Proposició de llei sobre el règim especial d'Aran

ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/EstatutConsolidat.pdf
1. SOBRE L’ARAN. Arts. 6.5, 11, 36, 50.1, 62.2, 94, 143.2, DA 5

Títol preliminar
Article 6. La llengua pròpia i les llengües oficials
5. La llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, és la llengua
pròpia d’aquest territori i és oficial a Catalunya, d’acord amb el que
estableixen aquest Estatut i les lleis de normalització lingüística.
Article 11. L’Aran
1. El poble aranès exerceix l’autogovern mitjançant aquest Estatut,
el Conselh Generau d’Aran i les altres institucions pròpies.
2. Els ciutadans de Catalunya i les seves institucions polítiques reconeixen
l’Aran com una realitat occitana dotada d’identitat cultural,
històrica, geogràfica i lingüística, defensada pels aranesos al llarg dels
segles. Aquest Estatut reconeix, empara i respecta aquesta singularitat
i reconeix l’Aran com a entitat territorial singular dins de Catalunya,
la qual és objecte d’una particular protecció per mitjà d’un règim
jurídic especial.
Títol I. Dels drets, deures i principis rectors
Capítol III. Drets i deures lingüístics
Article 36. Drets amb relació a l’aranès
1. A l’Aran totes les persones tenen el dret de conèixer i utilitzar
l’aranès i d’ésser ateses oralment i per escrit en aranès en llurs relacions
amb les administracions públiques i amb les entitats públiques
i privades que en depenen.
2. Els ciutadans de l’Aran tenen el dret d’utilitzar l’aranès en llurs
relacions amb la Generalitat.
3. S’han de determinar per llei els altres drets i deures lingüístics
amb relació a l’aranès.
Capítol V. Principis rectors
Article 50. Foment i difusió del català
1. Els poders públics han de protegir el català en tots els àmbits i
sectors i n’han de fomentar l’ús, la difusió i el coneixement. Aquests
principis també s’han d’aplicar respecte a l’aranès.
Títol II. De les institucions
Capítol I. El Parlament
Article 62. Iniciativa legislativa i exercici de la funció legislativa
2. Són lleis de desenvolupament bàsic de l’Estatut les que regulen
directament les matèries esmentades pels articles 2.3, 6, 37.2, 56.2, 67.5,
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68.3, 77.3, 79.3, 81.2 i 94.1. L’aprovació, la modificació i la derogació
d’aquestes lleis requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del
Ple del Parlament en una votació final sobre el conjunt del text, llevat
que l’Estatut n’estableixi una altra.
Capítol VII. Organització institucional pròpia de l’Aran
Article 94. Règim jurídic
1. L’Aran disposa d’un règim jurídic especial establert per llei
del Parlament. Per mitjà d’aquest règim es reconeix l’especificitat de
l’organització institucional i administrativa de l’Aran i se’n garanteix
l’autonomia per a ordenar i gestionar els afers públics del seu territori.
2. La institució de govern de l’Aran és el Conselh Generau, que és
format pel Síndic, el Plen des Conselhèrs e Conselhères Generaus i la
Comission d’Auditors de Compdes. El síndic o síndica és la més alta
representació i l’ordinària de la Generalitat a l’Aran.
3. La institució de govern de l’Aran és elegida per mitjà de sufragi
universal, igual, lliure, directe i secret, en la forma establerta per llei.
4. El Conselh Generau té competència en les matèries que determinin
la llei reguladora del règim especial de l’Aran i la resta de
lleis aprovades pel Parlament i les facultats que la llei li atribueix,
en especial, en les actuacions de muntanya. L’Aran, per mitjà de la
seva institució representativa, ha de participar en l’elaboració de les
iniciatives legislatives que afecten el seu règim especial.
5. Una llei del Parlament estableix els recursos financers suficients
perquè el Conselh Generau pugui prestar els serveis de la seva
competència.
Títol IV. De les competències
Capítol II. Les matèries de les competències
Article 143. Llengua pròpia
2. Correspon a la Generalitat i també al Conselh Generau d’Aran la
competència sobre la normalització lingüística de l’occità, denominat
aranès a l’Aran.
Disposició addicional cinquena Revisió del règim especial de l’Aran
Revisió del règim especial de l’Aran
A partir de l’entrada en vigor d’aquest Estatut, en el termini de
quatre anys s’ha de revisar i modificar el règim especial de l’Aran per
a adaptar-lo, en el que calgui, al que estableix aquest Estatut.
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2. SOBRE EL RÈGIM LOCAL. Arts. 2.3, 29.5, 50.5, 62.1, 78.1, 80.1, 83 a
94, 122, 151, 160, 199, 204.5, 217-221
Títol preliminar
Article 2. La Generalitat
3. Els municipis, les vegueries, les comarques i els altres ens locals
que les lleis determinin integren també el sistema institucional de la
Generalitat, com a ens en els quals aquesta s’organitza territorialment,
sens perjudici de llur autonomia.
Títol I. Dels drets, deures i principis rectors
Capítol II. Drets en l’àmbit polític i de l’Administració
Article 29. Dret de participació
5. Totes les persones tenen dret a dirigir peticions i a plantejar
queixes, en la forma i amb els efectes que estableixen les lleis, a les
institucions i l’Administració de la Generalitat, i també als ens locals
de Catalunya, en matèries de les competències respectives. La llei ha
d’establir les condicions d’exercici i els efectes d’aquest dret i les obligacions
de les institucions receptores.
Capítol V. Principis rectors
Article 50. Foment i difusió del català
[5. La Generalitat, l’Administració local i les altres corporacions
públiques de Catalunya, les institucions i les empreses que en depenen
i els concessionaris de llurs serveis han d’emprar el català en llurs
actuacions internes i en la relació entre ells. També l’han d’emprar en
les comunicacions i les notificacions dirigides a persones físiques o
jurídiques residents a Catalunya, sens perjudici del dret dels ciutadans
a rebre-les en castellà si ho demanen.]1
Títol II. De les institucions
Capítol I. El Parlament
Article 62. Iniciativa legislativa i exercici de la funció legislativa
1. La iniciativa legislativa correspon als diputats, als grups parlamentaris
i al Govern. També correspon, en els termes establerts per
les lleis de Catalunya, als ciutadans, mitjançant la iniciativa legislativa
popular, i als òrgans representatius dels ens supramunicipals de caràcter
territorial que estableix aquest Estatut.

