mínim
(125,3 €) i el màxim (5.631.455,8 €)
reflecteixen l’heterogeneïtat
d’aquests ens. De fet, el 40% del
total de la despesa reconeguda pels
organismes autònoms es

Despesa total

Previsió

definitiva

Obligacions 

reconegudes 

netes

Pagaments 

líquids

N 20 20 20

Mitjana 799.125,3 681.129,0 541.923,8

Desviació típica 1.825.494,8 1.580.795,2 1.252.234,8

Mínim 3.150,0 125,3 125,3

Màxim 6.221.595,0 5.631.455,8 5.095.798,4

Suma 15.982.506,2 13.622.579,8 10.838.475,0organismes autònoms es
concentrava en un sol ens.

Com es pot observar a la taula
inferior, més de la meitat del total
d’organismes autònoms van emetre
una despesa anual per un volum
inferior a 100.000 euros i només en
un 15% aquesta xifra supera el
milió.

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

303

Despesa total dels OOAA (en 

obligacions reconegudes)
Freqüència Percentatge

Fins a 100.000 euros 13 65,0

Entre 100.001 i 1.000.000 euros 4 20,0

Més de 1.000.000 euros 3 15,0

Total 20 100,0



Del total dels 7.516.745,3 € de
despesa emesa pels organismes
autònoms en personal, 3.675.875,3
€ es concentren en un únic ens, fet
que produeix que s’obtingui una
desviació típica que dobla el total
de la mitjana.

Despeses de personal (capítol I) 

Previsió 

definitiva

Obligacions

reconegudes

netes

Pagaments 

líquids

N 20 20 20

Mitjana 425.311,9 375.837,3 369.872,0

Desviació típica 997.545,4 894.671,0 890.824,4

Mínim 0,0 0,0 0,0

Màxim 4.094.500,0 3.675.875,3 3.675.600,3

Suma 8.506.237,6 7.516.745,3 7.397.439,2

Com es pot observar a la taula
inferior, el 45% d’organismes
autònoms no tenen personal propi i
per tant la seva despesa computada
en capítol I, ascendeix a 0 euros. En
un 25% aquesta xifra no supera els
100.000 i en un 20% oscil·la entre
100.000 i 1.000.000 euros.

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Despesa en capítol I dels OOAA (en 

obligacions reconegudes)
Freqüència Percentatge

Sense despesa 9 45,0

Fins a 100.000 euros 5 25,0

Entre 100.001 i 1.000.000 euros 4 20,0

Més de 1.000.000 euros 2 10,0

Total 20 100,0



1. El volum heterogeni dels pressupostos dels consells comarcals

Les dades obtingudes mostren un grau elevat d’heterogeneïtat en el volum pressupostari dels
consells comarcals, amb una mitjana que se situa prop dels 15 milions d’euros per consell
comarcal i que oscil·la entre els 3 i els 38 milions. Malgrat que aquestes diferències es puguin
explicar per alguns motius, com per exemple, les transferències rebudes d’altres
administracions o els serveis prestats, cal esmentar que el fet de treballar amb pressupostos no
consolidats és possible que faci incrementar la dispersió d’aquesta dada.

Algunes consideracions sobre la despesa en personal

consolidats és possible que faci incrementar la dispersió d’aquesta dada.

2. Les despeses de personal

L’any 2010, els consells comarcals van destinar una mitjana de 2,5 milions d’euros,
aproximadament, a cobrir les despeses derivades de personal en capítol I. Aquest xifra
representa el 16,7% del total del seu pressupost.
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3. Una plantilla formada, essencialment, per personal laboral

La desagregació del capítol I per articles, ens permet aprofundir en l’estructura del personal que
treballa al servei del consell comarcal. Les dades reflecteixen plantilles on predominen,
bàsicament, els treballadors amb règim laboral i amb un pes relatiu del percentatge de
funcionaris. Com a conseqüència, la meitat de la despesa computada en capítol I se situa en
l’article 13, que recull les retribucions de personal laboral.

Algunes consideracions sobre la despesa en personal

4. Les despeses derivades dels òrgans de govern i del personal directiu

La classificació de la despesa per programes indica que l’any 2010 el conjunt de consells
comarcals va destinar un total de 10 milions d’euros a les despeses derivades del funcionament
i la representació dels òrgans de govern. D’altra banda, des de la vessant econòmica, els
resultats obtinguts mostren que les remuneracions dels òrgans de govern i dels personal
directiu (article 10) ascendeixen en el conjunt de consells comarcals a 5 milions d’euros, xifra
que representa el 5,1% de les despeses destinades a cobrir les despeses de personal (capítol I).
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5. Les transferències a consorcis

La informació disponible no ens permet fer una anàlisi de la despesa que els consorcis van
destinar a personal. No obstant això, la classificació econòmica del pressupost permet
aproximar-nos a les transferències que els consells comarcals van emetre a favor d’aquests ens.
Malauradament, la consistència d’aquesta dada és inferior a la de les xifres anteriors, ja que el
fet de treballar amb tres dígits de desagregació incrementa el biaix dels resultats obtinguts. Així,
s’obté que, l’any 2010, els consells comarcals van transferir als consorcis com a mínim un total

Algunes consideracions sobre la despesa en personal

s’obté que, l’any 2010, els consells comarcals van transferir als consorcis com a mínim un total
de 5,5 milions d’euros. Del total de transferències detectades i dirigides cap a aquests ens,
predominen les corrents.

6. Els organismes autònoms: ens amb funcions reduïdes

El volum pressupostari dels organismes autònoms semblen apuntar a un conjunt d’ens amb
poca activitat i funcions limitades. No obstant això, caldria una anàlisi més aprofundida per tal
de constatar aquesta hipòtesi. Malgrat aquesta tendència general, hi ha algunes excepcions:
així, existeixen quatre organismes autònoms dependents del consells comarcals amb un volum
pressupostari molt elevat i que se situa al voltant del milió d’euros. Aquest fet mostra l’elevat
nivell d’activitat i funcions atribuïdes, en alguns casos concrets.
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6.2 Anàlisi del pressupost de despeses dels consells comarcals 

segons activitats realitzades
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OBJECTIU

Realitzar un càlcul, de manera aproximada i orientativa, de la despesa que van destinar els consells
comarcals l’any 2010 a les àrees d’activitats definides prèviament. Aquesta anàlisi permet comparar i
observar les àrees d’actuació a què els consells comarcals destinen més recursos econòmics i les diferències
existents en la distribució de la despesa per activitat entre consells comarcals.

METODOLOGIA

Objectius i aspectes metodològics

Per tal de calcular quin és el volum de despesa que suposa cada activitat per als consells comarcals, s’ha
utilitzat la liquidació del pressupost comarcal de l’any 2010 (dades sense consolidar). L’anàlisi es basa en 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.

