
 
Article 79 
 
Constitució d'entitats municipals descentralitzades 
 
79.1 Les concentracions de població que dins d'un municipi constitueixin nuclis 
separats es poden constituir en entitats municipals descentralitzades, d'acord 
amb les regles següents:  
 
a) La iniciativa correspon indistintament a la majoria dels veïns interessats o a 
l'ajuntament corresponent. 
 
b) En el primer cas, l'ajuntament ha d'adoptar l'acord en el termini de dos 
mesos, a comptar de la presentació de la petició en el registre municipal. 
 
c) L'acord municipal sobre constitució de l'entitat municipal descentralitzada ha 
de determinar les competències que, d'acord amb l'article 82 d'aquesta Llei, ha 
d'assumir l'entitat, i el sistema de participació en els ingressos de l'ajuntament. 
L'acord s'ha de sotmetre al tràmit d'informació pública per un termini no inferior 
a seixanta dies; un cop transcorregut aquest termini, s'ha de trametre al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals, juntament amb la 
resolució de les al·legacions presentades, la qual s'ha d'adoptar amb el mateix 
quòrum establert per l'article 114.2.b) d'aquesta Llei. També s'ha de fer la 
tramesa quan l'expedient s'ha iniciat a instància dels veïns, encara que l'acord 
municipal no hi sigui favorable. 
 
d) L'entitat ha de comptar amb un òrgan unipersonal executiu d'elecció directa i 
amb un òrgan col·legiat de control, que s'han d'escollir un cop finalitzat el 
procediment que estableix l'article 81 d'aquesta Llei, com a requisit per a la 
constitució vàlida de l'entitat municipal descentralitzada. 
 
79.2 No es pot constituir com a entitat municipal descentralitzada el nucli on té 
la seu l'ajuntament. 
 
Article 80 
 
Requisits 
 
80.1 La constitució d'entitats municipals descentralitzades requereix l'aprovació 
definitiva del Govern de la Generalitat, amb informe previ de la Comissió de 
Delimitació Territorial i de la Comissió Jurídica Assessora. El Govern de la 
Generalitat ha d'aprovar-ne la constitució quan l'acord de l'ajuntament i els 
informes de les comissions hi són favorables. 
 
80.2 Només és procedent la constitució d'entitats municipals descentralitzades 
quan concorren, conjuntament, les condicions següents:  
 
a) Si la constitució no comporta una pèrdua de qualitat en la prestació dels 
serveis generals del municipi. 
 



b) Si l'entitat pot comptar amb els recursos suficients per a complir les seves 
atribucions. 
 
c) Si hi concorren circumstàncies de naturalesa geogràfica, històrica, social, 
econòmica o administrativa que ho requereixen. 
 
80.3 L'aprovació comporta la determinació dels límits territorials als quals 
s'estén la jurisdicció de l'entitat i la corresponent separació de patrimoni. 
 
80.4 Es pot procedir a la modificació o a la supressió de les entitats 
d'administració descentralitzada:  
 
a) A petició de l'entitat, amb audiència prèvia de l'ajuntament. 
 
b) A petició de l'ajuntament, amb audiència prèvia de l'entitat. 
 
c) Per acord del Govern de la Generalitat, quan motius de tipus econòmic o 
administratiu ho facin aconsellable, amb consulta prèvia a l'entitat i a 
l'ajuntament. 
 
80.5 En els casos assenyalats per les lletres a) i b) de l'apartat 4, cal l'aprovació 
definitiva del Govern de la Generalitat i, en tot cas, n'han d'informar prèviament 
la Comissió de Delimitació Territorial i la Comissió Jurídica Assessora. 
 
80.6 La supressió o la denegació de constitució d'una entitat d'administració 
descentralitzada s'entén sens perjudici del que disposa l'article 65. 
 
Article 81  
 
Òrgans de govern i administració  
 
81.1 L'òrgan unipersonal, que adopta la denominació de president o presidenta, 
és elegit directament pels veïns de l'entitat pel sistema majoritari mitjançant la 
presentació de candidats pels diferents partits, federacions, coalicions o 
agrupacions d'electors. 
 
81.2 L'òrgan col·legiat, que adopta la denominació de junta de veïns, és format 
pel president o presidenta i pels vocals, en un nombre equivalent al terç dels 
regidors que integren l'ajuntament, que en cap cas no pot ésser inferior a dos. 
En el cas que el nombre de vocals sigui senar, s'hi ha d'afegir un vocal més. 
 
