
 SANT MIQUEL DE BALENYÀ 
 

 
● Un poble fet a ell mateix 

 
El poble de Balenyà Estació, ara anomenat Sant Miquel de Balenyà, va néixer als 
voltants de l’estació de Balenyà-Tona-Seva i Taradell. 
Als voltants de l'any 1964, a partir de necessitats de treballadors de la zona de tenir un 
habitatge, a un preu assequible, es va formar una Cooperativa d'habitatges, que va ser 
la responsable del més gran creixement que ha tingut el poble fins a l'actualitat. Una de 
les particularitats d’aquesta cooperativa va ser que es podia anar pagant la casa 
treballant en la seva construcció, va fer que es generés una gran consciència de 
propietat del poble per part dels seus habitants, que també es preocupaven per donar-
se els serveis necessaris, construint l’escola junt a l’església. 
L’església també va ser construïda anteriorment  (1939-1945) per els habitants que hi 
havia al poble en aquell moment. 
 
 

● El procés de Segregació  
 
L’any 1990 es va iniciar el procés, per iniciativa popular, per la segregació de Sant 
Miquel de Balenyà dels municipis de els Hostalets de Balenyà, Seva, Malla i El Brull, per 
crear un nou municipi. 
L’any 1993, la comissió jurídica assessora va informar desfavorablement l’expedient 
sobre la segregació, tot i reconeixent que la zona per la que es demanava la segregació 
constituïa un nucli diferenciat i que calia cercar una solució que podia ser la creació 
d’una Entitat Municipal Descentralitzada. 
Després de la denegació es va interposar un recurs davant del TSJC, que va denegar la 
segregació argumentat que els 17 veïns de Malla no la volien (El Periódico 08/02/1997). 
El resultat de tot plegat i en contra de la voluntat dels veïns va ser la segregació de les 
parts del nucli que pertanyien a els Hostalet de Balenyà i El Brull per agregar-les a Seva 
on des del govern municipal, mai fins ara no s’ha tingut cap interès en seguir les 
recomanacions que feia la comissió jurídica assessora de crear una EMB a Sant Miquel 
de Balenyà. 

 
1. LA NOVA EMD 

La aprovació de la creació  de l’EMD de Sant Miquel de Balenyà ha estat possible 
gràcies al treball i la il·lusió d’un poble amb una identitat pròpia que des de far molts 
anys vol ser reconegut com el què és i disposar del màxim d’autonomia possible per 
decidir sobre el seu present i futur. 
Aquest clam que ha estat canalitzat a traves de Balenyà Decideix i l’Associació Veïns de 
Balenyà, que han continuat el treball que es va fer entre els anys 1990 i 1993 per 
aconseguir la segregació del poble dels quatre municipis que formava part a les hores 
els Hostalets de Balenyà, Seva, Malla i El Brull per crear un municipi nou, ha estat 



escoltat per el govern municipal sortit  de les urnes a  les darreres eleccions, acceptant 
la petició presentada per l’Associació de Veïns i Balenyà Decideix, acompanyada de 
435 firmes de veïns del poble, demanant que l’Ajuntament iniciés el procés per la 
creació d’aquesta EMD . 

 
2. CRONOLOGÍA 

 
● 13/12/2009 

Junt al referèndum sobre la independència de Catalunya, Balenyà decideix organitza 
una consulta paral·lela sobre la Independència de Sant Miquel de Balenyà amb un 
resultat molt favorable, similar al de la consulta sobre la independència de Catalunya. 
 
Resultats consulta sobre la independència de Balenyà 
Total cens 1062 (Cens a dia 5-11-2009) 
Vots emesos 447 42,09% 
SI:  416 93,60% 
NO:  26 5,82% 
Blanc: 5 1,12% 

 
● 02/06/2010 

Balenyà Decideix entra al registre de l’Ajuntament de Seva una instància demanant que 
a la vista del resultat de la consulta, l’ajuntament junt amb Balenyà decideix iniciessin el 
procés per crear la EMD de Sant Miquel de Balenyà 
Aquesta instància no va tenir mai resposta. 

 
● 22/05/2011 

Els resultats de les eleccions municipals propicien el primer relleu a l’alcaldia del 
municipi de tota la democràcia. 
 
 

● 05/09/2012  
Lliurament de la petició junt amb les 435 signatures de suport per demanar que  
l’ajuntament iniciés el procés per la creació de  l’EMD. 

 
● 17/09/2012 

El Ple de l’ajuntament de Seva acorda  l’inici dels  tràmits legals per  tal que Sant Miquel 
de Balenyà es constitueixi com a Entitat Municipal  Descentralitzada, a iniciativa de 
l’Ajuntament. 
Vots a favor: 8 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 3 

 
● 08/04/2013 



Aprovació inicial de la creació de la Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Miquel 
de Balenyà i l’expedient per trametre al departament de Governació de la Generalitat, 
fet en col·laboració amb Balenyà Decideix i l’Associació de Veïns. 
Vots a favor: 8 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 3 

● Passats els 60 dies d’exposició pública i no havent-se presentat cap al·legació ni 
reclamació, queda aprovada definitivament. 

