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La nova llei de governs locals convertirà les quatre diputacions en 
vegueries 
El govern renuncia a crear per ara les tres que falten pel moment econòmic actual 

Amb el canvi de nom s'integraran al nou sistema legislatiu local català 

La de nominació d e l es d iputacions pa ssarà a ser h istòria a mb la  nova  ll ei de 
governs locals i passaran a anomenar-se vegueries. Però de moment, i en espera 
de t emps m illors, no  se 'n c rearan d e no ves t ot i  l es previsions de l' Estatut d e 
Catalunya del 2006. Així ho ha avançat el secretari de Cooperació i Coordinació de 
les Ad ministracions L ocals, Joan Ca ñada, qu e e xplica qu e a mb la l lei es  vol 
desenvolupar l es pre visions d e l 'Estatut i,  pe r t ant, co ordinar le s ad ministracions 
locals. Entre aquestes, hi ha figures que avui la legislació catalana no les assumeix 
ni les regula, com és e l cas de les diputacions, originàriament creades per l 'Estat. 
Per ta nt, el  q ue es  fa é s i ntegrar-les i  sub stituir-les pe r la fi gura q ue reconeix 
l'Estatut: les vegueries. 

L'objectiu és co ordinar le s a dministracions l ocals pe rquè no  hi  hag i d uplicitats de 
competències ni di sfuncions, a ba nda q ue “s'ajudin i no  es f acin co mpetència 
institucional”. Cañada insisteix en l'objectiu d'acumular els recursos i produir estalvi. 

De set a quatre 

La llei de governs locals aprofita la regulació de les vegueries perquè serveixi per a 
les quatre actuals diputacions. Cal tenir en compte que l'Estatut preveu la creació 
de se t v egueries a  C atalunya i ho a profita p er fer una nova d ivisió territorial. E l 
2006, es van  preveu re l es ve gueries de  l'Alt Pirineu – Alta R ibagorça, A lt U rgell, 
Cerdanya, Pallars J ussà i  P allars Sobirà–, de  B arcelona –Alt Penedès, B aix 
Llobregat, Barcelonès, Ga rraf, M aresme, V allès Orie ntal i Vallès Oc cidental–, de l 
Camp de Tarragona –Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de 
Barberà i Pri orat–, d e Gi rona – Alt Em pordà, Ba ix Em pordà, Gar rotxa, Giro nès, Pla d e l' Estany, Sel va i Ripollès–, la  Ca talunya 
Central –A noia, B ages, B erguedà, Osona i S olsonès–, de  Ll eida –Garri gues, No guera, S egarra, Segrià, P la d'Urgell i  Urge ll– i 
Terres de l'Ebre –Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta–. 

Iguals, amb un altre nom 

A dia d'avui, això no es produirà i simplement el que farà la nova legislació serà el canvi de nom de diputacions per vegueries. La 
nova divisió veguerial en lloc de la provincial actual haurà d'esperar a un millor moment. “La resta de vegueries avui per avui no es 
poden fer, la situació econòmica és complicada i abans s'han de destinar recursos a altres coses”, reflexiona Cañada. 

No obstant això, la llei deixa la porta oberta que si hi ha un canvi de situació es pugui instaurar una divisió territorial diferent. “El 
que no po dem fer so ta c ap c oncepte avui é s cre ar n ous ens a m és d e l es d iputacions a ctuals.” P erquè tot el can vi d e d ivisió 
territorial fos efectiu s'hauria de convèncer l'Estat i això a diu d'avui és complicat, admet el responsable d'Administracions Locals. 
Hi ha uria co nseqüències mé s enllà de  canviar le s l ínies di visòries, ja  qu e s 'hauria de  re adaptar l 'administració i ti ndria e fectes 
col·laterals com haver de modificar la llei electoral. 

Darrera actualització ( Dilluns, 25 de març del 2013 02:00 )  
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La façana de la Diputació de 
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