
EVOLUCIÓN DA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA

A división  territorial  de España experimentou transformacións  ao  longo da súa 
historia e estas determinaron a situación actual da ordenación territorial.

As dificultades de desprazamento en tempos antigos determinaron que o espazo 
quedase delimitado por montañas, vales, ríos e costa. Os pobos que se estableceron en ala 
Península, como os indoeuropeos e os iberos, fixérono principalmente na costa e os vales, 
que eran as zonas  idóneas para sobrevivir.  A partir  do século VI a.C. aparecen pobos 
distintos,  pero  que  non  aplican  ordenación  territorial  ningunha.  A  primeira  división 
territorial que se coñece da nosa Península data do ano 197 a.C., e foi efectuada polos 
romanos ao ocupar o territorio ibérico. Esta primeira división distinguía entre a Hispania 
Citerior, val do Ebro e franxa mediterránea, e unha Hispania Ulterior, val do Guadalquivir. 
Os seus límites non eran de todo precisos, porque só a franxa litoral estaba claramente 
dominada. Pero o avance da conquista e a progresiva romanización fixeron necesaria unha 
axeitada organización da administración. No século III d.C. achamos por primeira vez o 
termo  provincia.  Existían  cinco:  Tarraconensis,  Carthaginensis,  Baetica,  Lusitania  e 
Gallaecia.  Estas  provincias  integraban  a  diócese,  que  era  unha  demarcación 
supraprovincial á que tamén pertencía unha provincia norteafricana, con capital en Tánxer. 
Finalmente,  e  poucos  anos  antes  de  chegar  os  pobos  xermanos,  creouse  a  provincia 
Baleárica.  A  finalidade  desta  división  era  administrativa,  para  asignar  tropas  a  unha 
provincia  determinada  e  facilitar  o  control  da recadación  de impostos.  Cada provincia 
estaba gobernada por un pretor. Non obstante, as invasións xermánicas que afectaron a ala 
Península a partir do ano 406 desfixeron esta ordenación territorial.

Os visigodos ocuparon a maior parte de ala Península e conservaron un extenso 
territorio de la Galia (Septimania).  Pretendían manter a división administrativa romana, 
pero  a  progresiva  ruralización  da  sociedade  dificultou  o  control  do  territorio  e  a 
recadación. A centralización dos órganos de poder en cidades segundo o modelo romano 
foi desaparecendo. Coa chegada dos musulmáns en 711, o territorio quedou dividido en 
dúas zonas: por unha banda os musulmáns e, por outra, os reinos cristiáns, que se xeraron 
a partir de aquel momento e conquistaron terreo ao longo de sete séculos. Os musulmáns 
dividiron as súas terras en coras, provincias que dependían dunha cidade. Algunhas eran 
moi  parecidas  ás  nosas  actuais  provincias:  Almaria,  Malaqa,  Qadis,…A medida  que o 
poder musulmán se debilitaba, as coras independendizáronse e convertéronse en pequenos 
Estados  co  seu  propio  rei.  Eran  os  reinos  de  taifas.  A  disgregación  dos  territorios 
musulmáns facilitou a conquista por parte dos reis cristiáns, formados a partir de núcleos 
de hispanovisigodos recluídos nas montañas, fuxidos dos musulmáns. Estes reinos tamén 
modificaban as súas fronteiras en función de acordos matrimoniais e alianzas políticas. A 
partir  do século XII configúranse cinco reinos:  Portugal,  Castela,  Navarra,  a Coroa de 
Aragón e o reino musulmán de Granada. Portugal, antigo condado, disgregouse do reino 
de León e iniciou como reino a súa conquista do territorio musulmán. Castela, condado do 
reino de León, erixiuse como reino e acabou por unirse outra vez ao de León. Navarra tiña 
a súa orixe no reino de Pamplona, xurdido no século IX. Foi ampliando o seu territorio, 
que  incluía  tamén  a  zona  vasca.  A Coroa  de  Aragón,  confederación  entre  o  reino  de 
Aragón, xurdido dos condados de Aragón, Sobrarbe e Ribagorza, e os Condados Cataláns, 
froito da Marca  Hispánica, zona fronteiriza carolinxea,  conquistou Valencia no século 
XIII. O reino de Granada foi o último reduto da dominación musulmá. O seu enclave entre 
montañas permitiulle sobrevivir ata 1492.