Per fer-ho, s’ha relacionat cada activitat definida prèviament amb una política de despesa o un programa,
en funció de cada cas concret; algunes de les activitats, aparentment, encaixen en una política de despesa
concreta: és el cas de l’activitat catalogada sota l’epígraf d’ensenyament que té una política de despesa
definida en la classificació del pressupost per programes. En d’altres casos, en canvi, un programa pot
contenir més d’una activitat, fet que impedeix quantificar aquesta despesa en l’anàlisi sectorial. 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.
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Per tal d’interpretar la informació de manera adient, cal tenir en compte algunes consideracions
metodològiques rellevants:

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, ni tampoc del grau de desagregació del
pressupost necessari per quantificar la despesa per activitat (3 dígits en la classificació per programes) per a
tots els ens analitzats. 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

Objectius i aspectes metodològics

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, l’anàlisi està subjecta al grau de compliment dels consells comarcals de l’ordre
EHA/3565/2008. Així, a mesura que augmenta el nivell de desagregació del pressupost (concepte i
subconcepte en la classificació econòmica i política de despesa i grups de programes en la classificació
funcional), 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.
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En definitiva, els resultats obtinguts ens permeten detectar les tendències generals en el comportament i
en la distribució de la despesa i les principals àrees d’actuació a les quals els consells comarcals van dedicar
més recursos econòmics l’any 2010. Tot i així, cal tenir presents les limitacions pròpies del sistema
pressupostari.

Objectius i consideracions metodològiques
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La taula següent posa en relació les activitats amb la política de despesa o programa a què s’ha assignat.

Objectius i aspectes metodològics

Taula. Equivalència de les activitats i la política de despesa o programa 

Activitat
Codi política o 

programa
Programa

Salut pública 313 Accions públiques relatives a la salut

Sanitat 312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut

Serveis socials 23 Serveis socials i promoció social
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Serveis socials 23 Serveis socials i promoció social

Agricultura i ramaderia 41 Agricultura, ramaderia i pesca

Comerç 431 Comerç

Consum 493 Oficines de defensa al consumidor

Energia 425 Energia

Cultura 33 Cultura

Aspectes generals d'esport i lleure i promoció i 
difusió activitat física

34 Esports

Habitatges 152+153+154 Habitatge+Accés a l'habitatge+foment edificació protegida

Ensenyament 32 Educació

Participació 924 Participació ciutadana

Seguretat 13 Seguretat i mobilitat ciutadana

Planificació del medi, protecció del medi,sorolls i 
vibracions

170 Medi ambient

Residus 162 Recollida, eliminació i tractament de residus



Objectius i aspectes metodològics

Taula. Equivalència de les activitats i la política de despesa o programa (continuació)

Activitat
Codi política o 

programa
Programa

Aigües 161 Sanejament, abastiment i distribució d'aigües

Ordenació del territori i urbanisme 151+155+45 Urbanisme+vies públiques+infraestructures

Transport i mobilitat 44 Transport públic

Telecomunicacions i noves tecnologies 491 Societat de la informació
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Cal tenir present que algunes de les àrees d’actuació definides prèviament no han pogut ser 
incloses en cap política de despesa ni programa. I a la inversa, alguns programes i polítiques 
d’actuació no s’han pogut casar amb cap activitat. 

Telecomunicacions i noves tecnologies 491 Societat de la informació

Turisme 432 Ordenació i promoció turística

Ocupació 24 Foment del treball

Desenvolupament econòmic, empresa i 
autònoms i fires

433+439 Desenvolupament empresarial i altres actuacions sectorials

Indústria 422 Indústria

Pressupostos, tributs i comptes 932 Gestió del sistema tributari



Tot i la multiplicitat d’activitats que desenvolupen els consells comarcals, la despesa realitzada per aquests
ens locals l’any 2010 es concentra principalment en quatre àrees d’actuació: ensenyament, medi ambient,
serveis socials i ordenació del territori i urbanisme. Aquestes diferències es poden deure, en part, al
sistema de recollida de la informació: per exemple, la despesa en turisme quantifica les activitat en
promoció turística i la d’ocupació, les relacionades amb foment del treball.

Despesa total dels consells comarcals segons àmbit d’actuació

Ensenyament

Medi ambient

Serveis socials

Activitats amb una despesa més elevada (en obligacions reconegudes netes 2010)*

53.523.926,9

86.019.259,5

112.696.173,7
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Serveis socials

Ordenació del territori i urbanisme

Ocupació

Cultura

Pressupostos, tributs i comptes

Turisme

Sanitat

Habitatge

Telecomunicacions i noves tecnologies

Salut pública

Desenvolupament econòmic

Esport

Transport i mobilitat

Altres activitats classificades

*Només s’inclouen aquelles activitats que entre tots els consells comarcals superen el milió d’euros. 

2.958.234,9

1.174.399,9

1.779.362,7

1.848.444,8

1.865.164,1

2.060.395,7

2.384.897,6

2.434.526,5

3.729.685,4

3.902.729,2

6.936.015,9

10.171.833,2

48.608.242,4

53.523.926,9

0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer



Només els quatre àmbits d’actuació amb una despesa més elevada (ensenyament, medi ambient, serveis
socials i ordenació del territori) suposen el 63,7% de la despesa total emesa pels consells comarcals l’any
2010. Aquest fet visualitza la importància que tenen aquestes actuacions en la gestió d’aquests ens locals.

Despesa total dels consells comarcals segons àmbit d’actuació

Percentatge de la despesa més elevada emesa pels consells 

comarcals

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Freqüència Percentatge

Activitats amb despesa més elevada 300.847.602,5 63,7

Altres activitats classificades 41.245.689,8 8,7

Activitats sense despesa assignada 130.064.342,9 27,5

Total 472.157.635,2 100,0

63,7%

8,7%

27,5%

Activitats amb despesa més elevada

Altres activitats classificades

Activitats sense despesa assignada



La despesa en ensenyament suposa el 23,9% del total de la despesa emesa pels consells comarcals, medi
ambient ascendeix al 18,2%, serveis socials a l’11,3% i ordenació del territori al 10,3%.

Despesa total dels consells comarcals segons àmbit d’actuació

Activitats Freqüència Percentatge

Percentatge de la despesa més elevada emesa pels consells 

comarcals

23,9%
27,5%

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Activitats Freqüència Percentatge

Ensenyament 112.696.173,66 23,9

Medi ambient 86.019.259,53 18,2

Serveis socials 53.523.926,87 11,3

Ordenació del territori i urbanisme 48.608.242,42 10,3

Altres activitats classificades 41.245.689,8 8,7

Despesa sense activitat assignada 130.064.342,9 27,5

Total 472.157.635,22 100,0

18,2%

11,3%10,3%

8,7%

27,5%

Ensenyament Medi ambient

Serveis socials Ordenació del territori i urbanisme

Altres activitats classificades Despesa sense activitat assignada



L’any 2010, la despesa mitjana comarcal en ensenyament i medi ambient va ascendir aproximadament a 3 i
2,5 milions d’euros respectivament. Les expenses mitjanes realitzades per aquests ens locals en serveis
socials i ordenació del territori i urbanisme es van situar prop dels 1,5 milions d’euros.

