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Comunitat Autònoma queda subrogada en la titularitat 
dels contractes sotmesos al dret administratiu i laboral.

Dos. Aquests funcionaris i personal queden subjectes 
a la legislació general de l’Estat i a la particular de La Rioja 
en l’àmbit de la seva competència.

Desena.–Del finançament.

U. Mentre no es dictin disposicions que permetin el 
finançament total dels serveis transferits corresponents a 
les competències pròpies de la Comunitat Autònoma de La 
Rioja, l’Estat ha de contribuir al seu sosteniment partint 
d’una quantitat igual al cost efectiu del servei, i actualitzar-
la d’acord amb les circumstàncies. La Comunitat Autò-
noma de La Rioja està facultada per no acceptar la transfe-
rència de serveis que no disposin de finançament 
suficient.

Dos. L’abast d’aquest finançament el determina a 
cada moment la Comissió Mixta de transferències.

Onzena.–Del Tribunal Economicoadministratiu.

Mentre no es creï una jurisdicció economicoadminis-
trativa pròpia de la Comunitat Autònoma de La Rioja, les 
competències d’aquesta les exerceixen els òrgans de 
l’Estat.

Dotzena.–De l’impost de luxe.

Fins que l’impost sobre el valor afegit no entri en vigor, 
es considera com a impost que pot ser cedit el de luxe que 
es recapti en destinació.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, nou de juny de mil nou-
cents vuitanta-dos.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 

via de progrés que asseguri una qualitat de vida digna per 
a tots els que viuen i treballen a la Regió.

La Regió de Múrcia, en el ple respecte als drets fona-
mentals i les llibertats públiques, ha d’impulsar el desenvo-
lupament de les diferents comarques de la Regió sobre la 
base d’unes relacions harmòniques que permetin acabar 
amb els desequilibris regio nals interns.

Per fer realitat el dret de la Regió de Múrcia a l’autogo-
vern, l’Assemblea de Parlamentaris i Diputats Provincials 
de la Regió de Múrcia, que preveu l’article cent quaranta-
sis de la Constitució, proposa aquest Estatut, i les Corts 
Generals l’aproven.

TÍTOL PRELIMINAR

Article primer.

U. La província de Múrcia, com a expressió de la seva 
entitat regio nal històrica, dins la indissoluble unitat d’Espa-
nya, es constitueix en Comunitat Autònoma, per accedir al 
seu autogovern, d’acord amb la Constitució i aquest Esta-
tut, que n’és la norma institucional bàsica.

Dos. La Comunitat Autònoma, que es denomina 
Regió de Múrcia, assumeix el govern i l’administració autò-
noms de la província de Múrcia.

Article segon.

Els poders de la Comunitat Autònoma emanen de la 
Constitució, d’aquest Estatut i del poble.

Article tercer.

U. El territori de la Regió és el de l’actual província de 
Múrcia, que s’organitza en municipis i comarques o agru-
pacions de municipis limítrofs, basades en criteris histò-
rics, naturals, geogràfics, socioeconòmics, culturals o 
demogràfics.

Aquestes entitats tenen la personalitat jurídica i auto-
nomia que els atribueixen les lleis.

Dos. Es poden crear àrees metropolitanes per a la 
coordinació i gestió dels serveis públics, així com agrupa-
cions territorials per al compliment de finalitats específi-
ques.

Article quart.

U. La bandera de la Regió de Múrcia és rectangular i 
conté quatre castells emmerletats en or, a l’angle superior 
esquerre, distribuïts de dos en dos, i set corones reials a 
l’angle inferior dret, disposades en quatre files, amb un, 
tres, dos i un elements, respectivament, tot això sobre fons 
vermell carmesí o cartagena.

Dos. L’escut té els mateixos símbols i distribució que 
la bandera, amb la corona reial.

Tres. La Comunitat Autònoma té himne propi que l’ha 
d’aprovar per llei l’Assemblea Regio nal.

Article cinquè.

La capitalitat de la Regió s’estableix a la ciutat de 
Múrcia, que és la seu dels seus òrgans institucionals, a 
excepció de l’Assemblea Regio nal, que la té a la ciutat de 
Cartagena.

Article sisè.

U. Als efectes d’aquest Estatut, gaudeixen de la condi-
ció política de murcians els espanyols que, d’acord amb les 
lleis de l’Estat, tinguin veïnatge administratiu en qualsevol 
dels municipis de la Regió de Múrcia.

 15031 LLEI ORGÀNICA 4/1982, de 9 de juny, de l’Esta-
tut d’autonomia per a la Regió de Múrcia. 
(«BOE» 146, de 19-6-1982.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica. 
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei orgà-
nica següent i jo la sanciono.

