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Disposicions

LLEI

4/2011, del 8 de juny, de modiicació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegue-
ries.

EL PRESIDENT  
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en 
nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

L’article 83 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que Catalunya estruc-
tura la seva organització territorial bàsica en municipis i vegueries i l’article 90 de 
la norma esmentada defineix la vegueria com l’àmbit territorial específic per a 
l’exercici del govern intermunicipal de cooperació local i com la divisió territorial 
adoptada per la Generalitat per a l’organització dels seus serveis.

L’article 91 de l’Estatut disposa que el govern i l’administració autònoma de la 
vegueria corresponen al consell de vegueria, determina que els consells de vegueria 
substitueixen les diputacions provincials i estableix que la creació, la modificació 
i la supressió de les vegueries, i també el desplegament de llur règim jurídic, han 
d’ésser regulats per llei del Parlament.

La Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, regula la doble naturalesa de la 
vegueria, com a divisió territorial en què s’organitzen els serveis de la Generalitat, 
divisió que rep el nom de demarcació veguerial, i com a àmbit territorial específic per 
a l’exercici del govern intermunicipal de cooperació local; estableix el règim jurídic 
de l’òrgan de govern i d’administració de la vegueria, denominat consell de vegueria, 
i regula la transició de les diputacions provincials als nous consells de vegueria, si 
bé condicionada a la modificació de la normativa estatal corresponent.

La disposició transitòria primera de la Llei 30/2010 té per objecte la constitució 
dels consells de vegueria. El primer apartat regula la constitució dels consells de 
vegueria corresponents a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, d’acord amb els 
vigents límits provincials, després de la celebració de les eleccions municipals 
posteriors a l’entrada en vigor de la dita llei.

La disposició final segona indica que el Govern ha de presentar al Parlament, 
amb vista a la proposta a les Corts Generals, les iniciatives legislatives que puguin 
ésser necessàries, incloses les relatives a l’establiment del règim electoral de la 
vegueria, per tal d’adequar-lo a l’àmbit territorial que determina aquesta llei i, així, 
completar el desplegament de l’organització territorial que estableix la disposició 
transitòria primera.

El moment de crisi econòmica que pateix Catalunya, i la necessitat de donar 
compliment a l’adequació de la normativa electoral a què fa referència la disposició 
addicional tercera de la Llei 30/2010, als efectes de garantir l’efectiva i íntegra cons-
titució dels consells de vegueria com a organització territorial bàsica de Catalunya, 
fan que sigui aconsellable ajornar aquesta constitució mentre no s’hagi produït la 
necessària modificació del marc normatiu aplicable.

Aquest període de transició ha de servir també per a integrar les vegueries en 
una regulació global dels governs locals i de l’organització territorial de Catalunya 
que permeti garantir-ne la viabilitat econòmica i funcional, des del punt de vista 
de les competències que han d’assumir i de llur encaix amb les altres entitats 
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supramunicipals. Al mateix temps, cal impulsar les altres iniciatives legislatives 
estatals necessàries per a garantir l’autonomia local i la suficiència financera dels 
governs locals de Catalunya.

La llei present, doncs, modifica la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010 
per tal d’establir que la constitució dels consells de vegueria es produeixi un cop hagin 
estat aprovades les modificacions de la legislació estatal que permetin configurar 
l’organització veguerial en els termes que estableix la mateixa llei. Tanmateix, la llei 
manté, de la redacció originària de la disposició transitòria objecte de modificació, 
el que disposa amb relació a la seu institucional dels futurs consells de vegueria.

D’altra banda, la continuïtat transitòria de les diputacions provincials, fins que 
no es produeixi la constitució dels consells de vegueria, fa necessari que recuperin 
la vigència els preceptes de la legislació de règim local que havien estat derogats 
per l’apartat 1 de la disposició derogatòria única de la Llei 30/2010.

Finalment, la disposició final segona estableix que la constitució dels primers 
consells de vegueria, una vegada s’hagin produït les modificacions necessàri-
es, es faci partint dels resultats de les darreres eleccions municipals celebrades. 
Consegüentment, el procés electoral aplicable a partir del resultat de les eleccions 
municipals celebrades el 22 de maig de 2011 comportarà la designació dels diputats 
provincials corresponents.

Article únic
Modiicació de la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010

Es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de 
vegueries, que resta redactada de la manera següent:

“1. La constitució dels consells de vegueria, d’acord amb les demarcacions 
veguerials que defineix l’article 9, es produirà un cop hagin estat aprovades les 
modificacions de la normativa estatal a què es refereix la disposició final segona, 
incloses les relatives a l’establiment del règim electoral de la vegueria. En aquell 
moment, els consells de vegueria substituiran les diputacions provincials, d’acord 
amb el que determina l’article 91.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

”2. Els consells de vegueria de Barcelona, de Girona, de Lleida i del Camp de 
Tarragona tindran la seu institucional respectiva a les ciutats de Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona. El Consell de Vegueria de les Terres de l’Ebre tindrà la seu 
institucional a la ciutat de Tortosa. Els consells de vegueria de l’Alt Pirineu i de la 
Catalunya Central tindran la seu institucional a la ciutat que determini una llei del 
Parlament.”