Despesa mitjana dels consells comarcals segons àmbit d’actuació

Despesa mitjana per consell comarcal segons àmbit d’actuació (en €)

1.574.233,1

2.529.978,2

3.314.593,3Ensenyament

Medi ambient

Serveis socials
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87.006,9

34.541,2

52.334,2

54.366,0

54.857,8

60.599,9

70.144,0

71.603,7

109.696,6

114.786,2

204.000,5

299.171,6

1.429.654,2

1.574.233,1

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000

Ordenació del territori i urbanisme

Ocupació

Cultura

Pressupostos i tributs

Turisme

Sanitat

Habitatge

Telecomunicacions i noves tecnologies

Salut pública

Desenvolupament econòmic

Esports

Transport i mobilitat

Altres activitats classificades



Tal com indiquen les diferències en la desviació típica i la despesa mínima i màxima, el grau
d’heterogeneïtat en la despesa comarcal és força elevat. Només en el cas de les activitats destinades a
ensenyament i serveis socials tots els consells comarcals van realitzar alguna despesa l’any 2010.

Despesa mitjana dels consells comarcals segons àmbit d’actuació

Despesa en Despesa 

Despesa mitjana dels consells comarcals segons activitat (en €)
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Despesa en 
ensenyament

Despesa medi 
ambient

Despesa en 
serveis socials

Despesa en 
ordenació del 

territori i 
urbanisme

Despesa en 
ocupació

Despesa en 
cultura

Despesa en 
turisme

Despesa 
altres 

activitats 
classificades

N 34 34 34 34 34 34 34 34

Perduts 6 6 6 6 6 6 6 6

Mitjana 3.314.593,3 2.529.978,2 1.574.233,1 1.429.654,2 299.171,6 204.000,5 109.696,6 600.239,9

Desviació típica 2.914.379,6 3.414.868,6 1.454.961,3 2.294.288,6 425.957,6 147.332,6 162.480,3 842.227,8

Mínim 511.556,8 0,0 22.833,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Màxim 12.278.777,4 17.561.005,7 6.009.581,3 11.909.868,7 1.758.953,9 621.288,0 876.880,2 3.317.960,3



6.3 Anàlisi del pressupost d’acord amb la classificació 

econòmica
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Si analitzem el total de la despesa efectuada pels consells comarcals l’any 2010 segons la classificació
econòmica del pressupost, observem que pràcticament les tres quartes parts de la despesa d’aquests ens es
destina a cobrir despesa corrent. Alhora, també es detecta una baixa incidència de la despesa financera.

Despesa dels consells comarcals segons classificació econòmica

Percentatge de la despesa corrent, capital i financera sobre el total de la despesa dels consells comarcals [N=34]
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72,4%

26,9%

0,7%

Corrent Capital Financera

Tipus Despesa (€) Percentatge

Corrent 341.982.901,69 72,4

Capital 127.007.947,58 26,9

Financera 3.166.785,95 0,7

Total 472.157.635,22 100,00



Com es pot observar, la major part de la despesa dels consells comarcals es concentra en el capítol 2 del
pressupost, és a dir, en la compra de béns i serveis. La despeses en personal (capítol 1) i les transferències
de capital (capítol 7) també tenen una incidència important, tot i que representen menys de la meitat de la
despesa destinada a capítol 2.

Despesa dels consells comarcals segons classificació econòmica

84.696.108,4

Despesa dels consells comarcals segons capítol (en €) [N=34]
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2.360.779,1

806.006,8

89.645.559,0

37.362.388,6

71.729.460,9

13.537.020,3

184.873.925,9

84.696.108,4
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Si s’analitza la distribució de la despesa segons els principals àmbits d’actuació, s’observen diferències
importants en funció de l’activitat a la qual ens referim: mentre que en les àrees d’ensenyament, serveis
socials, ocupació i cultura la major part de la despesa és corrent, la despesa en ordenació del territori i
urbanisme és bàsicament de capital.

Despesa dels consells comarcals segons classificació econòmica

99,7%Ensenyament

Percentatge de despesa corrent i de capital segons àmbit d’actuació [N=34] 
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Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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L’àmbit d’actuació a què els consells comarcals destinen, amb diferència, un volum més important de
recursos econòmics en personal són els serveis socials. L’activitat següent que implica una despesa més
elevada en capítol 1 és ocupació que se situa en 7 milions d’euros. Aquestes xifres reflecteixen que les
activitats en serveis socials i ocupació és duen a terme de forma directa i són les àrees que acumulen més
personal propi de l’ens.

Despesa de personal dels consells comarcals (capítol 1)

Despesa total en personal  (capítol 1) efectuada pels consells comarcals segons àmbit d’actuació (en €) [N=34] 

2.017.982,8Ensenyament
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716.619,9

3.237.387,5

7.017.838,1

2.529.406,4

24.357.218,3

3.549.465,2

2.017.982,8
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La despesa en béns corrents i serveis es concentra principalment en ensenyament i medi ambient, activitats
que, amb les dades disponibles, acumulen el volum de despesa més important.

Despesa en béns corrents i serveis (capítol 2)

Despesa total en béns corrents i serveis (capítol 2) efectuada pels consells comarcals segons àmbit d’actuació (en 

€) [N=34] 

68.675.517,0Ensenyament
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Les transferències corrents es concentren principalment en els àmbits d’ensenyament i serveis socials i
ascendeixen a 41 i 16 milions respectivament. Aquestes transferències es dirigeixen principalment a ens
locals i a famílies i institucions sense ànim de lucre, fet que reflecteix la importància dels consells comarcals
com a proveïdors d’ajuts econòmics directes a famílies (per exemple, beques).

Despesa en transferències corrents (capítol 4)

Despesa total en transferències corrents (capítol 4) efectuada pels consells comarcals segons àmbit d’actuació (en 

€) [N=34] 
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La despesa en inversions reals se situa bàsicament en l’àmbit de medi ambient i d’ordenació del territori i
ascendeix a xifres que oscil·len entre els 12 i els 13,5 milions d’euros.

Despesa en inversions reals (capítol 6)

Despesa total en inversions reals (capítol 6) efectuada pels consells comarcals segons àmbit d’actuació (en €) 

[N=34] 

382.002,5Ensenyament
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L’àmbit d’actuació on les transferències de capital tenen una importància més rellevant és l’ordenació del
territori i urbanisme, ja que és on es computen la major part de les transferències realitzades als
ajuntaments per al desenvolupament del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC). Aquesta despesa ascendeix a
24,5 milions d’euros. Les transferències de capital en medi ambient ascendeixen a 13 milions d’euros i
comprenen transferències a ajuntaments per a la realització d’activitats relacionades amb aigües i residus.

