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PER QUÈ LA COOPEREN ELS MUNICIPIS?
• REALITATS FUNCIONALS: els límits administratius no
coincideixen amb les dinàmiques reals. Els governs
adapten les seues actuacions per a respondre a eixa
realitat (internalitzar spillovers).
• ECONOMIES D’ESCALA: Els serveis tenen una escala idònia
determinada. La cooperació amb altres és una manera
d’aconseguir aquesta escala per a la prestació de serveis i
estalviar costos.
• ALTRES AVANTATGES:
•
•
•

Economies d’interacció
Cohesió territorial
Coherència de polítiques

• Subsidiarietat
• Territori
• Governança

CARACTERÍSTIQUES TERRITORIALS
CV:
• 4.941.509 hab.
• 425 municipis
• 212,5 hab./km2
• 9.117 hab./municipi
Espanya:
• 92,16 hab./km2
• 5.732 hab./municipi
No obstant això, hi ha
diversitat i desequilibris

CARACTERÍSTIQUES TERRITORIALS
DIFERÈNCIES ENTRE LA DENSITAT DE POBLACIÓ DELS MUNICIPIS

SISTEMA URBÀ I ÀREES GEOGRÀFIQUES

Font: ETCV

SISTEMA URBÀ I ÀREES GEOGRÀFIQUES
• Àrees geogràfiques:
•
•
•

Litoral-cota 100
Franja intermèdia
Sistema rural

CIUTATS MITJANES

• Ciutats de 10.000-100.000 hab./1.000 km2:
•
•
•

CV: 3,53
Espanya: 1,12
UE-15: 1,75

• ETCV:
• Fortalesa: Xarxa urbana estructurada i policèntrica
(important per a la vertebració, equitat territorial i
governança territorial)
• Debilitat: Dèficit de governança, planificació i
cooperació intermunicipal

TIPUS DE XARXES DE COOPERACIÓ

• Instruments jurídics de cooperació:
• Estructures creades per la Generalitat
•

Àrees metropolitanes, comarques, agrupacions per al
sosteniment de personal comú

• Estructures voluntàries
•
•
•

Mancomunitats i consorcis
Entitats del sector públic local de caràcter intermunicipal
Associacions

• Cooperació sense creació d’entitat
•
•
•

Convenis interadministratius
Cooperació informal
Xarxes de municipis

TIPUS DE XARXES DE COOPERACIÓ

• Altres xarxes per a la planificació i el
desenvolupament territorial
• Instruments de planificació i ordenació del territori
•

Plans estratègics, Plans d’acció territorial, instruments
d’ordenació d’espais naturals

• Programes sectorials de dinamització econòmica
•

Acords territorials per l’ocupació i el desenvolupament
local, Plans de governança i dinamització turística

• Programes de desenvolupament urbà i rural
•

Grups d’acció local, EDUSI d’abast intermunicipal,

• Xarxes per a la sostenibilitat i la solidaritat
internacional
•

A21 i Pacte de les alcaldies, Fons Valencià per la Solidaritat

Classificació pel grau de de voluntarietat
Naturalesa
normativa
Amb
• Àrees
estructura
metropolitanes
administrativa
• Comarques

Naturalesa
induïda

Naturalesa
voluntària

• Grups d'acció local • Mancomunitats
(associacions)
• Consorcis
• Entitats del sector
públic
• Associacions

• Fons Valencià per la
Solidaritat
Sense
• Plans
d'acció • Acords territorials • Convenis
estructura
territorial
interadministratius
• Plans de g. i d.
administrativa • Instruments
turística
• Xarxes de municipis
d'espais
naturals • EDUSI
• Cooperació
(PORN i PRUG)
informal
• Pacte
de
les
alcaldies

Les xarxes de cooperació en el País Valencià

• Pluralitat d’instruments utilitzats de manera
simultània i sense visió integral
• Preferència per les formes de cooperació més
flexibles, independentment de les fórmules
específiques previstes.
• Importància de les mancomunitats i els consorcis.
Articulació de diversos instruments de cooperació.
• Mancomunitats: especialment municipis menuts
• Consorcis: especialment entorns urbans

• Pocs instruments de planificació i ordenació del
territori

Xifres sobre les formes de cooperació
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Mancomunitats

Consorcis (sense comptar consorcis de
residus del PIRCV)
Entitats del sector públic intermunicipals 11
Associacions (sense grups d'acció local)
naturals (PORN/PRUG)
Acords territorials per
l'ocupació i el
desenvolupament local

Diagnòstic
23
territorial
Projecte
16
experimental
Plans de governança i dinamització
9
turística
Grups d’acció local

9
Pacte de les alcaldies pel clima i l'energia 1
Fons Valencià per la Solidaritat
1

Intensitats de la cooperació
• Intensitat baixa i mitjana-baixa en
la major part del territori.
• Les àrees amb intensitat alta o
mitjana-alta estan
predominantment en les denses i
poblades de l’Horta i les
Comarques Centrals
• Àrees amb intensitat baixa
disperses, no concentrades.
• Menor intensitat en els àmbits de
les províncies de Castelló i
d’Alacant.
• Poques relacions de cooperació
en l’entorn metropolità d’AlacantElx, a diferència del de València.