Cos Reis Católicos, cada un dos reinos conservou as súas propias institucións e o 
dereito propio, como é o caso de Cataluña ou Navarra. En Castela reaparece a provincia, 
diferente do concepto romano, xa que estaba ligada ás cidades con voto en Cortes e era 



unha delimitación fiscal. Baixo os Austrias, o peso político empezou a decantarse a favor 
de Castilla, pois era o reino con máis potencial económico e humano naquel momento. Na 
Coroa  de  Aragón,  a  ordenación  territorial  era  distinta.  En  Cataluña  e  Mallorca  as 
circunscricións  básicas  eran  as  veguerías.  En Aragón eran  os  distritos.  En Valencia  a 
división consistía en catro gobernacións e once distritos. A principios do século XVIII, a 
chegada de Felipe V, primeiro rei Borbón, trouxo novos cambios. Como consecuencia da 
súa vitoria na Guerra de Sucesión, aplicou con crueza a política centralista dos Borbones 
franceses. Así, implantou os Decretos de Nova Planta, que abolían os foros, privilexios e 
costumes dos reinos de Valencia,  Aragón, Baleares e o Principado de Cataluña.  Só os 
territorios vascos e navarros, fieis a Felipe V na guerra, conservaron institucións propias. 
Creouse unha institución nova: as intendencias, que tiñan como basee as provincias. En 
1720, as intendencias non sempre coincidían cos límites das provincias xa existentes, o 
que xerou resistencia por parte dos funcionarios. Finalmente,  Fernando VI reordeou os 
límites  das  intendencias,  que  fixo  coincidir  cos  antigos  reinos  e  coas  provincias  xa 
existentes. Pero baixo Carlos III realizouse un estudo profundo da división territorial  e 
elaboráronse mapas que permitisen controlar doadamente la Península.

Unha  nova  ordenación  territorial  levouse  a  cabo  durante  a  invasión  francesa 
(1808-1814).  A  administración  napoleónica,  baixo  José  Bonaparte,  quería  dividir  o 
territorio  en  circunscricións,  denominadas  prefecturas,  os  límites  das  cales  eran  as 
características  hidrográficas  e  orográficas,  pero  esquecendo  as  históricas.  Cataluña, 
Navarra,  Biscaia  e  Aragón tiñan  que ser territorios  vinculados  directamente  ao Estado 
francés.  A guerra  da  independencia  impediu  aos  franceses  aplicar  todo o seu  plan  de 
reformas, aínda que si conseguiron, por un decreto de 1812, anexionar Cataluña a Francia. 
A nova rexión francesa foi dividida en 4 departamentos, de acordo coa nova ordenación 
territorial  que  se  aplicara  no  país  veciño.  Mentres,  os  liberais  reunidos  en  Cádiz 
proxectaron unha nova ordenación territorial que dividía o país en 44 provincias, para a 
delimitación  das  cales  se  tiveron  en  conta  principalmente  criterios  históricos.  Cada 
provincia estaría rexida por unha Deputación. Pero cando subiu ao poder Fernando VII, 
derrogou  todo  o  feito  en  Cádiz  e  recuperouse  a  división  en  intendencias.  Tras  o 
pronunciamento  do  xeneral  Riego  durante  o  trienio  liberal,  aplicouse  en  1822  outra 
división territorial. Nela establecíanse 52 provincias, os límites da cal eran parecidos aos 
actuais, e agrupadas en rexións: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castela a 
Nova, Castela a Vella, Cataluña, Extremadura, Galicia, León, Murcia, Navarra, Valencia e 
Vascongadas.  A grande reforma territorial  tivo lugar en 1833, cando Javier de Burgos 
propuxo  unha  organización  territorial  de  España  que,  a  nivel  provincial,  se  mantivo 
practicamente sen cambios ata hoxe en día. Distinguíanse 49 provincias agrupadas en 15 
rexións. Os motivos desta nova ordenación foron sobre todo económicos. A idea era dotar 
a cada provincia de chans fértiles,  chairas para a agricultura,  abas para a gandaría e a 
explotación forestal, litoral marítimo, a ser posible, ou ben a apertura a un río ou unha vía 
importante  de  comunicación.  Por  iso  as  provincias  pasaron  a  ter  unha  superficie  moi 
desigual,  aínda que se procurou respectar os antigos límites históricos.  Cada unha tiña 
unha cidade como capital.