Despesa en transferències de capital (capítol 7)

Despesa total en transferències de capital efectuada pels consells comarcals [N=34] 
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En termes percentuals, s’observa que en els àmbits de serveis socials, ocupació i cultura la despesa de
personal té un pes molt important que suposa al voltant de la meitat de la despesa total efectuada en
aquests àmbits. En canvi, la major part de la despesa en ensenyament i medi ambient es concentra en la
compra de béns corrents i serveis (capítol 2). En ordenació del territori, les transferències de capital són les
que representen un percentatge més elevat i la despesa més important en turisme són les inversions reals
(capítol 6).

Distribució de la despesa per capítols segons àmbit d’actuació

Distribució de la despesa per capítols segons  àmbit d’actuació [N=34] 

328

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Turisme

Cultura

Ocupació

Ordenació del territori

Serveis socials

Medi ambient

Ensenyament

Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 Capítol 7



6.4 Despesa dels consells comarcals segons tipologia de 

comarques
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Tal com mostren les taules descrites anteriorment, l’heterogeneïtat en el comportament de la despesa dels
consells comarcals és força elevada. Amb l’objecte d’aprofundir en l’anàlisi d’aquestes diferències s’han
agrupat les comarques en grups en funció de tres variables explicatives. A continuació, s’especifiquen els
criteris utilitzats per a la construcció d’aquestes variables.

• Grandària de la comarca: Número total d’habitants que resideixen a la comarca, segons les dades
del padró municipal per a l’any 2010. Aquesta variable s’ha construït a partir dels quartils.

Despesa dels consells comarcals segons tipologia de comarques

del padró municipal per a l’any 2010. Aquesta variable s’ha construït a partir dels quartils.

• Grandària mitjana municipal: Mitjana del número d’habitants que viuen als municipis que
conformen cada comarca, segons les dades del padró municipal per a l’any 2010.

• Volum pressupostari: Volum pressupostari total definit a partir de la previsió definitiva de despesa
del pressupost de l’ens matriu de l’any 2010. El fet de treballar amb la previsió definitiva del pressupost
ens permet homogeneïtzar la informació dels ingressos i despeses de les comarques.

330



El nombre d’habitants resident a cada comarca és molt heterogeni en tot el territori. Pel tractament
estadístic d’aquesta informació, s’han creat quatre grups, a partir dels quartils, que contenen el 25% dels
casos en cada cas.

Habitants de la comarca

Habitants de la comarca Consells 
comarcals

Percentatge

Habitants de la comarca (2010)

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

331

Habitants de la comarca
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

Habitants de la comarca
N 40

Mitjana 187.554,4

Desviació típica 385.943,7

Mínim 4.278

Màxim 2.251.029



Les comarques que concentren un nombre més elevat d’habitants se situen a l’àrea metropolitana de
Barcelona i a les comarques on es troba la capital de província.

Habitants de la comarca

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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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 gairebé una quarta part de les comarques les
localitats tenen una mitjana de població que se situa entre els 5.000 i 10.000 habitants.

Grandària mitjana municipal de les comarques

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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15,0%

De 441 a 998 habitants
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De 5.298 a 9.225 habitants

D'11.891 a 450.205 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



El mapa de la grandària mitjana municipal està molt relacionat amb el nombre total d’habitants resident
a cada comarca.

Grandària mitjana municipal de les comarques

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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El volum pressupostari dels consells comarcals és molt heterogeni i 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.

Volum pressupostari dels consells comarcals

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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22,5%

42,5%

35,0%

De 4 fins a 10 milions d'euros

De 10 a 20 milions d'euros

Més de 20 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 35,0

Total 40 100

Volum pressupostari dels consells comarcals



Com es pot observar al mapa, 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.

Volum pressupostari dels consells comarcals

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Pel que fa els àmbits d’actuació que tenen una despesa més elevada (ensenyament, serveis socials, medi
ambient i territori i urbanisme), s’observa que les comarques que concentren més habitants són les que
acumulen una despesa mitjana superior en ensenyament. En canvi, en els altres àmbits d’actuació
aquesta relació no es visualitza de forma tan evident.

Despesa comarcal segons àmbit d’actuació i nombre d’habitants

9.000.000,0

Despesa mitjana comarcal en ensenyament, serveis socials, medi ambient i territori i urbanisme segons nombre 

d’habitants [N=34]
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En relació amb les activitats amb una despesa menys elevada (ocupació, cultura i turisme), les expenses
mitjanes realitzades en cultura i turisme són força homogènies en tots els trams poblacionals. Pel que fa a
ocupació, les comarques amb un nombre inferior d’habitants tenen una despesa situada al voltant dels
100.000 euros, valor situat per sota d’aquelles comarques amb una població superior als 70.000
habitants.

Despesa comarcal segons àmbit d’actuació i nombre d’habitants

700.000,0

Despesa mitjana comarcal en ocupació, cultura i turisme segons nombre d’habitants [N=34]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

338

0,0

100.000,0

200.000,0

300.000,0

400.000,0

500.000,0

600.000,0

De 4.278  a 22.005 
habitants

De 22.940 a 55.439 
habitants

De 72.333 a 171.037 
habitants

De 181.153 a 2.251.029 
habitants

Ocupació Cultura Turisme



El percentatge que representa la despesa en ensenyament respecte la despesa total s’incrementa a
mesura que el nombre d’habitants de la comarca augmenta. En canvi, en termes percentuals, la despesa
en serveis socials és similar en tots els casos i se situa al voltant del 10% de les expenses efectuades. Pel
que fa a les despeses en medi ambient i en ordenació del territori i urbanisme són totalment
heterogènies.

Despesa comarcal segons àmbit d’actuació i nombre d’habitants

Percentatge de la despesa dels principals àmbits d’actuació sobre la despesa total segons nombre d’habitants 

[N=34]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Les comarques amb municipis més grans són aquelles que tenen una mitjana de despesa en ensenyament
més elevada. De forma menys accentuada, aquesta relació també s’estableix quan s’analitza la despesa
mitjana en serveis socials.

Despesa comarcal segons àmbit d’actuació i grandària mitjana municipal

9.000.000,0

Despesa mitjana comarcal en ensenyament, serveis socials, medi ambient i territori i urbanisme segons grandària 

mitjana municipal  [N=34]
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La despesa mitjana en ocupació creix a mesura que augmenta la grandària dels municipis que formen part
de les comarques. Aquesta relació també es manté pel que fa a la despesa en cultura excepte per a les
comarques amb municipis d’una grandària mitjana superior als 10.000 habitants. Les comarques amb una
despesa inferior en turisme són aquelles que tenen municipis on hi resideix un nombre més elevat
d’habitants.