PREÀMBUL

La Regió de Múrcia, entitat històrica perfectament defi-
nida dins d’Espanya, fent ús del dret a l’autonomia que la 
Constitució reconeix i sobre la base de les decisions dels 
seus ajuntaments i del Consell Regio nal Preautonòmic, 
expressades lliurement i democràticament, manifesta la 
seva voluntat de constituir-se en Comunitat Autònoma, 
d’acord amb el que disposen l’article cent quaranta-tres de 
la Constitució i aquest Estatut, que n’és la norma instituci-
onal bàsica.

L’Estatut és l’expressió de la identitat de la Regió de 
Múrcia i defineix les seves institucions, competències i 
recursos, amb la convicció que les comunitats autònomes, 
sota el principi de solidaritat, contribueixen a reforçar la 
unitat d’Espanya.

El poble de la Regió de Múrcia proclama com a valors 
superiors de la seva vida col·lectiva la llibertat, la justícia i 
la igualtat, i manifesta la seva voluntat d’avançar per una 
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Dos. Els espanyols residents a l’estranger gaudeixen 
de la mateixa condició si han tingut el seu últim veïnatge a 
la Regió i acrediten aquesta condició en el consolat d’Espa-
nya corresponent.

Tres. Gaudeixen de la mateixa condició els seus des-
cendents inscrits com a espanyols si ho sol·liciten, en la 
forma que determini la legislació de l’Estat.

Article setè.

U. La Regió ha de prestar especial atenció als emi-
grants murcians, sens perjudici del que estableixen la 
Constitució i les lleis de l’Estat.

Dos. Les comunitats murcianes establertes fora de la 
Regió poden sol·licitar, com a tals, el reconeixement de la 
seva condició, entesa com el dret a col·laborar i compartir 
la seva vida social i cultural. Una llei de l’Assemblea Regio-
nal ha de regular, sens perjudici de les competències de 
l’Estat, l’abast i contingut del reconeixement esmentat, que 
en cap cas no implica la concessió de drets polítics.

Article vuitè.

La Comunitat Autònoma ha de prestar especial atenció 
al dret consuetudinari de la Regió i protegir i fomentar les 
peculiaritats culturals, així com el seu patrimoni de cos-
tums i tradicions populars, i respectar en tot cas les vari-
ants locals i comarcals.

Article novè.

U. Els drets i deures fonamentals dels murcians són 
els establerts a la Constitució per als espanyols.

Dos. La Comunitat Autònoma, en l’àmbit de la seva 
competència i a través dels seus òrgans, ha de vetllar per:

a) Garantir l’exercici adequat dels drets fonamentals i 
llibertats públiques de tots els que resideixen a la Regió, 
així com l’observança dels seus deures.

b) Promoure les condicions perquè la llibertat i la 
igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin 
efectives i reals, i remoure els obstacles que n’impedeixin 
o en dificultin la plenitud.

c) Adoptar les mesures que promoguin la inversió i 
fomentin el progrés econòmic i social, i facilitin l’ocupació, 
especialment en el medi rural, i la millora de les condicions 
de treball.

d) Impulsar el desenvolupament cultural i millorar la 
qualitat de la vida.

e) Facilitar la participació de tots els murcians en la 
vida política, econòmica, cultural i social de la Regió.

f) Promoure la solidaritat entre els municipis i comar-
ques de la Regió i d’aquesta amb la resta de comunitats 
autònomes d’Espanya, utilitzant per a això tots els mitjans 
que li concedeixen la Constitució, aquest Estatut i les lleis.

TÍTOL PRIMER

De les competències de la Comunitat Autònoma 
de la Regió de Múrcia

Article deu.

U. Correspon a la Comunitat Autònoma de Múrcia la 
competència exclusiva en les matèries següents:

a) Organització de les seves institucions d’auto-
govern.

b) Ordenació del territori, urbanisme i habitatge.
c) Obres públiques d’interès per a la Regió dins el seu 

propi territori i que no siguin d’interès general de l’Estat ni 
afectin una altra comunitat autònoma.

d) Ferrocarrils, carreteres i camins l’itinerari dels quals 
es desenvolupi íntegrament en el territori de la Comunitat 

Autònoma i, en els mateixos termes, el transport desenvo-
lupat per aquests mitjans i per cable.

e) Ports de refugi, així com els ports, heliports i aero-
ports esportius, i, en general, els que no duguin a terme 
activitats comercials.

f) Agricultura i ramaderia, d’acord amb l’ordenació 
general de l’economia.

g) Projectes, construcció i explotació dels aprofita-
ments hidràulics, canals i regadiu d’interès per a la Comu-
nitat Autònoma, quan el curs integral de les aigües estigui 
dins el seu territori. Les aigües minerals i termals.

