Proposició de llei sobre el règim especial d'Aran

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA. Arts. 13.2, 68.2, 69.2, 133.2, 137 a 142,
143.1, 143.2, 144.a, 148.1.2, 151.1, 152.3, 158.2, DT primera
http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/ConstitucioConsolidat.pdf
Títol I. Dels drets i dels deures fonamentals
Capítol primer. Dels espanyols i dels estrangers
Article 13
2. Només els espanyols seran titulars dels drets reconeguts en l’article
23, llevat d’allò que, amb criteris de reciprocitat, fos establert per
tractat o per llei per al dret de sufragi actiu i passiu en les eleccions
municipals.
Títol III. De les Corts Generals
Capítol primer. De les cambres
Article 68
2. La circumscripció electoral és la província. Les poblacions de
Ceuta i Melilla seran representades cadascuna per un diputat. La llei
distribuirà el nombre total de diputats, assignarà una representació
mínima inicial a cada circumscripció i distribuirà els altres en proporció
amb la població.
Article 69
2. Els votants de cada província elegiran quatre senadors per sufragi
universal, lliure, igual, directe i secret en els termes que assenyali
una llei orgànica.
Títol VII. Economia i Finances
Article 133
2. Les comunitats autònomes i les corporacions locals podran establir
i exigir tributs, d’acord amb la Constitució i amb les lleis.
Títol VIII. De l’organització territorial de l’Estat
Capítol primer. Principis generals
Article 137
L’Estat s’organitza territorialment en municipis, en províncies i en
les comunitats autònomes que es constitueixin. Totes aquestes entitats
gaudeixen d’autonomia per a la gestió dels interessos respectius.
Article 138
1. L’Estat garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat
consagrat en l’article 2 de la Constitució i vetllarà per l’establiment
d’un equilibri econòmic adequat i just entre les diverses parts del territori
espanyol, i atendrà assenyaladament les circumstàncies del fet
insular.
2. Les diferències entre els estatuts de les diverses comunitats
autònomes no podran implicar en cap cas privilegis econòmics o
socials.
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Article 139
1. Tots els espanyols tenen els mateixos drets i les mateixes obligacions
en qualsevol part del territori de l’Estat.
2. Cap autoritat no podrà adoptar mesures que directament o
indirectament obstaculitzin la llibertat de circulació i l’establiment de
les persones i la lliure circulació de béns per tot el territori espanyol.
Capítol segon. De l’Administració local
Article 140
La Constitució garanteix l’autonomia dels municipis, els quals
gaudiran de personalitat jurídica plena. El govern i l’administració
municipal correspon als respectius ajuntaments, integrats pels batlles
i els regidors. Els regidors seran elegits pels veïns del municipi
mitjançant sufragi universal igual, lliure, directe i secret, en la forma
establerta per la llei. Els batlles seran elegits pels regidors o pels veïns.
La llei regularà les condicions en què sigui procedent el règim de
consell obert.
Article 141
1. La província és una entitat local amb personalitat jurídica pròpia,
determinada per l’agrupació de municipis i la divisió territorial
per al compliment de les activitats de l’Estat. Qualsevol alteració dels
límits provincials haurà de ser aprovada per les Corts Generals per
mitjà d’una llei orgànica.
2. El govern i l’administració autònoma de les províncies seran encomanats
a diputacions o altres corporacions de caràcter representatiu.
3. Es podran crear agrupacions de municipis diferents de la província.
4. En els arxipèlags, les illes tindran, a més, administració pròpia
en forma de cabildos o consells.
Article 142
Les hisendes locals hauran de disposar dels mitjans suficients per
a l’exercici de les funcions que la llei atribueix a les corporacions
respectives, i es nodriran fonamentalment de tributs propis i de la
participació en els de l’Estat i en els de les comunitats autònomes.
Capítol tercer. De les comunitats autònomes
Article 143
1. En l’exercici del dret a l’autonomia reconegut en l’article 2 de la
Constitució, les províncies limítrofes que tinguin característiques històriques,
culturals i econòmiques comunes, els territoris insulars i les
províncies d’entitat regional històrica podran accedir a l’autogovern i
constituir-se en comunitats autònomes d’acord amb el que preveuen
aquest títol i els estatuts respectius.
2. La iniciativa del procés autonòmic correspon a totes les diputacions
interessades o a l’òrgan interinsular corresponent, i als dos
terços dels municipis la població dels quals representi, com a mínim,
la majoria del cens electoral de cada província o de cada illa. Aquests
requisits hauran d’acomplir-se dins el termini de sis mesos d’ençà
del primer acord al respecte adoptat per alguna de les corporacions
locals interessades.
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Article 144
Per motiu d’interès nacional, i mitjançant una llei orgànica, les
Corts Generals podran:
a) Autoritzar la constitució d’una comunitat autònoma quan el
seu àmbit territorial no superi el d’una província i no reuneixi les
condicions de l’apartat 1 de l’article 143.
Article 148
1. Les comunitats autònomes podran assumir competències en
les matèries següents:
2. Les alteracions dels termes municipals compresos en el seu
territori i, en general, les funcions que corresponguin a l’Administració
de l’Estat sobre corporacions locals, la transferència de les quals
autoritzi la legislació sobre règim local.
Article 151
1. No caldrà deixar transcórrer el termini de cinc anys a què es refereix
l’apartat 2 de l’article 148 en cas que, dins el termini que estableix
l’article 143.2, acordin la iniciativa del procés autonòmic, a més de les
diputacions o els òrgans interinsulars corresponents, les tres quartes
parts dels municipis de cadascuna de les províncies afectades, les quals
representin, com a mínim, la majoria del cens electoral de cadascuna
i sigui ratificada mitjançant un referèndum pel vot afirmatiu de la
majoria absoluta dels electors de cada província en els termes que
estableixi una llei orgànica.
Article 152
3. Els estatuts podran establir circumscripcions territorials pròpies
que gaudiran de plena personalitat jurídica mitjançant l’agrupació de
municipis limítrofs.
Article 158
2. Per tal de corregir desequilibris econòmics interterritorials i fer
efectiu el principi de solidaritat es constituirà un fons de compensació
destinat a despeses d’inversió, els recursos del qual seran distribuïts
per les Corts Generals entre les comunitats autònomes i les províncies,
en el seu cas.
Disposicions transitòries
Primera
En els territoris dotats d’un règim provisional d’autonomia, els
seus òrgans col·legiats superiors, per mitjà d’un acord adoptat per la
majoria absoluta dels seus membres, podran substituir la iniciativa
que l’apartat 2 de l’article 143 atribueix a les diputacions provincials
o als òrgans interinsulars corresponents.
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