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Gemma Geis i Obdúlia Gutiérrez han elaborat, per encàrrec de la Diputació de Girona, 
el mapa de consorcis i mancomunitats de municipis. L’estudi aborda la qüestió des 
del punt de vista quantitatiu i qualitatiu, és a dir, en revela el nombre i també les 
característiques.

El Consorci de les Vies Verdes, l’Alba-Ter, el de les Gavar-
res o el Consorci Costa Brava són, potser, el noms més 
coneguts d’un fenomen molt estès. Són, en darrer terme, 
la demostració que el consorci és la fórmula preferida pels 
municipis per respondre a les necessitats emergents del 
territori, que, sovint, van més enllà de l’àmbit estrictament 
municipal. Els consorcis són unions d’institucions públiques, 
o bé públiques i privades, que es constitueixen per assolir 
un objectiu econòmic o social, tot mantenint la indepen-
dència política. Són, a més, un instrument caracteritzat per 
una elevada flexibilitat, la qual cosa els ha convertit en els 
preferits pels organismes locals en el moment de resoldre 
problemàtiques que els depassaven, que tinguessin a veure 
amb el paisatge, amb la gestió dels residus, amb la sanitat 
o amb la recepció del senyal de la televisió. A Girona n’hi 
ha quaranta-dos, una xifra important que no es coneixia 
amb exactitud. Tampoc no hi havia un cens que descrivís les 
idiosincràsies que els caracteritzen. Tant la quantitat, com la 
qualitat, ha estat revelada a partir d’un estudi que han dut 
a terme les investigadores de la UdG Gemma Geis i Obdúlia 
Gutiérrez per encàrrec de la Diputació de Girona. 

Gemma Geis, doctora en Dret, explica que l’informe Estruc-
tura i governs de les entitats supramunicipals, mancomuni-
tats de municipis i consorcis a les comarques de Girona és, 
només, un primer pas que ha de permetre que en un futur 
s’analitzin altres aspectes amb més profunditat. «Manco-
munitats i consorcis, de vegades, acaben tenint finalitats 
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molt obertes i, amb l’estudi, s’ha volgut controlar que 
les competències que s’atribueixen no s’estenguin més 
enllà del que estableix la llei”, puntualitza. En l’informe, 
Geis desenvolupa dues idees principals: la primera, que 
la Diputació, a més d’exercir el control de la legalitat en 
el marc de les seves competències, ha de donar respostes 
eficaces a les demandes dels municipis, perquè en cas 
contrari aquesta tendència a crear consorcis i mancomu-
nitats anirà en augment i deixarà en un segon terme el 
paper de les diputacions provincials. La segona fa èmfasi 
en l’obligatorietat d’aplicació —en determinats àmbits— 
del dret administratiu per part dels consorcis i les manco-
munitats, per la qual cosa les modes passades de «fugida 
del dret administratiu» envers el «dret privat» haurien 
d’estar superades, en tant que els tribunals de justícia les 
han corregides. 

Obdúlia Gutiérrez, geògrafa, aclareix que el mapa dels 
consorcis ret comptes d’un determinat model territorial 
en què la continuïtat és molt important. És per això que 
n’hi ha que responen al traçat d’un riu o d’un aspecte de 
la costa. D’altres, en canvi, ho fan perquè formen part 
d’un àmbit de muntanya. Malgrat tot, el mapa revela al-
gunes situacions excepcionals, alguns buits, perquè hi ha 
ajuntaments que, malgrat que es podrien haver afegit a 
un consorci que els seria beneficiós, no ho han fet. En 
canvi, el segon objecte d’estudi, les mancomunitats de 
municipis, en les quals només poden participar ens locals, 
han tingut una projecció molt menor, «perquè no han 
trobat el seu lloc després de la creació dels consells co-
marcals», argumenta la investigadora. «De tota manera, 
l’estudi demostra que els municipis s’acaben afegint als 
consorcis quan es creen a partir de temes interessants, i 
es veu que el seu funcionament és bo», conclou.

A Girona hi ha quaranta-dos 
consorcis, una xifra important que no 
es coneixia amb exactitud. Tampoc 
no hi havia un cens que descrivís les 
idiosincràsies que els caracteritzen.

El consorci és la fórmula preferida 
pels municipis per respondre a les 
necessitats emergents del territori, 
que, sovint, van més enllà de l’àmbit 
estrictament municipal.

 El Consorci de les Gavarres es crea amb l’objectiu de protegir, restaurar i millo-
rar el patrimoni natural i cultural de les Gavarres. En la imatge, un alzinar al Puig 

de Gavarra (foto: Consorci de les Gavarres)

 El Consorci Alba-Ter és un ens supramunicipal que impulsa accions de cohesió, 
preservació, sostenibilitat i dinamització a tot el territori de la conca del riu Ter. 

(foto: La Ruta del Ter)