En 1913, coa Lei das Mancomunidades permitiuse que as deputacións, en nome das 
provincias  correspondentes,  limítrofes  con características  históricas  e  culturais  comúns, 
puidesen agruparse de xeito voluntario para recoñecer a súa identidade. A única que se 
puxo en marcha foi a de Cataluña, pero foi anulada durante a ditadura de Primo de Rivera, 
en  1925.  Mentres,  en  diversas  rexións  apareceran  intelectuais  e  políticos  que  querían 
materializar un sentimento nacionalista. Así, sentir rexionalista empezaba a converterse en 
proxecto político. A declaración de a II República en 1931 e a súa Constitución permitiu 
que  as  rexións  consideradas  históricas  puidesen  conseguir  o  seu  autogoberno  coa 



aprobación  do  respectivo  Estatuto,  tras  ser  aprobado  en  Cortes.  Non  obstante,  tan  só 
Cataluña, o País Vasco e Galicia optaron por esta vía, e unicamente a primeira completou 
o proceso. Nas demais rexións, o estalido da guerra civil trucou os proxectos políticos. Os 
anos da ditadura franquista cortaron as aspiracións das rexións españolas de lograr a súa 
autonomía,  xa que se defendeu en todo momento un Estado unitario.  A única división 
permitida era a provincia,  aínda que se respectaron a diferenciación foral  navarra e os 
cabidos  canarios,  institución  do  século  XV  que,  aprobada  en  1912,  constitúe  unha 
corporación administrativa de carácter superior aos concellos. A morte do xeneral Franco 
en 1975 permite a volta á democracia e con ela iniciouse un novo proceso de ordenación 
territorial.

A nova organización territorial

A aprobación  de  nla  Constitución  de  1978  permitiu  que  todas  as  rexións,  coa 
provincia como división base, puidesen optar á súa autonomía. Para o acceso á autonomía 
existían  distintas  vías  (artigos  143,  144 e  151 de  ).  Iso  non significa  que  se  trate  de 
diversos tipos de autonomías, senón de diferentes vías de acceso:

- O  art.  143  recoñecía  que  as  provincias  limítrofes  con  características 
históricas,  culturais  e  económicas  comúns,  así  como  os  territorios 
insulares e as provincias con carácter rexional histórico, podían acceder á 
autonomía mediante  voto das deputacións sen referendo e con distintos 
requisitos. Era a vía lenta, a que seguiu a maior parte das comunidades.

- O art. 144 permite conseguir a autonomía mediante lei orgánica aprobada 
polas  Cortes  cando  se  estime  de  interese  xeral  e  en  certos  supostos 
(pensada para Ceuta e Melilla).

- O  art.  151  permitía  elaborar  o  Estatuto  por  medio  da  iniciativa  das 
deputacións e con requisitos como o referendo. Era a vía rápida, pensada 
en  principio  para  as  rexións  históricas  (por  teren  antecedentes 
autonómicos  durante  a  II  República):  Cataluña,  País  Vasco  e  Galicia. 
Ademais,  Andalucía  loitou  por  incluirse  neste  grupo e  optar  así  á  súa 
autonomía dun modo máis rápido.

No Título  VIII  de ión Española de 1978 establécense  as bases da organización 
territorial do Estado. Nos 3 capítulos que o forman consígnanse principios xerais e faise 
unha  referencia  á  administración  local  (municipal)  e  das  Comunidades  Autónomas 
(CCAA).

A Constitución de 1978 establece unha organización territorial do Estado bastante 
diferente  da anterior,  fundamentada  na división do espazo que supoñen as CCAA. Da 
adopción dos principios  de igualdade e de xeneralidade deriva o feito  de que todas as 
rexións puideran chegar a constituirse en CCAA.

O dereito á autonomía de todas elas aparece como consecuencia do recoñecemento 
do legado histórico e social, se ben cun obxectivo netamente político, e aparece recoñecido 
no art.  2º  de :  "A Constitución  fundaméntase  na  indisoluble  unión da patria  común e 
indivisible  de  todos  os  españois,  e  recoñece  e  garante  o  dereito  á  autonomía  das 
nacionalidades e rexións que a integran e a solidariedade entre todas elas”. 