1

Aquest apartat és constitucional interpretat en els termes establerts pel FJ 23 de la STC 31/2010, del
28 de juny.
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Capítol V. Altres institucions de la Generalitat
Secció segona. El Síndic de Greuges
Article 78. Funcions i relacions amb altres institucions anàlogues
1. El Síndic de Greuges té la funció de protegir i defensar els drets
i les llibertats que reconeixen la Constitució i aquest Estatut. Amb
aquesta finalitat supervisa, amb caràcter exclusiu,2 l’activitat de
l’Administració de la Generalitat, la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen, la de les empreses privades que gestionen
serveis públics o acompleixen activitats d’interès general o universal o
activitats equivalents de manera concertada o indirecta i la de les altres
persones amb un vincle contractual amb l’Administració de la Generalitat
i amb les entitats públiques que en depenen. També supervisa
l’activitat de l’Administració local de Catalunya i la dels organismes
públics o privats vinculats o que en depenen.
Secció tercera. La Sindicatura de Comptes
Article 80. Funcions i relacions amb el Tribunal de Comptes
1. La Sindicatura de Comptes és l’òrgan fiscalitzador extern dels
comptes, de la gestió econòmica i del control d’eficiència de la Generalitat,
dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya.
Capítol VI. El govern local
Secció primera. Organització territorial local
Article 83. Organització del govern local de Catalunya
1. Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en
municipis i vegueries.
2. L’àmbit supramunicipal és constituït, en tot cas, per les comarques,
que ha de regular una llei del Parlament.
3. Els altres ens supramunicipals que creï la Generalitat es fonamenten
en la voluntat de col·laboració i associació dels municipis.
Article 84. Competències locals
1. Aquest Estatut garanteix als municipis un nucli de competències
pròpies que han d’ésser exercides per aquestes entitats amb plena
autonomia,
subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat.
2. Els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències
pròpies sobre les matèries següents, en els termes que determinin les
lleis:
a) L’ordenació i la gestió del territori, l’urbanisme i la disciplina
urbanística i la conservació i el manteniment dels béns de domini
públic local.
b) La planificació, la programació i la gestió d’habitatge públic
i la participació en la planificació en sòl municipal de l’habitatge de
protecció oficial.
c) L’ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat.
d) La regulació i la gestió dels equipaments municipals.
2