h) Pesca en aigües interiors, marisqueig, aqüicultura, 
alguicultura, així com el desenvolupament de qualsevol 
altra forma de conreu industrial. Caça i pesca fluvial. Pro-
tecció dels ecosistemes en els quals es duen a terme 
aquestes activitats.

i) Fires i mercats interiors.
j) Foment del desenvolupament econòmic de la 

Comunitat Autònoma dins els objectius marcats per la polí-
tica econòmica nacional, així com la creació i gestió d’un 
sector públic regio nal propi de la Comunitat Autònoma.

k) Artesania.
l) Museus, arxius, biblioteques i conservatoris de 

música d’interès per a la Regió, que no siguin de titularitat 
estatal.

ll) Patrimoni cultural, històric i arqueològic, monumen-
tal i artístic d’interès per a la Regió.

m) Foment de la cultura i de la recerca, amb especial 
atenció a les seves manifestacions i interessos regio nals.

n) Promoció i ordenació del turisme en el seu àmbit 
territorial.

ñ) Promoció de l’esport i de la utilització adequada de 
l’oci.

o) Benestar i serveis socials.
p) Política juvenil de conformitat amb el que estableix 

l’article quaranta-vuit de la Constitució.
q) Vigilància i protecció dels seus edificis i instal-

lacions.

Dos. En l’exercici d’aquestes competències correspo-
nen a la Regió la potestat legislativa, la potestat reglamen-
tària i la funció executiva, que ha d’exercir respectant, en 
tot cas, el que disposa la Constitució.

Article onze.

En el marc de la legislació bàsica de l’Estat i, si s’escau, 
en els termes que aquesta estableixi, correspon a la Comu-
nitat Autònoma el desplegament legislatiu i l’execució en 
les matèries següents:

a) Alteració dels termes i denominacions dels munici-
pis compresos en el seu territori, així com la creació d’enti-
tats d’àmbit inferior i superior a aquests, d’acord amb el 
que estableix aquest Estatut i, en general, les funcions que 
corresponen a l’Administració de l’Estat sobre les corpora-
cions locals la transferència de les quals autoritzi la legisla-
ció sobre règim local.

b) Forests i aprofitaments forestals, amb especial 
referència al règim jurídic de les forests de titularitat muni-
cipal, vies pecuàries, pastures i règim de les zones de mun-
tanya, així com espais naturals protegits.

c) Ordenació de les institucions financeres públiques 
d’àmbit regio nal i de les caixes d’estalvis que operin a la 
Regió.

d) Ordenació i planificació de l’activitat econòmica 
regio nal en l’exercici de les competències assumides en el 
marc d’aquest Estatut i dins els objectius marcats per la 
política econòmica nacional.

e) Règim miner i energètic.
f) Sanitat i higiene.
g) Especialitats del règim jurídic administratiu derivat 

de l’organització pròpia de la Regió.
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h) La coordinació i altres facultats en relació amb les 
policies locals en els termes que estableixi la Llei orgà-
nica.

i) Estadística de la Regió de Múrcia per als seus propis 
fins i competències.

j) Recerca en les matèries d’interès per a la Regió de 
Múrcia.

k) Coordinació hospitalària en general, incloent-hi la 
de la Seguretat Social.

Article dotze.

U. Correspon a la Regió de Múrcia, en els termes que 
estableixin les lleis i les normes reglamentàries que dicti 
l’Estat en desplegament de la seva legislació, la funció exe-
cutiva en les matèries següents:

a) Gestió en matèria de protecció del medi ambient.
b) Gestió dels museus, biblioteques i arxius de titula-

ritat estatal d’interès per a la Regió, en el marc dels conve-
nis que, si s’escau, es puguin subscriure amb l’Estat.

c) Comerç interior i defensa dels consumidors.
d) Denominacions d’origen en col·laboració amb 

l’Estat.
e) Indústria, a l’efecte d’impulsar el desenvolupament 

econòmic de la Regió.

Dos. Correspon també a la Regió l’execució, dins el 
seu territori, dels tractats internacionals i dels actes norma-
tius de les organitzacions internacionals, en el que afecti 
matèries de la seva competència.

El Govern de l’Estat ha d’informar el Consell de Govern 
de la Regió dels tractats internacionals que interessin 
aquestes mateixes matèries.

Article tretze.