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Efectivitat de la disposició derogatòria de la Llei 30/2010

Recuperen la vigència els articles esmentats en l’apartat 1 de la disposició deroga-
tòria única de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries. Aquests articles quedaran 
derogats en el moment que es constitueixin els consells de vegueria, d’acord amb 
el que estableix la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, en la redacció 
que li dóna l’article únic de la llei present.

Segona
Constitució dels primers consells de vegueria

Una vegada s’hagin aprovat les modificacions normatives a què fa referència la 
disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, en la redacció que li dóna l’article 
únic de la llei present, la constitució dels consells de vegueria es farà d’acord amb 
els resultats de les darreres eleccions municipals que s’hagin celebrat.
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Tercera
Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei 
cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la 
facin complir.

Palau de la Generalitat, 8 de juny de 2011

ARTUR MAS I GAVARRÓ

President de la Generalitat de Catalunya

JOANA ORTEGA I ALEMANY

Vicepresidenta del Govern
i consellera de Governació i Relacions Institucionals

(11.158.094)
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LEI

4/2011, deth 8 de junh, de modiicacion dera Lei 30/2010, deth 3 d’agost, de ve-
gueries.

ETH PRESIDENT  
DERA GENERALITAT DE CATALONHA

Sigue notòri a toti es ciutadans qu’eth Parlament de Catalonha a aprovat e jo, en 
nòm deth Rei e d’acòrd tamb çò qu’establís er article 65 der Estatut d’autonomia de 
Catalonha, promulgui era següenta

LEI

Preambul

Er article 83 der Estatut d’autonomia de Catalonha dispòse que Catalonha estruc-
ture era sua organizacion territoriau basica en municipis e vegueries e er article 90 
dera norma mencionada definís era vegueria coma er encastre territoriau especific 
entar exercici deth govèrn intermunicipau de cooperacion locau e coma era division 
territoriau adoptada pera Generalitat entara organizacion des sòns servicis.

Er article 91 der Estatut dispòse qu’eth govèrn e era administracion autonòma 
dera vegueria corresponen ath conselh de vegueria, determine qu’es conselhs de 
vegueria substituïssen as deputacions provinciaus e establís qu’era creacion, era 
modificacion e era supression des vegueries, e tanben eth desplegament deth sòn 
regim juridic, an d’èster reguladi per lei deth Parlament.

Era Lei 30/2010, deth 3 d’agost, de vegueries, regule era dobla natura dera vegueria, 
coma division territoriau que se n’organizen es servicis dera Generalitat, division 
qu’arrecep eth nòm de demarcacion vegueriau, e coma encastre territoriau especific 
entar exercici deth govèrn intermunicipau de cooperacion locau; establís eth regim 
juridic der organ de govèrn e d’administracion dera vegueria, nomentat conselh de 
vegueria, e regule era transicion des deputacions provinciaus as naui conselhs de 
vegueria, condicionada ara modificacion dera norma estatau correspondenta.

Era disposicion transitòria prumèra dera Lei 30/2010 a per objècte era constitucion 
des conselhs de vegueria. Eth prumèr apartat regule era constitucion des conselhs 
de vegueria correspondenti a Barcelona, Lleida, Girona e Tarragona, d’acòrd damb 
es limits provinciaus en vigor, dempús dera celebracion des eleccions municipaus 
posteriores ara entrada en vigor dera dita lei.

Era disposicion finau dusau indique qu’eth Govèrn a de presentar ath Parlament, 
damb vista ara prepausa as Corts Generaus, es iniciatiues legislatiues que poguen 
èster de besonh, includides es relatives ar establiment deth regim electorau dera 
vegueria, per tau d’adaptar-lo ar encastre territoriau que determine aguesta lei 
e, atau,completar eth desplegament dera organizacion territoriau qu’establís era 
disposicion transitòria prumèra.

Eth moment de crisi economica que patís Catalonha, e eth besonh de dar com-
pliment ara adeqüacion dera norma electorau que’n hè referéncia era disposicion 
addicionau tresau dera Lei 30/2010, as efèctes de garantir era efectiva e intègra 
constitucion des conselhs de vegueria coma organizacion territoriau basica de Ca-
talonha, hèn que sigue conselhable ajornar aguesta constitucion mentre non s’age 
produsit era modificacion de besonh deth marc normatiu aplicable.