Aquest incís és inconstitucional i nul d’acord amb la STC 31/2010, del 28 de juny.
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e) La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades
en espais públics i en locals de concurrència pública. La
coordinació mitjançant la Junta de Seguretat dels diversos cossos i
forces presents al municipi.
f) La protecció civil i la prevenció d’incendis.
g) La planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil i la
participació en el procés de matriculació en els centres públics i concertats
del terme municipal, el manteniment i l’aprofitament, fora de
l’horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar.
h) La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport
de viatgers municipal.
i) La regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de
tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial,
artesanal i turístic i foment de l’ocupació.
j) La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi
ambient i el desenvolupament sostenible.
k) La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i
promoció d’activitats.
l) La regulació de l’establiment d’infraestructures de telecomunicacions
i prestació de serveis de telecomunicacions.
m) La regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones,
dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de les polítiques
d’acolliment dels immigrants.
n) La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos
que es porten a terme a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya.
3. La distribució de les responsabilitats administratives en les matèries
a què fa referència l’apartat 2 entre les diverses administracions
locals ha de tenir en compte llur capacitat de gestió i es regeix per les
lleis aprovades pel Parlament, pel principi de subsidiarietat, d’acord
amb el que estableix la Carta europea de l’autonomia local, pel principi
de diferenciació, d’acord amb les característiques que presenta la
realitat municipal, i pel principi de suficiència financera.
4. La Generalitat ha de determinar i fixar els mecanismes per al
finançament dels nous serveis derivats de l’ampliació de l’espai
competencial dels governs locals.
Article 85. El Consell de Governs Locals
El Consell de Governs Locals és l’òrgan de representació de municipis
i vegueries en les institucions de la Generalitat. El Consell ha
d’ésser escoltat en la tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives
que afecten de manera específica les administracions locals i
en la tramitació de plans i normes reglamentàries de caràcter idèntic.
Una llei del Parlament regula la composició, l’organització i les funcions
del Consell de Governs Locals.
Secció segona. El municipi
Article 86. El municipi i l’autonomia municipal
1. El municipi és l’ens local bàsic de l’organització territorial de
Catalunya i el mitjà essencial de participació de la comunitat local en
els afers públics.
2. El govern i l’administració municipals corresponen a l’ajuntament,
format per l’alcalde o alcaldessa i els regidors. S’han d’establir
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per llei els requisits que s’han de complir per a l’aplicació del règim
de consell obert.
3. Aquest Estatut garanteix al municipi l’autonomia per a l’exercici
de les competències que té encomanades i la defensa dels interessos
propis de la col·lectivitat que representa.
4. Els actes i els acords adoptats pels municipis no poden ésser
objecte de control d’oportunitat per cap altra administració.
5. Correspon a la Generalitat el control de l’adequació a l’ordenament
jurídic dels actes i els acords adoptats pels municipis i, si escau,
la impugnació corresponent davant la jurisdicció contenciosa administrativa,
sens perjudici de les accions que l’Estat pugui emprendre
en defensa de les seves competències.
6. Els regidors són elegits pels veïns dels municipis per mitjà de
sufragi universal, igual, lliure, directe i secret.
7. Les concentracions de població que dins d’un municipi formin
nuclis separats es poden constituir en entitats municipals descentralitzades.