U. La Comunitat Autònoma també exerceix compe-
tència en els termes que s’assenyalen a l’apartat dos 
d’aquest article, en les matèries següents:

a) Ordenació del litoral.
b) Casinos, jocs i apostes excepte les apostes mútues 

esportivobenèfiques.
c) Instal·lacions de producció, distribució i transport 

d’energia elèctrica, dins el seu territori, quan el seu aprofi-
tament no afecti una altra comunitat autònoma.

d) Normes addicionals de protecció del medi 
am bient.

e) Regulació dels aprofitaments hidràulics tradicio-
nals respectant els usos i costums propis de la Regió.

f) L’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i 
graus, modalitats i especialitats, sens perjudici del que dis-
posen l’article vint-i-set de la Constitució i les lleis orgàni-
ques que, de conformitat amb l’apartat u de l’article vui-
tanta-u d’aquesta, el despleguin, de les facultats que 
atribueix a l’Estat el número trenta de l’apartat u de l’article 
cent quaranta-nou de la Constitució, i de l’alta inspecció 
necessària per al seu compliment i garantia.

g) Recerca científica i tècnica.
h) Especialitats de la legislació processal que es 

puguin derivar de les peculiaritats de dret consuetudinari i 
del que en el futur es pugui dictar a la Regió.

i) Ordenació de la pesca marítima.
j) Ordenació de les aigües subterrànies dels aqüífers 

totalment integrats en el territori de la Regió.
k) Obres públiques i transports terrestres no inclosos 

a l’article deu d’aquest Estatut.
l) Legislació laboral.
ll) Gestió del règim econòmic de la Seguretat Social.
m) Planificació i ordenació de l’activitat econòmica, 

amb especial referència a l’aplicació i execució a la 
Regió de:

Primer.–Plans establerts per l’Estat per a la reestructu-
ració dels sectors econòmics.

Segon.–Programes genèrics elaborats per l’Estat per a 
la Comunitat Autònoma amb vista a la implantació de 
noves empreses i estímul en activitats productives.

Tercer.–Programes especials per a comarques deprimi-
des o en crisi.

n) Productes farmacèutics.
ñ) Salvament marítim.
o) Gestió de museus, biblioteques i arxius de titulari-

tat i interès estatal radicats a la Regió.
p) Consultes populars per via de referèndum.

Dos. L’assumpció de les competències previstes a 
l’apartat anterior d’aquest article s’ha de realitzar mitjan-
çant un dels procediments següents:

a) Transcorreguts els cinc anys previstos a l’article 
cent quaranta-vuit, dos, de la Constitució, amb l’acord 
previ de l’Assemblea Regio nal, adoptat per majoria abso-
luta, i amb la llei orgànica prèvia aprovada per les Corts 
Generals, segons el que preveu l’article cent quaranta-set, 
tres, de la Constitució.

b) Mitjançant una llei orgànica de delegació o transfe-
rència seguint el procediment de l’article cent cinquanta, 
dos, de la Constitució, bé a iniciativa de l’Assemblea Regio-
nal, del Govern de la nació o del Congrés dels Diputats o 
del Senat.

Tant en un procediment com en l’altre, la llei orgànica 
ha d’assenyalar les competències que passin a ser exerci-
des per la Comunitat Autònoma i els termes en què s’hagi 
de portar a terme.

Tres. Sens perjudici del que estableixen aquest article 
i els anteriors, la Regió de Múrcia, d’acord amb les lleis de 
l’Estat corresponents, pot assumir altres facultats de titula-
ritat estatal.

En qualsevol cas la Comunitat Autònoma de Múrcia pot 
assumir les altres competències que la legislació de l’Estat 
reservi a les comunitats autònomes.

Article catorze.

En matèria de mitjans audiovisuals de comunicació 
social de l’Estat, la Comunitat Autònoma exerceix totes les 
potestats i competències que li corresponguin en els ter-
mes i casos establerts a la Llei reguladora de l’Estatut jurí-
dic de ràdio i televisió.

Article quinze.

U. Totes les competències esmentades als articles 
anteriors i als altres d’aquest Estatut s’entenen referides al 
territori de la Regió de Múrcia.

Dos. La Comunitat Autònoma ha d’acomodar, si s’es-
cau, les seves disposicions normatives als principis inclo-
sos en les lleis estatals a què es refereix l’article cent cin-
quanta, tres, de la Constitució.

Tres. En l’exercici de les seves competències, la 
Comunitat Autònoma gaudeix de les potestats i privilegis 
propis de l’Administració de l’Estat, entre els quals es com-
prenen:

a) La presumpció de legitimitat i l’executivitat o com-
pliment obligat dels seus actes, així com els poders d’exe-
cució forçosa i revisió, en via administrativa.

b) La potestat d’expropiació. Els poders de recerca, 
delimitació i recuperació d’ofici dels seus béns.

c) La potestat de sanció dins els límits que estableixi 
l’ordenament jurídic.

d) La facultat d’utilització del procediment de constre-
nyiment.