Despesa comarcal segons àmbit d’actuació i grandària mitjana municipal

700.000,0

Despesa mitjana comarcal en ocupació, cultura i turisme segons grandària mitjana municipal [N=34]
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Si s’analitza el comportament de la despesa en termes percentuals segons la grandària mitjana municipal
s’obtenen resultats similars a l’anàlisi segons el nombre d’habitants de la comarca: la despesa en
ensenyament augmenta a mesura que el nombre d’habitants dels municipis és major i la despesa en
serveis socials es manté més o menys constant en tots els casos.

Despesa comarcal segons àmbit d’actuació i grandària mitjana municipal

Percentatge de la despesa dels principals àmbits d’actuació sobre la despesa total segons grandària mitjana 

municipal [N=34]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Les despeses en ensenyament, serveis socials, medi ambient i territori i urbanisme són superiors en
aquelles comarques que tenen un volum pressupostari més elevat. D’altra banda, s’observa que les
comarques amb un volum pressupostari inferior reparteix la despesa en els quatre àmbits d’actuació
principal de forma més equitativa –en tots els casos la despesa se situa al voltant del milió d’euros-, que
els consells comarcals amb volums pressupostaris superiors.

Despesa comarcal segons àmbit d’actuació i volum pressupostari

9.000.000,0

Despesa mitjana comarcal en ensenyament, serveis socials, medi ambient i territori i urbanisme segons volum 

pressupostari  [N=34]
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El comportament de la despesa en ocupació, cultura i turisme és similar en les comarques amb un volum
pressupostari petit o mitjà: se situa al voltant dels 100.000 euros aproximadament per a les tres àrees
d’actuació. En canvi, els consells comarcals amb un volum pressupostari més elevat, tenen una despesa en
ocupació molt superior a la de les altres comarques.

Despesa comarcal segons àmbit d’actuació i volum pressupostari

700.000,0

Despesa mitjana comarcal en ocupació, cultura i turisme segons volum pressupostari [N=34]
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Quant al percentatge de la despesa segons el volum pressupostari de la comarca, el percentatge de la
despesa en ensenyament augmenta a mesura que el total del pressupost creix. En canvi, la despesa en
ordenació del territori i urbanisme es comporta de forma inversa i decreix a les comarques amb un
pressupost superior. De totes formes, cal subratllar que les diferències percentuals no són excessivament
elevades.

Despesa comarcal segons àmbit d’actuació i volum pressupostari

Percentatge de la despesa dels principals àmbits d’actuació sobre la despesa total segons volum pressupostari 

[N=34]
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6.5 Algunes línies d’interpretació
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� La classificació del pressupost per programes és l’eina que permet quantificar de manera aproximada i
orientativa la despesa que destinen els consells comarcals a les diferents àrees d’actuació descrites. Tot i
així, cal tenir present que els criteris d’assignació pressupostària no sempre es regeixen pels mateixos
criteris en tots els casos, la qual cosa pot implicar biaixos en els resultats obtinguts.

� La multiplicitat i heterogeneïtat de les activitats realitzades pels consells comarcals contrasta amb un
comportament pressupostari concentrat, bàsicament, en les quatre àrees d’activitat següents:
ensenyament, medi ambient, serveis socials i ordenació del territori i urbanisme. Només aquests quatre

Algunes línees d’interpretació

ensenyament, medi ambient, serveis socials i ordenació del territori i urbanisme. Només aquests quatre
àmbits d’actuació suposen més del 60% del pressupost del consells comarcals. Cal tenir present, que és
possible, que la despesa en alguns àmbits no quantifiqui la despesa de totes les activitats esmentades.
Per exemple, es quantifica la despesa en turisme a través de la despesa en promoció turística. Així, és
possible que no tota la despesa d’aquest àmbit es concentri en aquest programa del pressupost.

�La despesa comarcal mitjana realitzada pels consells comarcals se situa, de forma aproximada, en 3
milions d’euros per a ensenyament, en 2,5 milions per a medi ambient i en 1,5 per a serveis socials i
ordenació del territori i urbanisme. Les dades també mostren un elevat grau d’heterogeneïtat en el
comportament de la despesa.
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�Les despeses en ocupació, cultura i turisme són molt inferiors a les dels àmbits d’actuació que s’acaben
d’esmentar i representen el 4,4% del total del pressupost dels consells comarcals. L’any 2010, les
comarques van destinar una mitjana aproximada de 300.000 euros a ocupació, 200.000 euros a cultura i
100.000 a turisme.

�Per tal d’analitzar les diferències existents en el comportament de les despesa dels consells comarcals,
s’ha procedit a calcular la despesa per àmbit d’actuació segons el nombre d’habitants de la comarca, la
grandària mitjana municipal i el volum pressupostari.

Algunes línees d’interpretació

grandària mitjana municipal i el volum pressupostari.

�En general, s’observa que la despesa en ensenyament és la que guarda una major relació amb el
nombre d’habitants de la comarca, la grandària mitjana municipal i el volum pressupostari total, en
termes absoluts i relatius. Així, podem dir que la despesa en ensenyament s’incrementa a mesura que
creix el nombre d’habitants de la comarca, la grandària dels municipis i el volum pressupostari.
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�La despesa en serveis socials té un comportament més irregular que la despesa en ensenyament. Les
comarques amb una nombre superior d’habitants, amb una mitjana municipal d’habitants més elevada i
amb major volum pressupostari, a nivell general, destinen més recursos a aquest àmbit. Tot i així, les
diferències són menors a les que es produeixen per a l’activitat d’ensenyament. Aquesta dada pot resultar
sorprenent si es té en compte que els consells comarcals assumeixen les competències en serveis socials
bàsics dels municipis inferiors als 20.000 habitants. Aquest fet es podria explicar per la importància que
podria tenir de la despesa destinada a serveis socials especialitzats la qual cosa atenuaria les possibles
diferències entre comarques. Malauradament, la classificació del pressupost no ens permet validar

Algunes línees d’interpretació

diferències entre comarques. Malauradament, la classificació del pressupost no ens permet validar
aquesta hipòtesi ja que la classificació pressupostària de serveis socials (política de despesa 23) es regeix
per criteris diferents a la classificació legal de serveis socials. No obstant això, quan s’analitzen aquestes
dades en termes relatius, les diferències entre comarques es redueixen. A nivell general, les comarques
destinen al voltant d’un 10% del seu pressupost a la despesa en serveis socials.

�Quant al comportament de la despesa en medi ambient, sembla que les expenses destinades a aquesta
àrea d’actuació són superiors en les comarques amb major nombre d’habitants i major nombre de
municipis. Tot i així, aquesta lògica es trenca per les comarques amb un nombre superior als 180.000
habitants i per aquelles que tenen municipis amb una grandària mitjana per sobre dels 10.000 habitants.
Aquesta relació també es manté en termes percentuals.
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�En relació amb la despesa en ordenació del territori i urbanisme, en general, s’observa un
comportament molt més heterogeni que en els casos anteriors, fet que reflecteix com les necessitats
d’inversió en infraestructura o urbanisme no depenen tant del nombre d’habitants de la comarca com
d’altres factors. Així, tot i que les comarques amb una pressupost més elevat són aquelles que inverteixen
més recursos econòmics en ordenació del territori, aquesta inversió, en termes percentuals, representa
una despesa inferior que la que realitzen les comarques amb un pressupost més reduït.