La llei els ha de garantir la descentralització i la capacitat
suficients per a portar a terme les activitats i prestar els serveis de llur
competència.
Article 87. Principis d’organització i funcionament i potestat
normativa
1. Els municipis disposen de plena capacitat d’autoorganització
dins el marc de les disposicions generals establertes per llei en matèria
d’organització i funcionament municipal.
2. Els municipis tenen dret a associar-se amb altres i a cooperar
entre ells i amb altres ens públics per a exercir llurs competències, i
també per a complir tasques d’interès comú. A aquests efectes, tenen
capacitat per a establir convenis i crear mancomunitats, consorcis i
associacions i participar-hi, i també adoptar altres formes d’actuació
conjunta. Les lleis no poden limitar aquest dret si no és per a garantir
l’autonomia dels altres ens que la tenen reconeguda.
3. Els municipis tenen potestat normativa, com a expressió del
principi democràtic en què es fonamenten, en l’àmbit de llurs competències
i en els altres sobre els quals es projecta llur autonomia.
Article 88. Principi de diferenciació
Les lleis que afecten el règim jurídic, orgànic, funcional, competencial
i financer dels municipis han de tenir en compte necessàriament
les diferents característiques demogràfiques, geogràfiques,
funcionals, organitzatives, de dimensió i de capacitat de gestió que
tenen.
Article 89. Règim especial del municipi de Barcelona
El municipi de Barcelona disposa d’un règim especial establert
per llei del Parlament. L’Ajuntament de Barcelona té iniciativa per
a proposar la modificació d’aquest règim especial i, d’acord amb les
lleis i el Reglament del Parlament, ha de participar en l’elaboració dels
projectes de llei que incideixen en aquest règim especial i ha d’ésser
consultat en la tramitació parlamentària d’altres iniciatives legislatives
sobre el seu règim especial.
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Secció tercera. La vegueria
[Article 90. La vegueria
1. La vegueria és l’àmbit territorial específic per a l’exercici del govern
intermunicipal de cooperació local i té personalitat jurídica pròpia.
La vegueria també és la divisió territorial adoptada per la Generalitat
per a l’organització territorial dels seus serveis.
2. La vegueria, com a govern local, té naturalesa territorial i gaudeix
d’autonomia per a la gestió dels seus interessos.]3
Article 91. El Consell de Vegueria
1. El govern i l’administració autònoma de la vegueria corresponen
al Consell de Vegueria, format pel president o presidenta i pels
consellers de vegueria.
2. El president o presidenta de vegueria és escollit pels consellers
de vegueria d’entre els seus membres.
[3. Els consells de vegueria substitueixen les diputacions.]4
[4. La creació, la modificació i la supressió, i també el desplegament
del règim jurídic de les vegueries, són regulats per llei del Parlament.
L’alteració dels límits provincials, si s’escau, s’ha de portar a
terme d’acord amb el que estableix l’article 141.1 de la Constitució.]5
Secció quarta. La comarca i els altres ens locals supramunicipals
Article 92. La comarca
1. La comarca es configura com a ens local amb personalitat jurídica
pròpia i és formada per municipis per a la gestió de competències
i serveis locals.
2. La creació, la modificació i la supressió de les comarques, i també
l’establiment del règim jurídic d’aquests ens, són regulats per una llei
del Parlament.
Article 93. Els altres ens locals supramunicipals
Els altres ens locals supramunicipals es fonamenten en la voluntat
de col·laboració i associació dels municipis i en el reconeixement de
les àrees metropolitanes. La creació, la modificació i la supressió, i
també l’establiment del règim jurídic d’aquests ens, són regulats per
una llei del Parlament.
Títol IV. De les competències
Capítol II. Les matèries de les competències
[Article 122. Consultes populars
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva per a l’establiment
del règim jurídic, les modalitats, el procediment, l’acompliment
i la convocatòria per la mateixa Generalitat o pels ens locals, en l’àmbit
3