Suplement retrospectiu núm. 4 Any 1982 83

e) La inembargabilitat dels seus béns i drets, així com 
tota classe de privilegis reconeguts a la Hisenda pública 
estatal per al cobrament dels seus crèdits, sens perjudici 
dels que corresponguin en aquesta matèria a la Hisenda de 
l’Estat i en igualtat de drets amb la resta de comunitats 
autònomes.

f) L’excepció de qualsevol obligació de garantia o cau-
ció davant qualsevol organisme administratiu o tribunal 
jurisdiccional.

No s’admeten interdictes contra les actuacions de la 
Regió en matèries de la seva competència, realitzades 
d’acord amb el procediment legal.

Quatre. El dret estatal, en tot cas, és supletori de les 
normes de la Comunitat Autònoma.

Article setze.

U. Amb relació a la universitat i centres de recerca 
superior radicats a la Comunitat Autònoma, aquesta assu-
meix les competències i exerceix les funcions que li puguin 
correspondre en el marc de la legislació estatal o, si s’es-
cau, de les delegacions que es puguin produir, i ha de 
fomentar les activitats docents i de recerca amb especial 
atenció als interessos de la Regió.

Dos. Amb relació a la planificació educativa, la Comu-
nitat Autònoma ha de proposar a l’Administració de l’Estat 
la localització oportuna dels centres educatius i les modali-
tats d’ensenyament que s’imparteixin en cadascun.

Article disset.

U. En els termes que estableixi la legislació en matè-
ria d’empreses públiques, la Regió de Múrcia ha de propo-
sar al Govern les persones que hagin de formar part dels 
òrgans d’administració de les empreses públiques implan-
tades al seu territori.

Dos. La Comunitat Autònoma pot elaborar i remetre 
al Govern qualssevol informes, estudis o propostes rela-
tius a la gestió d’aquestes empreses o a la seva incidència 
socioeconòmica a la Regió. Aquests informes, estudis o 
propostes donen lloc a una resolució motivada del Govern 
o dels organismes o entitats titulars de la participació de 
les empreses.

Article divuit.

U. S’entenen assumides per la Comunitat Autònoma 
totes les competències, mitjans, recursos i serveis que, 
d’acord amb la legislació de l’Estat, corresponen a les dipu-
tacions provincials i els que en el futur els puguin ser atri-
buïdes.

Dos. Els òrgans de representació i govern de la Dipu-
tació Provincial establerts per la legislació de règim local 
queden substituïts a la província de Múrcia pels propis de 
la Comunitat Autònoma en els termes d’aquest Estatut.

Tres. L’Assemblea Regio nal, mitjançant una llei, ha de 
determinar la distribució d’aquestes competències entre 
els diferents òrgans de la Comunitat Autònoma i les condi-
cions per a la seva cessió o delegació en les entitats territo-
rials a què fa referència l’article tercer d’aquest Estatut.

Article dinou.

U. La Regió de Múrcia pot establir acords de coopera-
ció amb altres comunitats autònomes amb l’autorització 
prèvia de les Corts Generals.

Dos. No obstant el que disposa el número anterior, i 
sense més requisits que la comunicació prèvia a les Corts, 
la Regió pot subscriure convenis amb altres comunitats per 
a la gestió i prestació de serveis que li són propis. Aquests 
convenis poden crear ens o societats de gestió suscepti-

bles d’associar a altres entitats públiques i privades inte-
ressades.

En els trenta dies següents a la recepció de la comuni-
cació, qualsevol de les cambres pot instar que per raó del 
seu contingut el conveni segueixi el tràmit d’autorització 
que preveu l’article cent quaranta-cinc, dos, segon incís, de 
la Constitució.

Tres. Transcorreguts trenta dies des de la recepció de 
la comunicació per les Corts sense que cap de les cambres 
hagi objectat la conclusió del conveni o, en tot cas, una 
vegada obtinguda l’autorització de les Corts, s’ha de  publi-
car en el «Butlletí Oficial de la Regió de Múrcia» i en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat», i entra en vigor d’acord amb el 
que disposi el mateix conveni.

TÍTOL II

Dels òrgans institucionals

CAPÍTOL PRIMER

Dels òrgans de la Comunitat Autònoma

Article vint.

Els òrgans institucionals de la Regió de Múrcia són:

– L’Assemblea Regio nal.
– El president.
– El Consell de Govern.

CAPÍTOL II

De l’Assemblea Regio nal

Article vint-i-u.

U. L’Assemblea Regio nal representa el poble de la 
Regió de Múrcia.

Dos. L’Assemblea Regio nal és inviolable.

Article vint-i-dos.

L’Assemblea Regio nal assumeix la potestat legislativa 
i, en l’exercici de les seves funcions, li correspon: aprovar 
els pressupostos; impulsar, orientar i controlar l’acció del 
Consell de Govern i del president, i en general, l’exercici de 
les competències que li confereixen la Constitució, aquest 
Estatut i altres normes de l’ordenament jurídic.