�La despesa en ocupació s’incrementa en les comarques amb una grandària mitjana municipal en termes

Algunes línees d’interpretació

�La despesa en ocupació s’incrementa en les comarques amb una grandària mitjana municipal en termes
absoluts i relatius superior. Les comarques amb un volum pressupostari més elevat (per sobre dels 20
milions d’euros) tenen una despesa en aquest àmbit d’actuació cinc vegades més gran que les comarques
amb un pressupost més reduït.

�Les diferències en el comportament de la despesa en els àmbits d’actuació de cultura i turisme són
menys accentuades que les dels altres àmbits d’actuació descrits anteriorment, especialment, si
s’analitzen les diferències en termes percentuals.
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�La despesa en turisme és molt irregular i no sembla mantenir relació amb cap de les variables
analitzades. En la major part dels casos se situa al voltant dels 100.000 euros. Així, de forma similar al que
succeïa amb el comportament de la despesa en ordenació del territori, les dades apunten a unes depeses
força aproximades en tots els consells comarcals, fet que resulta coherent si es té en compte que és una
activitat de promoció econòmica i que es realitzarà de forma independent al nombre d’habitants que
resideixin en cada territori. Tot i així, cal recordar que en aquest càlcul és possible que quedin excloses
despeses que podrien ser incloses en un programa del pressupost més ampli (programa 430

administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas).

Algunes línees d’interpretació

administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas).
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7. Annex 
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Despesa comarcal segons àmbit d’actuació i nombre d’habitants

Despesa segons àmbit d’actuació i habitants de la comarca en nombres absoluts (en €)

Despesa en 

ensenyament

Despesa en 

serveis socials

Despesa medi 

ambient

Despesa en 

ordenació del 

territori i 

urbanisme

Despesa en 

ocupació

Despesa en 

cultura

Despesa en 

turisme

Despesa altres 

activitats 

classificades

Despesa sense 

activitat 

assignada

Vàlids 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Perduts 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mitjana 986.255,5 773.508,0 910.875,3 1.378.456,0 103.166,2 123.670,6 149.225,5 293.478,4 2.234.576,4
Desviació típica 269.035,0 417.981,7 726.869,9 1.358.615,6 190.239,3 84.657,6 80.403,3 215.941,4 1.297.580,6
Mínim 511.556,8 432.980,4 112.394,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 885.661,4

Màxim 1.327.915,2 1.887.585,0 2.660.595,3 4.213.837,2 622.754,9 254.178,9 248.812,8 573.579,4 4.678.454,2
Vàlids 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Perduts 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Mitjana 1.841.269,9 651.077,7 2.551.716,9 1.030.580,4 79.188,9 213.418,6 70.832,2 616.746,1 2.954.818,0De 22.940 a 55.439 

Fins a 22.005 

habitants

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Mitjana 1.841.269,9 651.077,7 2.551.716,9 1.030.580,4 79.188,9 213.418,6 70.832,2 616.746,1 2.954.818,0

Desviació típica 605.333,7 370.297,8 2.188.181,8 1.065.963,3 108.163,3 185.040,3 73.254,5 887.834,2 1.168.554,4
Mínim 1.381.741,7 22.833,3 726.867,5 63.695,6 0,0 37.318,4 0,0 16.616,2 1.670.519,5

Màxim 3.226.381,1 1.126.249,8 7.163.365,9 2.638.127,6 307.690,4 621.288,0 220.875,3 2.723.189,0 4.617.673,7
Vàlids 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Perduts 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mitjana 3.922.949,9 2.464.383,3 5.052.581,7 651.397,5 455.345,1 272.982,5 77.527,5 775.066,7 5.124.462,7
Desviació típica 1.819.762,5 1.320.500,1 5.456.445,7 1.476.150,1 469.587,4 115.713,9 108.789,9 1.025.795,2 3.521.282,1

Mínim 1.474.668,2 1.067.110,4 0,0 0,0 0,0 158.158,8 0,0 72.651,7 1.390.934,8
Màxim 7.903.350,2 4.740.101,1 17.561.005,7 4.559.172,2 1.131.490,5 474.305,8 285.699,3 3.317.960,3 10.943.081,7

Vàlids 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Perduts 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Mitjana 7.542.415,8 2.628.682,2 1.574.790,8 2.959.494,5 629.793,5 219.302,7 139.003,7 794.828,9 5.422.838,8
Desviació típica 2.902.616,3 2.050.708,8 1.755.572,7 4.253.844,1 585.917,6 180.427,0 326.019,7 1.123.214,5 3.028.467,5

Mínim 4.267.594,8 317.753,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162,3 2.704.311,2
Màxim 12.278.777,4 6.009.581,3 4.222.133,8 11.909.868,7 1.758.953,9 547.824,8 876.880,2 3.150.373,7 10.033.725,4

De 181.153 a 

2.251.029 habitants

De 72.333 a 171.037 

habitants

De 22.940 a 55.439 

habitants



Despesa comarcal segons àmbit d’actuació segons nombre d’habitants

% despesa en 

ensenyament

% despesa en 

serveis socials

% despesa en 

medi ambient

% despesa en 

ordenació del 

territori i 

urbanisme

% despesa en 

ocupació

% despesa en 

cultura

% despesa en 

turisme

% altres despeses 

en activitats 

classificades

% de despesa 

sense activitat 

assignada

Vàlids 69.532.118 69.532.118 69.532.118 69.532.118 69.532.118 69.532.118 69.532.118 69.532.118 69.532.118

Perduts 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mitjana 14,18 11,12 13,10 19,82 1,48 1,78 2,15 4,22 32,14

Desviació típica 3,11 5,82 8,12 15,71 3,65 0,91 1,29 2,36 17,59

Mínim 10,06 6,18 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,14

Màxim 18,78 25,74 32,54 50,62 16,33 2,95 5,31 7,23 66,25

Vàlids 80.077.189 80.077.189 80.077.189 80.077.189 80.077.189 80.077.189 80.077.189 80.077.189 80.077.189

Perduts 21.231.762 21.231.762 21.231.762 21.231.762 21.231.762 21.231.762 21.231.762 21.231.762 21.231.762

Fins a 22.005 

habitants

Despesa segons àmbit d’actuació i habitants de la comarca en percentatge

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Mitjana 18,39 6,50 25,49 10,30 0,79 2,13 0,71 6,16 29,52