Aquest article és constitucional interpretat en els termes establerts pel FJ 40 de la
STC 31/2010, del 28 de juny.
4
Aquest apartat és constitucional interpretat en els termes establerts pel FJ 41 de la
STC 31/2010, del 28 de juny.
5
Aquest apartat és constitucional interpretat en els termes establerts pel FJ 41 de la
STC 31/2010, del 28 de juny.
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de llurs competències, d’enquestes, audiències públiques, fòrums de
participació i qualsevol altre instrument de consulta popular, salvant
el que disposa l’article 149.1.32 de la Constitució.]6
Article 151. Organització territorial
Correspon a la Generalitat, respectant la garantia institucional que
estableixen els articles 140 i 141 de la Constitució, la competència
exclusiva sobre organització territorial, que inclou en tot cas:
a) La determinació, la creació, la modificació i la supressió dels ens
que configuren l’organització territorial de Catalunya.
b) La creació, la supressió i l’alteració dels termes tant dels municipis
com dels ens locals d’àmbit territorial inferior; la denominació,
la capitalitat i els símbols dels municipis i dels altres ens locals; els
topònims, i la determinació dels règims especials.
c) L’establiment per mitjà de llei de procediments de relació entre
els ens locals i la població, respectant l’autonomia local.
Article 160. Règim local
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria
de règim local que, respectant el principi d’autonomia local, inclou:
a) Les relacions entre les institucions de la Generalitat i els ens
locals, i també les tècniques d’organització i de relació per a la cooperació
i la col·laboració entre els ens locals i entre aquests i l’Administració
de la Generalitat, incloent-hi les diverses formes associatives,
mancomunades, convencionals i consorcials.
b) La determinació de les competències i de les potestats pròpies
dels municipis i dels altres ens locals, en els àmbits especificats per
l’article 84.
c) El règim dels béns de domini públic, comunals i patrimonials i
les modalitats de prestació dels serveis públics.
d) La determinació dels òrgans de govern dels ens locals creats
per la Generalitat i el funcionament i el règim d’adopció d’acords
d’aquests òrgans.
e) El règim dels òrgans complementaris de l’organització dels ens
locals.
2. Correspon a la Generalitat la competència compartida en tot
allò que no estableix l’apartat 1.
3. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria
de règim electoral dels ens locals que crea, a excepció dels que són
garantits constitucionalment.
Títol V. De les relacions institucionals de la Generalitat
Capítol III. Acció exterior de la Generalitat
Article 199. Coordinació de les accions exteriors
La Generalitat ha d’impulsar i coordinar, en l’àmbit de les seves
competències, les accions exteriors dels ens locals i dels organismes
i altres ens públics de Catalunya, sens perjudici de l’autonomia que
tinguin.
6

