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Article 79
1. Els Comuns, com a òrgans de representació i administració de
les parròquies, són corporacions públiques amb personalitat
jurídica i potestat normativa local, sotmesa a la llei, en forma
d’ordinacions, reglaments i decrets. Dins l’àmbit de les seves
competències, exercides d’acord amb la Constitució, les lleis i la
tradició, funcionen sota el principi d’autogovern, reconegut i
garantit per la Constitució.
2. Els Comuns expressen els interessos de les parròquies, aproven
i executen el pressupost comunal, fixen i duen a terme les seves
polítiques públiques en el seu àmbit territorial i gestionen i administren tots els béns de propietat parroquial, siguin de domini
públic comunal o de domini privat o patrimonial.
3. Els seus òrgans de govern són elegits democràticament.
Article 80
1. Dins el marc de l’autonomia administrativa i financera dels
Comuns, les seves competències són delimitades mitjançant llei
qualificada, almenys en les matèries següents:
a) Cens de població.
b) Cens electoral. Participació en la gestió del procés i administració electorals que els correspongui segons la llei.
c) Consultes populars.
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d) Comerç, indústria i activitats professionals.
e) Delimitació del territori comunal.
f ) Béns propis i de domini públic comunal.
g) Recursos naturals.
h) Cadastre.
i) Urbanisme.
j) Vies públiques.
k) Cultura, esports i activitats socials.
l) Serveis públics comunals.
2. Dins el marc de la potestat tributària de l’Estat, l’esmentada
llei qualificada determina les facultats econòmiques i fiscals dels
Comuns per a l’exercici de les seves competències. Aquestes
facultats es referiran, almenys, a l’aprofitament i explotació dels
recursos naturals, als tributs tradicionals i a les taxes per serveis
comunals, autoritzacions administratives, radicació d’activitats
comercials, industrials i professionals i propietat immobiliària.
3. Mitjançant llei es podrà delegar a les parròquies competències
de titularitat estatal.
Article 81
Amb la finalitat d’assegurar la capacitat econòmica dels
Comuns, una llei qualificada determina les transferències de
capital del pressupost general als Comuns, garantint una partida
igual per a totes les parròquies i una partida variable, proporcional segons la seva població, l’extensió del seu territori i altres
indicadors.
Article 82
1. Els litigis sobre interpretació o exercici competencial entre els
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òrgans generals de l’Estat i els Comuns seran resolts pel Tribunal
Constitucional.
2. Els actes dels Comuns tenen caràcter executiu directe pels
mitjans establerts per llei. Contra aquests es poden interposar
recursos administratius i jurisdiccionals per controlar-ne l’adequació a l’ordenament jurídic.
Article 83
Els Comuns tenen iniciativa legislativa i estan legitimats per
interposar recursos d’inconstitucionalitat en els termes previstos
en la Constitució.
Article 84
Les lleis tindran en compte els usos i costums per determinar la
competència dels quarts i dels veïnats, així com les seves relacions
amb els Comuns.
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