Desviació típica 3,20 5,15 11,99 7,83 0,71 0,82 0,55 5,13 12,76

Mínim 14,03 0,11 9,99 0,97 0,00 0,57 0,00 0,25 16,11

Màxim 24,41 15,34 42,09 26,48 1,96 3,08 1,79 13,50 54,85

Vàlids 169.170.273 169.170.273 169.170.273 169.170.273 169.170.273 169.170.273 169.170.273 169.170.273 169.170.273

Perduts 6.334.887 6.334.887 6.334.887 6.334.887 6.334.887 6.334.887 6.334.887 6.334.887 6.334.887

Mitjana 20,87 13,11 26,88 3,47 2,42 1,45 0,41 4,12 27,26

Desviació típica 3,31 5,44 15,01 6,32 2,24 0,78 0,64 2,88 13,56

Mínim 17,49 5,27 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,75 7,19

Màxim 28,72 22,48 45,31 18,86 6,97 3,64 2,48 8,56 43,42

Vàlids 153.378.056 153.378.056 153.378.056 153.378.056 153.378.056 153.378.056 153.378.056 153.378.056 153.378.056

Perduts 63.880.986 63.880.986 63.880.986 63.880.986 63.880.986 63.880.986 63.880.986 63.880.986 63.880.986

Mitjana 34,42 12,00 7,19 13,51 2,87 1,00 0,63 3,63 24,75

Desviació típica 9,34 7,35 9,00 16,93 1,96 0,82 1,44 4,59 11,08

Mínim 26,45 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,22

Màxim 54,92 24,06 24,26 48,49 6,36 2,68 4,29 14,09 40,17

De 22.940 a 55.439 

habitants

De 72.333 a 171.037 

habitants

De 181.153 a 

2.251.029 habitants



Despesa comarcal segons àmbit d’actuació i grandària mitjana municipal

Despesa segons àmbit d’actuació i grandària mitjana municipal en nombres absoluts (en €)

% despesa en 

ensenyament

% despesa en 

serveis socials

% despesa en 

medi ambient

% despesa en 

ordenació del 

territori i 

urbanisme

% despesa en 

ocupació

% despesa en 

cultura

% despesa en 

turisme
% altres despeses

% de despesa no 

classificada

Vàlids 44.996.026,1 44.996.026,1 44.996.026,1 44.996.026,1 44.996.026,1 44.996.026,1 44.996.026,1 44.996.026,1 44.996.026,1

Perduts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

De 441 a 998 habitantsMitjana 14,4 10,6 15,0 14,6 0,8 1,8 2,0 4,1 36,8

Desviació típica 3,2 6,9 9,3 10,5 0,8 0,8 1,2 2,5 17,3

Mínim 10,1 6,2 1,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 14,4

Màxim 18,8 25,7 32,5 33,0 1,8 2,6 3,3 7,0 66,2

Vàlids 207.519.074,3 207.519.074,3 207.519.074,3 207.519.074,3 207.519.074,3 207.519.074,3 207.519.074,3 207.519.074,3 207.519.074,3

Perduts 21.231.762,3 21.231.762,3 21.231.762,3 21.231.762,3 21.231.762,3 21.231.762,3 21.231.762,3 21.231.762,3 21.231.762,3

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Mitjana 18,6 11,5 21,0 10,0 1,9 1,9 0,8 4,4 30,0

Desviació típica 3,8 5,8 13,3 12,2 2,9 0,9 0,9 3,8 14,0

Mínim 10,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 7,2

Màxim 28,7 20,2 42,1 50,6 16,3 3,6 5,3 13,5 54,8

Vàlids 127.659.584,2 127.659.584,2 127.659.584,2 127.659.584,2 127.659.584,2 127.659.584,2 127.659.584,2 127.659.584,2 127.659.584,2

Perduts 28.706.031,5 28.706.031,5 28.706.031,5 28.706.031,5 28.706.031,5 28.706.031,5 28.706.031,5 28.706.031,5 28.706.031,5

Mitjana 26,0 12,7 24,2 4,2 2,1 1,5 0,9 3,4 25,1

Desviació típica 4,9 7,3 16,3 7,7 1,5 0,7 1,6 3,5 11,6

Mínim 20,4 5,3 0,9 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 13,2

Màxim 34,6 24,1 45,3 21,7 3,8 2,7 4,3 8,6 40,2

Vàlids 91.982.950,6 91.982.950,6 91.982.950,6 91.982.950,6 91.982.950,6 91.982.950,6 91.982.950,6 91.982.950,6 91.982.950,6

Perduts 41.509.841,3 41.509.841,3 41.509.841,3 41.509.841,3 41.509.841,3 41.509.841,3 41.509.841,3 41.509.841,3 41.509.841,3

Mitjana 37,4 9,6 5,3 17,2 3,6 0,4 0,1 5,6 20,9

Desviació típica 10,8 6,4 9,2 19,5 1,9 0,3 0,1 5,1 8,3

Mínim 26,4 1,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,2 13,7

Màxim 54,9 17,9 24,3 48,5 6,4 0,8 0,3 14,1 32,9

De 1.077 a 3.873 

habitants

De 5.298 a 9.225 

habitants

D'11.891 a 450.205 

habitants



Despesa comarcal segons àmbit d’actuació i grandària mitjana municipal

Despesa segons àmbit d’actuació i grandària mitjana municipal en percentatge

% despesa  en 

ensenyament

% des pesa  en servei s  

socia ls

% despesa  en medi  

ambient

% despesa  en 

ordenació del  

territori  i  urbanisme

% despes a en 

ocupació
% despesa  en cul tura

% despesa en 

turi sme
% a l tres  despeses

% de despesa  no 

class ifi cada

Vàl ids  44.996.026,1 44.996.026,1 44.996.026,1 44.996.026,1 44.996.026,1 44.996.026,1 44.996.026,1 44.996.026,1 44.996.026,1

Perduts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

De 441 a 998 habitants Mitjana 14,4 10,6 15,0 14,6 0,8 1,8 2,0 4,1 36,8

Desviació típica 3,2 6,9 9,3 10,5 0,8 0,8 1,2 2,5 17,3

Mínim 10,1 6,2 1,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 14,4

Màxim 18,8 25,7 32,5 33,0 1,8 2,6 3,3 7,0 66,2

Vàl ids  207.519.074,3 207.519.074,3 207.519.074,3 207.519.074,3 207.519.074,3 207.519.074,3 207.519.074,3 207.519.074,3 207.519.074,3

Perduts 21.231.762,3 21.231.762,3 21.231.762,3 21.231.762,3 21.231.762,3 21.231.762,3 21.231.762,3 21.231.762,3 21.231.762,3

Mitjana 18,6 11,5 21,0 10,0 1,9 1,9 0,8 4,4 30,0

Desviació típica 3,8 5,8 13,3 12,2 2,9 0,9 0,9 3,8 14,0

De 1.077 a 3.873 

habi tants

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Desviació típica 3,8 5,8 13,3 12,2 2,9 0,9 0,9 3,8 14,0