MANCOMUNITATS
• Entitats amb personalitat jurídica pròpia formades
voluntàriament pels municipis per a prestar serveis de
competència municipal.
•
•

Voluntarietat
Només municipis

• Mancomunitats comarcals: “Comarcalització a la carta”.
Total:
• 55 mancomunitats
• 424 municipis (78 %)
• 2.460.606 hab. (50%)
• 16.767 km2 (72%)
• 146,7 hab./km2

Mitjana mancomunitats:
• 10 municipis
• 50.493 habitants
• 233 habitants/km2

Nombre de municipis de les mancomunitats
• La major part de mancomunitats inclou un nombre reduït
de municipis (68% amb menys de 10 municipis).

Població dels municipis de les mancomunitats
•
•
•
•

Generalment municipis poc poblats.
A major població, menor adhesió a mancomunitats.
Adhesió molt baixa en municipis de més de 50.000 hab.
València, Castelló, Elx i Gandia no formen part de cap.

Tipus de finalitats de les mancomunitats
• Principals matèries: serveis socials (75%), cicles urbans
(69%), desenvolupament local i ocupació (58%), cultura,
educació, oci, esports i joventut (55%)

Nombre de finalitats de les mancomunitats
• Més d’un 60% tenen més de dos finalitats.

Nombre de mancomunitats a què pertanyen els
municipis mancomunats
• La immensa majoria (77%) pertanyen a només una
mancomunitat. Només un municipi arriba a estar en 4
mancomunitats (l’Alqueria d’Asnar)

Mancomunitats en el territori
Municipis per nombre de
mancomunitats a què pertany

Mancomunitats

Cartografia: cortesia d’Enrique Peiró

Notes generals de les mancomunitats

•
•
•
•

Àmbit i vocació comarcal.
Prestació de serveis generals i dinamització.
Poca superposició entre mancomunitats
Atractiu per a municipis menuts però no per
als nuclis urbans.
• Nous incentius: Llei 21/2018, de 16
d’octubre, de mancomunitats

CONSORCIS
• Diferència amb les mancomunitats: Poden incloure actors
privats i administracions de diferent nivell territorial.
Total:
• 37 consorcis
• 347 municipis (64 %)
• 4.384.412 hab. (89%)
• 12.468 km2 (54%)
• 351,6 hab./km2
Total (sense consorcis d’AP
superiors):
• 53 % d’extensió
• 72% de població

Mitjana consorcis:
• 15 municipis
• 263.101 habitants
• 725 habitants/km2
Mitjana consorcis (sense
consorcis d’AP superiors):
• 16 municipis
• 206.101 habitants
• 496 habitants/km2

Nombre de municipis dels consorcis
• Major extensió territorial i nombre de municipis que
en les mancomunitats.
• Alguns consorcis estan format per diverses
mancomunitats amb vincles comuns (Consorci de la
Ribera, Consorci de les Comarques Centrals)

Població dels municipis dels consorcis
•
•
•
•

Més atractiu per a nuclis urbans i ciutats mitjanes.
Tendència contrària a la de les mancomunitats: menys adhesió en
municipis menuts i més en els grans.
A partir de 10.000 hab. l’adhesió és superior al 80%.
Nivells molt baixos en els municipis de >1.000 hab.

Tipus de finalitats dels consorcis
• Ocupació i DL (43%) i cultura, educació, oci, esports i
joventut (30%) són les matèries més freqüents (No es
compten els consorcis de residus del PRICV).

• Diferència amb les MC: la primera finalitat només la
realitza el 43%, no arriba a la meitat.

Nombre de finalitats de les consorcis
• Perfil especialitzat: el 73% de consorcis només es
dediquen a una matèria, i només un 11% en tenen més
de dues.

Nombre de consorcis a què pertanyen els
municipis consorciats
• La majoria de municipis consorciats només ho està en un
consorci, però el % dels que ho estan en més d’un és
superior al de les MC.El 20% ho està en més de dos.
• Hi ha municipis que estan en fins a 6 consorcis.