Aquest article és constitucional interpretat en els termes establerts pel FJ 69 de
la STC 31/2010, del 28 de juny.
Direcció d’Estudis Parlamentaris

8

Proposició de llei sobre el règim especial d'Aran

Títol VI. Del finançament de la Generalitat
Capítol I. Les finances de la Generalitat
Article 204. L’Agència Tributària de Catalunya
5. L’Agència Tributària de Catalunya pot exercir per delegació
dels municipis les funcions de gestió tributària amb relació als tributs
locals.
Capítol III. Les finances dels governs locals
Article 217. Principis rectors
Les finances locals es regeixen pels principis de suficiència de recursos,
equitat, autonomia i responsabilitat fiscal. La Generalitat vetlla
pel compliment d’aquests principis.
Article 218. Autonomia i competències financeres
1. Els governs locals tenen autonomia pressupostària i de despesa
en l’aplicació de llurs recursos, incloent-hi les participacions que percebin
a càrrec dels pressupostos d’altres administracions públiques,
dels quals poden disposar lliurement en l’exercici de llurs competències.
2. La Generalitat té competència, en el marc establert per la Constitució
i per la normativa de l’Estat, en matèria de finançament local.
Aquesta competència pot incloure la capacitat legislativa per a establir
i regular els tributs propis dels governs locals i7 inclou la capacitat
per a fixar els criteris de distribució de les participacions a càrrec del
pressupost de la Generalitat.
3. Els governs locals tenen capacitat per a regular llurs pròpies
finances en el marc de les lleis. Aquesta capacitat inclou la potestat de
fixar la quota o el tipus dels tributs locals, i també les bonificacions i
les exempcions, dins els límits que estableixen les lleis.
4. Correspon als governs locals, en el marc que estableix la normativa
reguladora del sistema tributari local, la competència per
a gestionar, recaptar i inspeccionar llurs tributs, sens perjudici que la
puguin delegar a la Generalitat i que puguin participar en l’Agència
Tributària de Catalunya.
5. Correspon a la Generalitat l’exercici de la tutela financera sobre
els governs locals, respectant l’autonomia que els reconeix la Constitució.
Article 219. Suficiència de recursos
1. La Generalitat ha d’establir un fons de cooperació local destinat
als governs locals. El fons, de caràcter incondicionat, s’ha de
dotar a partir de tots els ingressos tributaris de la Generalitat i s’ha
de regular per mitjà d’una llei del Parlament.
Addicionalment, la Generalitat pot establir programes de col·
laboració financera específica per a matèries concretes.
2. Els ingressos dels governs locals consistents en participacions en
tributs i en subvencions incondicionades estatals són percebuts per
mitjà de la Generalitat, que els ha de distribuir d’acord amb el que
disposi la llei de finances locals de Catalunya, l’aprovació de la qual
requereix una majoria de tres cinquenes parts, i respectant els criteris
7

Aquest incís és inconstitucional d’acord amb la STC 31/2010, del 28 de juny.
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que fixi la legislació de l’Estat en aquesta matèria. En el cas de les
subvencions incondicionades, aquests criteris han de permetre que el
Parlament pugui incidir en la distribució dels recursos amb l’objectiu
d’atendre la singularitat del sistema institucional de Catalunya a què
fa referència l’article 5 d’aquest Estatut.
3. Es garanteixen als governs locals els recursos suficients per a
afrontar la prestació dels serveis la titularitat o la gestió dels quals
se’ls traspassi o se’ls delegui. Tota nova atribució de competències ha
d’anar acompanyada de l’assignació dels recursos suplementaris necessaris
per a finançar-les correctament, de manera que es tingui en
compte el finançament del cost total i efectiu dels serveis traspassats.
El compliment d’aquest principi és una condició necessària perquè entri
en vigor la transferència o la delegació de la competència. A aquest
efecte, es poden establir diverses formes de finançament, incloent-hi
la participació en els recursos de les finances de la Generalitat o, si
escau, de l’Estat.
4. La distribució de recursos procedents de subvencions incondicionades
o de participacions genèriques en impostos s’ha de portar a
terme tenint en compte la capacitat fiscal i les necessitats de despesa
dels governs locals i garantint-ne en tot cas la suficiència.
5. La distribució dels recursos entre els governs locals no pot comportar
en cap cas una minoració dels recursos obtinguts per cadascun
d’aquests, segons els criteris utilitzats en l’exercici anterior a l’entrada
en vigor dels preceptes d’aquest Estatut.
Article 220. Llei de finances locals
1. El Parlament ha d’aprovar la seva pròpia llei de finances locals
per a desplegar els principis i les disposicions que estableix aquest
capítol.
2. Les facultats en matèria de finances locals que aquest capítol
atribueix a la Generalitat s’han d’exercir amb respecte a l’autonomia
local i escoltat el Consell de Governs Locals, que estableix l’article
85.
Article 221. El cadastre
L’Administració General de l’Estat i la Generalitat han d’establir
les vies de col·laboració necessàries per a assegurar la participació de
la Generalitat en les decisions i l’intercanvi d’informació que calguin
per a l’exercici de les seves competències.
Així mateix, s’han d’establir formes de gestió consorciada del cadastre
entre l’Estat, la Generalitat i els municipis, d’acord amb el que
disposi la normativa de l’Estat i de manera que es garanteixin la
plena disponibilitat de les bases de dades per a totes les administracions
i la unitat de la informació.
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