 
● 10/07/2013 

Entrada de l’expedient al registre de la Generalitat. 
 

● 05/08/2014 
El consell executiu de la Generalitat aprova l’Entitat Municipal Descentralitzada de Sant 
Miquel de Balenyà. 
 
 
(espera publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) 
 
 
 

 



(Ajuntament) 
 
 

LA GENERALITAT APROVA LA CONSTITUCIÓ DE L’EMD DE SANT MIQUEL DE BALENYÀ 
 
(05.08.2014) El Consell Executiu de la Generalitat ha aprovat aquest matí el Decret de 
constitució de l’entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà (Osona). Segons 
l’Acord de Govern adoptat, l’expedient de constitució ha complert tots els requisits i passos 
legals necessaris: 
 

“Dins el període d’informació pública, l’acord del ple no va rebre cap al·legació i 

l’Ajuntament de Seva va fer arribar l’expedient a la Direcció General d’Administració Local, 

que va emetre un informe favorable, perquè l’expedient havia estat tramitat de forma 

correcta i acreditava el compliment dels requisits establerts en la legislació de règim local. 

  

D’acord amb l’informe favorable de la Comissió de Delimitació Territorial i el dictamen 

també favorable de la Comissió Jurídica Assessora, es considera que a Sant Miquel de 

Balenyà concorren circumstàncies de naturalesa geogràfica, històrica, social, econòmica o 

administrativa que justifiquen la creació de l’entitat municipal descentralitzada, que compta 

amb els recursos suficients per complir les seves atribucions i que la seva constitució no 

suposa una pèrdua de qualitat en la prestació dels serveis generals del municipi de Seva. 

  

La participació de la nova entitat en els ingressos de Seva i la divisió patrimonial s’ha de fer 

d’acord amb el que disposa la memòria de creació de l’entitat municipal descentralitzada de 

Sant Miquel de Balenyà. L’òrgan de govern que regirà la nova entitat fins a les pròximes 

eleccions locals s’ha de constituir conforme al que disposa el Decret 78/1998, de 17 de 

març, pel qual es regulen les comissions gestores municipals.” 
 
 
Respecte l’Acord d’aprovació de l’EMD de Sant Miquel de Balenyà, l’Ajuntament de Seva 
ha emès el següent comunicat institucional: 
 
L’aprovació definitiva per part del Consell Executiu de la Generalitat de l’EMD de Sant Miquel 
de Balenyà representa la fi de diversos processos de tramitació veïnal (1990 amb l’inici del 
procés per la segregació, el 2009 amb l’inici de consulta de Balenyà Decideix sobre la 
Independència, la recollida de signatures i les diverses sol·licituds a l’ajuntament d’inici de 
procés per la creació d’una EMD) i de tramitació municipal (en el Ple de 17.09.12 on s’acorda 
l’inici dels tràmits legals). El Consell Executiu confirma amb el seu Acord que “concorren 
circumstàncies de naturalesa geogràfica, històrica, social, econòmica o administrativa 



que justifiquen la creació de l’entitat municipal descentralitzada, que compta amb els 
recursos suficients per complir les seves atribucions i que la seva constitució no suposa 
una pèrdua de qualitat en la prestació dels serveis generals del municipi de Seva.” 
 
La creació d’una EMD com a ens de desconcentració administrativa de la gestió municipal no 
és una facultat de l’Ajuntament, sinó una competència exclusiva de la Generalitat. D’altra 
banda, la iniciativa del procés de constitució pot correspondre tant a un Ajuntament com a un 
grup o col·lectiu de veïns que ho sol·licitin. En aquest sentit, durant aquest llarg període de 
tramitació, l’Ajuntament ha vetllat en tot moment per donar compliment a la llei i perquè en cap 
cas la creació d’una EMD representés una pèrdua de qualitat en la prestació dels serveis 
generals del municipi. A partir d’ara, l’Ajuntament vetllarà perquè la creació de l’EMD 
esdevingui una millora en la prestació dels serveis municipals i en l’apropament de 
l’administració a tots els ciutadans del municipi. 
 
La reivindicació d’una segregació en el seu origen i d’una major quota d’autogovern municipal 
posteriorment per a Sant Miquel de Balenyà ha estat una constant en dues i en alguns casos 
tres generacions de veïns del poble.  
 
En la primera etapa es va vehicular a través d’un moviment segregacionista que va 
prendre forma en un activisme cívic molt potent i en grup municipal clarament 
independentista. Posteriorment, un cop esgotada la via judicial, el moviment va derivar 
cap a un posicionament més moderat, que va trobar la fórmula administrativa més 
còmode d’encaix amb el municipi en la figura d’una entitat municipal descentralitzada 
(EMD), per tant, de no ruptura, sinó de complementarietat.  
 
 
 
 
7 de febrer de 2015, Acte de Constitució EMD. 
 