81.3 La designació dels vocals és feta de conformitat amb els resultats de les 
eleccions per l'ajuntament en la secció o les seccions constitutives de l'entitat. 
 
81.4 La junta electoral de zona ha de determinar, d'acord amb el que disposa la 
legislació electoral, el nombre de vocals que correspon a cada partit, federació, 
coalició o agrupació. 
 



81.5 Un cop realitzada l'operació anterior, els representants de cada 
candidatura han de designar entre els electors de cada entitat els que han 
d'ésser vocals. 
 
81.6 No obstant això, es pot establir el règim de consell obert per a les entitats 
en què concorren les característiques assenyalades per l'article 73. En aquest 
cas, s'ha d'elegir només el president o presidenta, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 1. 
 
81.7 En el cas de vacant en la presidència de l'entitat municipal 
descentralitzada, aquesta ha d'ésser ocupada per la següent persona que hagi 
obtingut més vots populars en les eleccions a l'òrgan unipersonal. 
 
Article 82  
 
Competències 
 
82.1 És competència de l'entitat municipal descentralitzada:  
 
a) La vigilància dels béns d'ús públic i dels comunals. 
 
b) La conservació i l'administració del seu patrimoni, inclòs el forestal, i la 
regulació de l'aprofitament dels seus béns comunals. 
 
c) L'enllumenat públic i la neteja viària. 
 
d) L'execució d'obres i la prestació de serveis de competència municipal 
d'interès exclusiu de l'entitat, quan no són a càrrec del municipi respectiu o de 
la comarca. 
 
e) L'ordenació del trànsit de vehicles i de persones en el seu àmbit. 
 
f) La conservació i el manteniment dels parcs i els jardins i del patrimoni històric 
i artístic del seu àmbit. 
 
g) Les activitats culturals i esportives directament vinculades a l'entitat. 
 
82.2 L'ajuntament pot delegar en l'entitat les altres competències que permeten 
un exercici descentralitzat. Per a fer efectiva la delegació cal l'acceptació de 
l'entitat municipal descentralitzada. 
 
82.3 Si l'entitat municipal descentralitzada es crea en virtut de fusió o 
d'agregació de municipis, pot prestar els serveis que gestionava anteriorment el 
municipi extingit. 
 
Article 83  
 
Règim de funcionament 
 



83.1 Correspon al president o presidenta representar l'entitat, administrar-ne els 
interessos, executar els acords adoptats per la junta de veïns i les altres 
atribucions que corresponen a l'alcalde o alcaldessa, d'acord amb la legislació 
de règim local. 
 
83.2 Les atribucions i el règim de funcionament de la junta de veïns són els que 
corresponen al ple, en l'àmbit de les seves competències. 
 
83.3 Les entitats municipals descentralitzades, en l'àmbit de llurs atribucions, 
tenen plena autonomia per a l'administració del nucli de població. No obstant 
això, els acords sobre disposició de béns, operacions de crèdit i expropiació 
forçosa han de ser ratificats per l'ajuntament en el termini de dos mesos a 
comptar des de la tramesa. La manca de l'acord municipal dins d'aquest termini 
produeix efectes estimatoris. 
 
83.4 El president o presidenta o el vocal en qui delegui pot assistir amb veu 
però sense vot a les sessions de l'ajuntament. 
 
83.5 L'entitat ha de contribuir a les càrregues generals del municipi en la forma i 
la proporció que determina la legislació de finances locals, sens perjudici de la 
participació de l'entitat en els ingressos de l'ajuntament. 
 
TÍTOL VI  
 
De la comarca  
 
Article 84  
 
Definició  
 
D'acord amb el que estableix l'Estatut d'autonomia, la comarca es constitueix 
com una entitat local formada per l'agrupació de municipis contigus, que té 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels 
seus fins. 
 
Article 85 
 
Competències de la comarca 
 
Correspon a la comarca realitzar activitats i prestar serveis públics d'interès 
supramunicipal. Li correspon també assegurar l'establiment i l'adequada 
prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i l'exercici de les 
competències municipals, en els termes establerts per la Llei de l'organització 
comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local. 
 
Article 86  
 
Objecte de la Llei d'organització comarcal 
 
La Llei de l'organització comarcal de Catalunya ha de regular:  