Article vint-i-tres.

També competeix a l’Assemblea Regio nal:

U. Elegir d’entre els seus membres el president de la 
Comunitat Autònoma.

Dos. Designar els senadors a què es refereix l’article 
seixanta-nou, cinc, de la Constitució, d’acord amb el que 
estableixi una llei de l’Assemblea, que n’ha d’assegurar en 
tot cas la representació proporcional adequada.

Tres. Sol·licitar del Govern la formulació de projectes 
de llei i presentar davant el Congrés dels Diputats proposi-
cions de llei en els termes previstos a l’article vuitanta-set, 
dos, de la Constitució.

Quatre. Fixar les previsions d’índole política, econò-
mica i social que, d’acord amb l’article cent trenta-u, dos, 
de la Constitució, hagi de subministrar la Comunitat Autò-
noma al Govern per a l’elaboració dels projectes de planifi-
cació econòmica general.

Cinc. Exercir les competències atribuïdes per l’article 
onze, a), d’aquest Estatut, a la Regió en relació amb l’altera-
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ció dels termes i denominacions dels municipis i la crea ció 
d’altres entitats territorials.

Sis. Regular la delegació de competències adminis-
tratives de la Regió en un o diversos municipis o en les 
entitats territorials a què fa referència l’article tercer 
d’aquest Estatut.

Set. Autoritzar la prestació del consentiment per obli-
gar-se per mitjà dels convenis i altres acords de cooperació 
en què la Comunitat Autònoma sigui part, així com super-
visar-ne l’execució.

Vuit. Establir i exigir tributs segons el que preveu l’ar-
ticle cent trenta-tres, dos, de la Constitució. Autoritzar la 
sol·licitud i concertació de crèdits.

Nou. Aprovar el programa del Consell de Govern i 
exigir, si s’escau, responsabilitat política en la forma que 
determini una llei de l’Assemblea.

Deu. Examinar i aprovar el Compte General de la 
Comunitat Autònoma.

Onze. Interposar el recurs d’inconstitucionalitat con-
tra lleis, disposicions o actes amb força de llei de l’Estat 
que puguin afectar l’àmbit d’autonomia de la Regió, 
d’acord amb el que disposen la Constitució i la Llei orgà-
nica del Tribunal Constitucional.

Article vint-i-quatre.

U. L’Assemblea Regio nal està constituïda per dipu-
tats elegits per un període de quatre anys mitjançant 
sufragi universal, lliure, igual, directe i secret. El sistema 
electoral és proporcional.

Dos. L’Assemblea Regio nal fixa per llei el nombre 
dels seus membres, que no pot ser inferior a trenta-cinc ni 
superior a quaranta-cinc diputats regio nals; les causes 
d’inelegibilitat i incompatibilitat; la circumscripció o cir-
cumscripcions i el procediment electoral, així com els 
requisits per a la convocatòria i celebració de les eleccions.

Tres. Les eleccions les convoca el president de la 
Comunitat Autònoma de manera que coincideixin amb les 
consultes electorals d’altres comunitats autònomes, i 
tenen lloc entre els trenta i seixanta dies des de la finalitza-
ció del mandat.

Quatre. L’Assemblea electa la convoca el president 
cessant de la Comunitat Autònoma, dins els trenta dies 
següents al de celebració de les eleccions.

Article vint-i-cinc.

Els diputats regio nals:

U. No estan subjectes a mandat imperatiu.
Dos. Encara després d’haver cessat en el seu mandat, 

gaudeixen d’inviolabilitat pels vots i opinions que emetin 
en l’exercici de les seves funcions, que s’entenen assumits 
a aquests efectes, des de l’acte de la seva proclamació.

Durant el seu mandat no poden ser detinguts ni retin-
guts pels presumptes actes delictius comesos en el territori 
de la Regió, sinó en cas de flagrant delicte, fins que el Tribu-
nal Superior de Justícia decideixi sobre la seva inculpació, 
presó, processament i judici. Fora de la Regió, la responsa-
bilitat penal és exigible en els mateixos termes davant la 
Sala Penal el Tribunal Suprem.

Tres. Tenen dret a formular preguntes, interpel-
lacions i mocions en els termes que determini el Regla-
ment. També els assisteix el dret a obtenir de les autoritats 
públiques la informació necessària per a l’exercici de les 
seves funcions, llevat que es tracti d’actuacions o matè-
ries en què el funcionari estigui obligat per llei a guardar 
secret.

Quatre. No perceben retribució fixa pel seu càrrec 
representatiu, sinó únicament les dietes que es determinin 
pel seu exercici.

Article vint-i-sis.