Consorcis en el territori
Consorcis

Municipis per nombre de
consorcis a què pertany

Cartografia: cortesia d’Enrique Peiró

Notes generals dels consorcis
• Perfil especialitzat en una matèria concreta.
• Major tendència a la superposició de consorcis en el
territori: diferents consorcis de diferents finalitat
coincideixen en l’espai.
• Normalment es col·labora entre:
•
•
•

Mancomunitats i municipis.
Entitats locals i nivells superiors de govern (diputació, GVA).
Entitats privades (especialment patronals i sindicats).

• En la composició i les finalitats està present l’origen de
molts consorcis: els Pactes territorials per l’ocupació.
Influència dels incentius de les administracions de nivell
superior.

INICIATIVES A TRAVÉS DE MANCOMUNITATS I
CONSORCIS
• Entitats del sector públic local intermunicipals
•
•

Organismes autònoms: PATER, Riberturisme, AER (Consorci
Ribera)
Fundacions: F. Universitària Vall d’Albaida (Mc. Vall d’Albaida),
Institut d’Ecologia Litoral (Mc. L’Alacantí)

• Xarxes no territorialitzades
•
•

Xarxes per la sostenibilitat: paper de l’AER i el Consorci de la
Ribera
Fons Valencià per la Solidaritat: 9 mancomunitats comarcals

XARXES DE GOVERNANÇA
• Acords territorials per l’ocupació i el desenvolupament
local
•
•
•
•
•

Similituds amb Pactes territorials per l’ocupació
Participació actors locals
2 modalitats: diagnòstic + projecte experimental
De 23 beneficiaris, 5 mancomunitats i 7 consorcis (2016)
Mecanismes flexibles d’ampliació de l’àmbit territorial

• Plans de governança i dinamització turística
•
•
•

Convenis entre GVA, diputació, estructura intermunicipal i, en
ocasions, associacions empresarials comarcal.
Productes turístics competitius en el territori.
De 9 convenis, 8 amb mancomunitats (2016). En 2017
s’incorpora el Consorci de la Ribera.

GESTIÓ DEL FENOMEN METROPOLITÀ
•
•
•
•

Figura específica: àrea metropolitana (art. 43 LBRL)
Creació per llei de la Generalitat (no voluntarietat)
Instrument rígid i estable.
Possible complementarietat amb altres instruments
flexibles o no.
• Antecedent: Consell Metropolità de l’Horta (1986-1999).
Entitat territorial i plurifuncional.

• Actualitat: EMSHI (aigua) i EMTRE (transport).
Sectorials i monofuncionals.

• Municipis: 51 (EMSHE) i 45 (EMTRE).
• Total: 9% municipis, 4% del territori, 32% població

GOVERNANÇA EN ELS ESPAIS RURALS

• Instrument: Grups d’acció local (estratègies de
desenvolupament local participatiu)
• Política europea de cohesió 2014-2020
• Enfocament LEADER: enfocament territorial al
desenvolupament en zones rurals
• Associacions públiques i privades locals

• Àmbit: agrupacions de 10.000-150.000 hab. en l’espai
rural de l’ETCV

Grups d’acció local LEADER 2014-2020

• 9 grups d’acció local
• 328 municipis (61%)
• 688.171 hab. (14 %)
• 15.237 km2 (66%)
• 45,2 hab./km2

CONCLUSIONS
• Paper central de les mancomunitats amb vocació
comarcal: Aposta per aquesta figura amb la nova Llei de
mancomunitats. Serà necessari que resulten atractives per
a ciutats grans i mitjanes.
• Major facilitat quan hi ha massa crítica de població i
densitat i quan hi ha vincles històrics.
• Paper instrumental dels consorcis: ampliar l’àmbit
territorial de prestació i adaptar-lo a les àrees funcionals.
Nous incentius en els programes de dinamització.
• Entorns metropolitans: importància de complementar
instruments d’ordenació amb estructures de cooperació.
• Sistema rural: paper important dels GAL. No obstant això,
falten instruments que complementen entorns ruralsurbans.

Línies futures
• Conveniència d’un nivell intermedi fort a escala adequada:
gestió professionalitzada de competències locals que
requereixen escala i de competències autonòmiques
delegades.
• Importància de fer atractives les estructures de cooperació
a ciutats grans i mitjanes per a la cohesió territorial.
• Calen instruments per a adaptar la gestió a les àrees
funcionals, superior a l’àmbit comarcal.
• Visió integral de l’organització territorial i d’un enfocament
territorial en les polítiques.
• Transparència i rendició de comptes en les entitats
intermunicipals.
• Paper de planificació, coordinació i lideratge estratègic de
la Generalitat.