Mínim 10,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 7,2

Màxim 28,7 20,2 42,1 50,6 16,3 3,6 5,3 13,5 54,8

Vàl ids  127.659.584,2 127.659.584,2 127.659.584,2 127.659.584,2 127.659.584,2 127.659.584,2 127.659.584,2 127.659.584,2 127.659.584,2

Perduts 28.706.031,5 28.706.031,5 28.706.031,5 28.706.031,5 28.706.031,5 28.706.031,5 28.706.031,5 28.706.031,5 28.706.031,5

Mitjana 26,0 12,7 24,2 4,2 2,1 1,5 0,9 3,4 25,1

Desviació típica 4,9 7,3 16,3 7,7 1,5 0,7 1,6 3,5 11,6

Mínim 20,4 5,3 0,9 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 13,2

Màxim 34,6 24,1 45,3 21,7 3,8 2,7 4,3 8,6 40,2

Vàl ids  91.982.950,6 91.982.950,6 91.982.950,6 91.982.950,6 91.982.950,6 91.982.950,6 91.982.950,6 91.982.950,6 91.982.950,6

Perduts 41.509.841,3 41.509.841,3 41.509.841,3 41.509.841,3 41.509.841,3 41.509.841,3 41.509.841,3 41.509.841,3 41.509.841,3

Mitjana 37,4 9,6 5,3 17,2 3,6 0,4 0,1 5,6 20,9

Desviació típica 10,8 6,4 9,2 19,5 1,9 0,3 0,1 5,1 8,3

Mínim 26,4 1,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,2 13,7

Màxim 54,9 17,9 24,3 48,5 6,4 0,8 0,3 14,1 32,9

habi tants

De 5.298 a 9.225 

habi tants

D'11.891 a  450.205 

habi tants



Despesa comarcal segons àmbit d’actuació i volum pressupostari

Despesa segons àmbit d’actuació i volum pressupostari en nombres absoluts (en €)

Despesa en 

ensenyament

Despesa en 

serveis socials

Despesa medi 

ambient

Despesa en 

ordenació del 

territori i 

urbanisme

Despesa en 

ocupació

Despesa en 

cultura

Despesa en 

turisme

Despesa altres 

activitats

Despesa no 

classificada

Vàlids 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Perduts 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Mitjana 1.004.728,7 796.464,4 938.063,4 882.312,7 121.309,5 86.363,4 149.014,6 239.394,7 1.948.272,4

Desviació típica 396.434,8 168.073,1 1.070.784,8 1.639.095,1 247.108,9 62.320,3 63.426,6 277.538,1 1.150.880,3

Mínim 511.556,8 553.221,6 112.394,9 0,0 0,0 0,0 78.357,1 0,0 885.661,4

Màxim 1.560.047,0 980.032,8 3.018.992,9 4.213.837,2 622.754,9 158.063,8 243.988,8 784.289,9 4.002.162,9

Vàlids 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Perduts 2 2 2 2 2 2 2 2 2

De 4 fins a 10 

milions d'euros

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Perduts 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Mitjana 1.891.938,7 1.015.734,9 1.902.567,9 1.134.080,3 88.880,8 166.834,9 84.486,4 270.627,9 2.905.780,2

Desviació típica 1.132.629,2 641.807,8 1.182.578,1 1.002.930,5 115.717,2 81.919,9 88.822,5 218.063,5 1.488.199,0

Mínim 765.790,8 332.991,0 689.879,1 12.711,6 0,0 37.318,4 0,0 162,3 1.175.310,3

Màxim 4.601.871,5 2.166.947,4 4.222.133,8 2.526.380,1 349.072,5 335.113,9 248.812,8 573.579,4 5.970.655,5

Vàlids 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Perduts 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mitjana 6.022.209,3 2.577.624,4 3.988.643,1 2.023.320,2 623.905,0 301.177,9 120.638,6 1.147.105,2 5.752.923,5

Desviació típica 2.942.022,6 1.883.112,4 5.088.730,0 3.397.291,5 522.072,8 177.116,0 244.993,8 1.156.823,8 3.209.398,2

Mínim 2.683.252,6 22.833,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82.035,4 1.737.138,4

Màxim 12.278.777,4 6.009.581,3 17.561.005,7 11.909.868,7 1.758.953,9 621.288,0 876.880,2 3.317.960,3 10.943.081,7

De 10 a 20 milions 

d'euros

Més de 20 milions 

d'euros



Despesa comarcal segons àmbit d’actuació i volum pressupostari

Despesa segons àmbit d’actuació i volum pressupostari en percentatge

% despesa en 

ensenyament

% despesa en 

serveis socials

% despesa en 

medi ambient

% despesa en 

ordenació del 

territori i 

urbanisme

% despesa en 

ocupació

% despesa en 

cultura

% despesa en 

turisme

% altres despeses 

en activitats 

classificades

% de despesa 

sense activitat 

assignada

Vàlids 36.995.543 36.995.543 36.995.543 36.995.543 36.995.543 36.995.543 36.995.543 36.995.543 36.995.543

Perduts 27.566.649 27.566.649 27.566.649 27.566.649 27.566.649 27.566.649 27.566.649 27.566.649 27.566.649

Mitjana 16,3 12,9 15,2 14,3 2,0 1,4 2,4 3,9 31,6

Desviació típica 4,6 2,2 12,9 19,7 4,9 0,8 1,2 4,0 19,3

Mínim 10,1 10,8 1,9 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 12,1

Màxim 24,4 17,8 38,6 50,6 16,3 2,5 5,3 12,3 66,2

Vàlids 141.913.980 141.913.980 141.913.980 141.913.980 141.913.980 141.913.980 141.913.980 141.913.980 141.913.980

Perduts 28.706.031 28.706.031 28.706.031 28.706.031 28.706.031 28.706.031 28.706.031 28.706.031 28.706.031

De 4 fins a 10 

milions d'euros

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Mitjana 20,0 10,7 20,1 12,0 0,9 1,8 0,9 2,9 30,7

Desviació típica 5,7 5,9 9,0 10,5 1,0 0,8 1,0 2,5 12,4

Mínim 10,1 2,9 9,1 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 14,4

Màxim 28,0 25,7 42,1 33,0 3,4 3,0 3,3 7,2 54,8

Vàlids 293.248.112 293.248.112 293.248.112 293.248.112 293.248.112 293.248.112 293.248.112 293.248.112 293.248.112

Perduts 35.174.954 35.174.954 35.174.954 35.174.954 35.174.954 35.174.954 35.174.954 35.174.954 35.174.954

Mitjana 26,7 11,4 17,7 9,0 2,8 1,3 0,5 5,1 25,5

Desviació típica 10,5 7,2 17,1 13,9 2,1 0,9 1,1 4,3 12,9

Mínim 16,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 7,2

Màxim 54,9 24,1 45,3 48,5 7,0 3,6 4,3 14,1 43,4

De 10 a 20 milions 

d'euros

Més de 20 milions 

d'euros