U. L’Assemblea Regio nal es reuneix durant quatre 
mesos a l’any, en dos períodes ordinaris de sessions, com-
presos entre setembre i desembre el primer, i febrer i juny, 
el segon.

Dos. A petició del Consell de Govern, de la Diputació 
Permanent de l’Assemblea Regio nal, o de la quarta part 
dels diputats regio nals, l’Assemblea s’ha de reunir en ses-
sió extraordinària, que es clausura en exhaurir l’ordre del 
dia per al qual va ser convocada.

Tres. Les sessions plenàries de l’Assemblea són públi-
ques, llevat dels casos previstos en el Reglament.

Quatre. Per a la deliberació i adopció d’acords l’As-
semblea ha d’estar reunida reglamentàriament i amb l’as-
sistència de la majoria dels seus membres. Els acords 
s’han d’adoptar per majoria simple, llevat que l’Estatut, les 
lleis o el Reglament exigeixin altres majories.

Cinc. El vot és personal i indelegable.

Article vint-i-set.

U. L’Assemblea Regio nal, en l’exercici de la seva 
autonomia, estableix el seu propi Reglament, aprova el seu 
pressupost i regula l’Estatut dels seus membres i el règim 
del seu personal. L’aprovació del Reglament i la seva 
reforma necessiten el vot final favorable de la majoria dels 
membres de l’Assemblea.

Dos. L’Assemblea Regio nal elegeix d’entre els seus 
membres el seu president i els altres components de la 
Mesa, que en cap cas no poden ser membres del Consell 
de Govern. El Reglament regula la composició, règim i fun-
cionament de la Mesa.

Tres. L’Assemblea Regio nal únicament pot ser dis-
solta en el supòsit que no s’elegeixi un president de la 
Comunitat Autònoma en el termini de dos mesos, d’acord 
amb el que disposa l’article trenta-u, u, d’aquest Estatut.

Article vint-i-vuit.

U. L’Assemblea Regio nal funciona en Ple i en comis-
sions.

Dos. Les comissions són permanents i, si s’escau, 
especials o de recerca.

Tres. Una diputació permanent, elegida d’entre els 
seus membres per l’Assemblea Regio nal, assumeix les fun-
cions d’aquesta quan no estigui reunida o hagi expirat el 
seu mandat. El Reglament en determina la composició, 
règim i funcionament.

Article vint-i-nou.

Els diputats regio nals es constitueixen en grups, les 
condicions de formació i funcions dels quals fixa el Regla-
ment. Cada membre de la Cambra ha d’estar adscrit a un 
grup i s’ha de garantir la presència de cadascun d’aquests 
en les comissions i la Diputació Permanent en proporció a 
la seva importància numèrica.

Article trenta.

U. La iniciativa per a l’exercici de les potestats recone-
gudes a l’article vint-i-tres correspon als membres de l’As-
semblea i al Consell de Govern. Per llei de l’Assemblea es 
regula la iniciativa dels municipis i de les comarques a tra-
vés dels seus òrgans col·legiats representatius, així com la 
iniciativa popular, d’acord amb el que disposi la legislació 
de l’Estat.

Dos. Les lleis aprovades per l’Assemblea les ha de 
promulgar en el termini de quinze dies des de la seva apro-
vació, en nom del rei, el president de la Comunitat Autò-
noma, que n’ha de disposar la publicació immediata en el 
«Butlletí Oficial de la Regió de Múrcia». Per a la seva publi-
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cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», cal atenir-se al que 
disposin les lleis generals. Als efectes de la seva vigència 
regeix la data de la publicació en el «Butlletí Oficial de la 
Regió de Múrcia».

CAPÍTOL III

Del president de la Comunitat Autònoma

Article trenta-u.

U. El president de la Comunitat Autònoma l’elegeix 
l’Assemblea regio nal d’entre els seus membres i el nomena 
el rei.

L’elecció és per majoria absoluta dels membres de l’As-
semblea en primera convocatòria, i per majoria simple en 
les posteriors, i entre cadascuna de les dues hi ha d’haver, 
almenys, quaranta-vuit hores.

Si transcorregut el termini de dos mesos des de la pri-
mera votació d’investidura cap candidat no ha obtingut la 
confiança, el president de l’Assemblea l’ha de dissoldre, i 
convocar noves eleccions d’acord amb la normativa electo-
ral aplicable.

Dos. Al president, que també ho és del Consell de 
Govern, li correspon la representació suprema de la Regió 
de Múrcia i l’ordinària de l’Estat en el seu territori.

Tres. El president dirigeix i coordina l’acció del Con-
sell de Govern i respon políticament davant l’Assemblea 
Regio nal.

Quatre. El president pot delegar temporalment funci-
ons executives en un dels consellers.