Pero a nosa Lei Fundamental, a diferenza do que establecen outras Constitucións 
federais  ou  rexionalistas,  non  delimita  o  mapa  das  rexións,  non  concreta  a  estrutura 
territorial, senón que deixou á libre iniciativa de exercer o dereito á autonomía aos Entes, 
ás propias nacionalidades e rexións, e, no seu caso, ás Cortes Xerais. Así se estipula nos 
arts.  137 a 159 do Título VIII  da Constitución.  A nosa Carta  Magna decidiuse,  como 
tamén o fixo a republicana de 1931, por non establecer o mapa no articulado, senón que 



adoptou o criterio de sinalar o proceso e as condicións que deben alcanzarse para lograr a 
autonomía.

Durante  o  período  preautonómico  todos  os  partidos  políticos  de  certo  relevo 
consideraron algunha forma de autonomismo rexional. Pero salvo en Cataluña, Euskadi e 
Galicia, no pasado as iniciativas autonomistas tiveron un desenvolvemento embrionario, a 
base de propostas de partido, semioficiais ou puramente privadas. Coa guerra civil pasaron 
a un segundo plano e, rematada esta, foron enviadas á carpeta de materias prohibidas.

Quizais,  por  iso,  na  Constitución  favoreceu  ás  rexións  de  demostrada  tradición 
autonómica,  primando aos  territorios  que no pasado tivesen plebiscitado  positivamente 
proxectos de Estatutos de Autonomía (Cataluña, Euskadi e Galicia).

Ao longo dun ano, dende o mes de setembro de 1977 ata o mes de outubro de 1978, 
foise creando o mapa preautonómico español. O procedemento legal a través do cal foron 
creados estes réximes preautonómicos foi o dos Reais Decretos-Leis, a partir dos cales se 
foron instaurando en 2 fases sucesivas: nunha primeira fase institucionalízase a entidade 
preautonómica e créanse os os seus órganos de goberno e administración; nunha segunda, 
lévase a cabo o proceso de transferencias ás devanditas entidades preautonómicas.

A uniformidade das preautonomías maniféstase nos diferentes Reais Decretos-Leis, 
nos cales se aprecian unha serie de notas comúns:

– A  existencia  en  todos  eles  dunha  Exposición  de  Motivos  xustificadora  do 
réxime preautonómico que se instaura.

– A remisión a normas polas que ha de rexerse a devandita preautonomía,  así 
como as referencias ao ámbito territorial,  personalidade xurídica e ámbito de 
actuación.

– A  semellante  configuración  dos  órganos  preautonómicos  de  goberno  e 
administración. Estes órganos son os Consellos e as Xuntas.

– A identidade  de funcións atribuídas  aos devanditos  órganos preautonómicos, 
agás  os  correspondentes  traspasos  de  servizos  e  competencias,  que 
evolucionaron con desigual celeridade segundo os casos.

Tras o restablecemento da Generalitat  de Cataluña e a instauración do Consello 
Xeral  Vasco,  o  resto  dos  réximes  preautonómicos  seguiron,  salvo  particularidades 
especiais, o modelo vasco e catalán.

As  Autonomías  xorden  dende  abaixo,  a  iniciativa  dos  organismos  locais  e 
provinciais, polo menos teoricamente. Ademais, estes deciden sobre o tipo de agregado 
territorial a constituír.

O  texto  constitucional  garda  absoluto  silencio  á  hora  de  dar  unha  noción  de 
Comunidade Autónoma, limitándose a sinalar no art. 143.1 que "no exercicio do dereito de 
autonomía recoñecido no artigo segundo de s, con características históricas, culturais  e 
económicas comúns, os territorios insulares e as provincias con entidade rexional histórica 
poderán acceder ao seu autogoberno e constituirse en Comunidades autónomas conforme 
ao previsto neste Título e nos respectivos Estatutos ".

A creación de cada Comunidade Autónoma culminaba coa aprobación polas Cortes 
dunha  Lei  Orgánica  que  promulgaba  o  seu  Estatuto  de  Autonomía.  Neste  contense  a 
denominación  de  a  súa  demarcación  territorial  e  os  nomes,  estrutura  e  situación  dos 
organismos propios, así como as competencias autonómicas adquiridas.