Aguest periòde de transicion a de servir tanben entà integrar es vegueries en ua 
regulacion globau des govèrns locaus e dera organizacion territoriau de Catalonha 
que permete garantir-ne era viabilitat economica e foncionau, des deth punt d’en-
guarda des competéncies qu’an d’assumir e deth sòn assemblatge damb es autes 
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entitats supramunicipaus. Ath madeish temps, cau impulsar es autes iniciatiues 
legislatiues estataus de besonh entà garantir era autonomia locau e era sufisença 
financèra des govèrns locaus de Catalonha.

Era lei presenta, donques, modifique era disposicion transitòria prumèra dera Lei 
30/2010 per tau d’establir qu’era constitucion des conselhs de vegueria se produsisque 
un còp agen estat aprovades es modificacions dera legislacion estatau que permeten 
configurar era organizacion vegueriau enes tèrmes qu’establís era madeisha lei. 
Totun, era lei manten, dera redaccion originària dera disposicion transitòria objècte 
de modificacion, çò que dispòse en çò que tanh ara sedença institucionau des futurs 
conselhs de vegueria.

D’auta banda, era continuitat transitòria des deputacions provinciaus, enquia que 
non se produsisque era constitucion des conselhs de vegueria, hè de besonh que 
recupèren era vigéncia es precèptes dera legislacion de regim locau qu’auien estat 
abolidi per apartat 1 dera disposicion derogatòria unica dera Lei 30/2010.

Fin finau, era disposicion finau dusau establís qu’era constitucion des prumèrs 
conselhs de vegueria, un còp s’agen produsit es modificacions de besonh, se hèsque 
en tot partir des resultats des darrères eleccions municipaus celebrades. Conse-
quentment, eth procès electorau aplicable a compdar deth resultat des eleccions 
municipaus celebrades eth 22 de mai de 2011 comportarà era designacion des 
deputats provinciaus correspondenti.

Article unic
Modiicacion dera disposicion transitòria prumèra dera Lei 30/2010

Se modifique era disposicion transitòria prumèra dera Lei 30/2010, deth 3 d’agost, 
de vegueries, que rèste redigida dera manèra següenta:

“1. Era constitucion des conselhs de vegueria, d’acòrd damb es demarcacions 
vegueriaus que definís er article 9, se produsirà un còp agen estat aprovades es 
modificacions dera norma estatau que se’n referís era disposicion finau dusau, 
includides es relatives ar establiment deth regim electorau dera vegueria. En 
aqueth moment, es conselhs de vegueria substituiràn as deputacions provin-
ciaus, d’acòrd damb çò que determine er article 91.3 der Estatut d’autonomia 
de Catalonha.

”2. Es conselhs de vegueria de Barcelona, de Girona, de Lleida e d’El Camp de 
Tarragona auràn era sedença institucionau respectiva enes ciutats de Barcelona, 
Girona, Lleida e Tarragona. Eth Conselh de Vegueria de Les Terres de l’Ebre aurà 
era sedença institucionau ena ciutat de Tortosa. Es conselhs de vegueria de L’Alt 
Pirineu e de La Catalunya Central auràn era sedença institucionau ena ciutat que 
determine ua lei deth Parlament.”

DISPOSICIONS FINAUS

Prumèra
Efectivitat dera disposicion derogatòria dera Lei 30/2010

Recupèren era vigéncia es articles mencionadi en apartat 1 dera disposicion dero-
gatòria unica dera Lei 30/2010, deth 3 d’agost, de vegueries. Aguesti articles seràn 
abolidi en moment que se constituïsquen es conselhs de vegueria, d’acòrd damb 
çò qu’establís era disposicion transitòria prumèra dera Lei 30/2010, ena redaccion 
que li da er article unic dera lei presenta.

Segona
Constitucion des prumèrs conselhs de vegueria

Un còp s’agen aprovat es modificacions normatiues que’n hè referéncia era dispo-
sicion transitòria prumèra dera Lei 30/2010, ena redaccion que li da er article unic 
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dera lei presenta, era constitucion des conselhs de vegueria se harà d’acòrd damb 
es resultats des darrères eleccions municipaus que s’agen celebrat.

Tresau
Entrada en vigor

Aguesta lei entre en vigor londeman d’auer estat publicada en Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeni a toti es ciutadans as quaus sigue d’aplicacion aguesta Lei co-
opèren ath sòn compliment e qu’es tribunaus e es autoritats as quaus pertòque la 
hèsquen complir.

Palai dera Generalitat, 8 de junh de 2011

ARTUR MAS I GAVARRÓ

President dera Generalitat de Catalonha

JOANA ORTEGA I ALEMANY

Vice-presidenta deth Govèrn
e conselhèra de Governacion e Relacions Institucionaus

(11.158.094)

*
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