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Història del Govern de la Ciutat 

La corporació municipal de Barcelona va ser fundada per Jaume I el 1249. El règim municipal va 

ser objecte de diverses reformes (1258, 1265, 1274) fins que va ser reconegut perpètuament per Pere 

II en el privilegi Recognoverunt proceres (1284). El Consell de Cent -nom que es va fer extensiu al 

conjunt de la institució- era l’assemblea deliberativa formada per un centenar llarg de prohoms, 

anomenats jurats, que elegien els cinc consellers o magistrats executius i els altres càrrecs 

municipals. El 1455 el Consell de Cent va ser reformat i va passar a tenir 128 membres, 32 per cada 

un dels quatre estaments de la ciutat: ciutadans honrats (alta burgesia), mercaders, artistes (notaris, 

metges i altres professionals liberals) i menestrals. El 1498 Ferran II hi va introduir noves reformes: 

va elevar el nombre de jurats a 144 en afegir 16 representants de la noblesa. A més del Consell 

plenari, per tractar qüestions ordinàries es reunia un consell restringit anomenat Trentenari; 

documentat des del 1325, des del 1455 tenia 32 membres (8 per cada estament), i des del 1498, 36 

membres (s’hi van afegir 4 representants de la noblesa). Des del 1498 les persones que exercien els 

diferents càrrecs municipals van ser elegides pel mètode de la insaculació (elecció a sort). 

Finalment, a partir del 1641 es va nomenar un sisè conseller. El Consell de Cent tenia jurisdicció 

sobre la ciutat i el territori de Barcelona en afers locals (proveïments, urbanisme, defensa, sanitat, 

gremis, justícia) en col·laboració amb els oficials reials (veguer i batlle); en altres matèries (comerç 

exterior, representació a les Corts catalanes) les seves competències afectaven tot Catalunya. 

Algunes institucions judicials i econòmiques importants (Consolat de Mar, Taula de Canvi) també 

depenien de la corporació municipal. 

Aquest règim es va mantenir fins el final de la Guerra de Successió (1714). Amb l’establiment de 

l’absolutisme, el Consell de Cent va ser abolit i, després d’un breu període en què Barcelona va ser 

governada per una Junta d’Administradors (1714-1716), es va establir un Ajuntament de Nova 

Planta (Decret de Nova Planta de 16 de gener de 1716; Reial Cèdula de Dotació de 16 de setembre 

de 1718: Reial Cèdula Instructòria de 13 d’octubre de 1718) en què la corporació depenia totalment 

de la corona i de les seves autoritats delegades a Catalunya (capità general, Reial Audiència, 

intendent). Els 24 regidors que formaven l’Ajuntament, vitalicis i de condició noble, i el corregidor 

que els presidia eren nomenats pel rei. El nou Ajuntament tenia unes competències, uns ingressos 

fiscals i una autonomia de gestió molt limitats; també va perdre el control del Consolat de Mar i la 

Taula de Canvi. 

El règim local absolutista, amb la resta d’institucions de l’Antic Règim, va ser suprimit per les Corts 

de Cadis (1812), i es va donar una nova configuració als ajuntaments constitucionals, especialment 

amb la llei de 3 de febrer de 1823, derogada per la reacció absolutista el mateix any- i el decret de 

23 de juliol de 1835. 

 


