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Problema en trobar la dimensió òptima de les jurisdiccions.
Factors a tenir en compte:
Relació entre dimensió del govern local i
1. L’eficiència en la provisió dels serveis locals
2. L’efectivitat de la democràcia del govern local

3. El model de finançament local
4. L’equitat en la provisió del servei i la distribució de la càrrega
impositiva
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Factors que influeixen en la eficiència en la prestació
dels serveis:

1. Economies d’escala

2. Economies de densitat
3. Economies d’abast
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Formes d’aconseguir més eficiènca en la prestació
dels serveis públics locals:

1. Fusió de municipis

2. Cooperació intermunicipal

3. Provisió per governs supramunicipals
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Fusió de municipis:
A favor:
1. Economies d’escala d’alguns serveis. També economies de
densitat i d’abast
2. Internalització d’externalitats
3. Reducció de costos d’administració i de representació

4. Millora de la professionalització de l’administració local
5. Millora de la qualitat democràtica
6. Reducció del clientelisme i la pressió dels grups d’interès

7. Millor sistema de finançament i control financer
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Fusió de municipis:
En contra:
1. Nombre limitat de serveis amb economies d’escala
2. Les economies d’escala es poden aconseguir externalitzant la
producció del servei
3. No resol els problemes en la provisió de serveis públics derivats de la
dispersió de la població
4. Millor satisfacció de les preferències dels ciutadans
5. En municipis petits hi ha un major contacte entre els polítics locals i
els residents
6. En municipis petits els ciutadans tenen major incentius en participar
en la vida política local
7. Més municipis més competència interjurisdiccional
8. Resistència a fusionar-se, si no hi ha incentius
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Cooperació intermunicipal:
A favor:

1. Redueix els costos de prestació d’alguns
serveis per les economies d’escala, de
densitat i/o d’abast
2. Evidència empírica → Les economies
d’escala són majors a mesura que els
municipis són menors
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Cooperació intermunicipal:
En contra:
1. Disminueix la influència dels ciutadans sobre
les polítiques fetes en cooperació
2. Opacitat representació política

3. Disminueix la rendició de comptes
4. Incrementa els costos de transacció.
Problemes de coordinació
5. Duració en funció de les aliances polítiques
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Observacions finals:
 Debat sobre que és millor: fusionar o cooperar?
 S’ha d’analitzar més la relació entre grandària del municipi i: 1)
eficiència en la prestació dels serveis públics locals; 2) eficàcia de
la democràcia local; 3) model de finançament; 4) equitat en la
prestació dels serveis públics locals i distribució de la càrrega
tributària
 Les formes obligatòries d’associació són menys efectives i duran
menys que les voluntàries
 Les associacions de governs locals duran més si estan ben
finançades i amb recursos propis
 Les entitats supramunicipals poden ser una alternativa a les
associacions voluntàries de municipis
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