Cinc. Una llei de l’Assemblea, aprovada pel vot favo-
rable de la majoria dels seus membres, ha de desenvolu-
par el procediment d’elecció del president del Consell de 
Govern, així com el seu Estatut personal i el procediment 
per exigir la responsabilitat política a què es refereix l’apar-
tat tercer d’aquest article.

Sis. El president cessa en finalitzar el període per al 
qual va ser elegida l’Assemblea regio nal; també cessa per 
pèrdua de la confiança atorgada, o per censura d’aquella, 
en els termes previstos al capítol següent, així com per 
dimissió, mort i condemna penal, que comporti la inhabili-
tació per a càrrecs públics.

CAPÍTOL IV

Del Consell de Govern

Article trenta-dos.

U. El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat que diri-
geix la política regio nal, i li correspon la funció executiva, el 
govern i administració de la Regió i l’exercici de la potestat 
reglamentària en matèries no reservades per l’Estatut a la 
competència normativa de l’Assemblea Regio nal.

El Consell de Govern està facultat per interposar el 
recurs d’inconstitucionalitat d’acord amb el que preveu 
l’article cent seixanta-dos, u, a), de la Constitució, i l’arti-
cle trenta-dos, dos, de la Llei orgànica del Tribunal Cons-
titucional, així com per suscitar els conflictes de compe-
tència que oposin la Regió amb l’Estat o amb altres 
comunitats autònomes d’acord amb el que disposen l’ar-
ticle cent seixanta-u, u, c), de la Constitució, i els articles 
cinquanta-nou i següents de la Llei orgànica del Tribunal 
Constitucio nal.

Dos. El Consell de Govern està compost pel presi-
dent, el vicepresident, si s’escau, i els consellers.

Tres. El nombre de membres del Consell de Govern 
no pot ser superior a deu, a més del president.

Quatre. El Consell de Govern ha d’actuar sempre amb 
absolut respecte als principis de legalitat i jerarquia norma-
tiva. Les seves disposicions i resolucions són objecte de 
publicació en el «Butlletí Oficial de la Regió de Múrcia».

Cinc. En el que no preveu aquest Estatut, una llei de 
l’Assemblea, aprovada amb el vot favorable de la majoria 
dels seus membres, ha de regular l’organització i les atribu-
cions del Consell de Govern, així com l’Estatut personal 
dels seus membres.

Sis. El vicepresident, si n’hi ha, i els consellers són 
nomenats i destituïts pel president del Consell de Govern.

Article trenta-tres.

U. El Consell de Govern respon políticament davant 
l’Assemblea de forma solidària, sens perjudici de la respon-
sabilitat directa de cadascun dels seus membres per la 
seva gestió.

En el que no preveu l’Estatut, una llei de l’Assemblea, 
aprovada amb el vot favorable de la majoria dels seus 
membres, ha de regular aquesta responsabilitat i, en gene-
ral, les relacions entre els dos òrgans.

Dos. El Consell de Govern cessa en els mateixos 
casos que el seu president.

Tres. El president del Consell de Govern, amb la deli-
beració prèvia d’aquest, pot plantejar davant l’Assemblea 
Regio nal la qüestió de confiança sobre el seu programa o 
sobre una declaració de política general. La confiança s’en-
tén atorgada quan en voti a favor la majoria simple dels 
diputats regio nals.

Si l’Assemblea Regio nal no atorga la seva confiança, el 
president del Consell de Govern ha de presentar la dimis-
sió davant aquesta, i el president de l’Assemblea ha de 
convocar, en el termini màxim de quinze dies, una sessió 
plenària per a l’elecció de nou president de la comunitat, 
d’acord amb el procediment establert a l’article trenta-u 
d’aquest Estatut, sense que en cap cas això no comporti la 
dissolució de l’Assemblea Regio nal.

Quatre. L’Assemblea pot exigir la responsabilitat polí-
tica del Consell de Govern i del seu president, mitjançant 
l’adopció, per majoria absoluta dels seus membres, d’una 
moció de censura.

La moció de censura l’ha de proposar el quinze per 
cent, almenys, dels diputats regio nals; ha d’incloure un 
candidat a la Presidència del Consell de Govern, i no pot 
ser votada fins que transcorrin cinc dies des de la seva pre-
sentació. En els dos primers dies del termini esmentat, es 
poden presentar mocions alternatives. Si la moció de cen-
sura no és aprovada, cap dels signataris en pot presentar 
una altra en el termini d’un any des d’aquella, dins la 
mateixa legislatura.

Cinc. El president del Consell de Govern no pot plan-
tejar la qüestió de confiança mentre estigui en tràmit una 
moció de censura.

Sis. El Consell de Govern cessant continua en fun-
cions fins a la presa de possessió del nou Consell.

Set. Els membres del Consell de Govern no poden ser 
detinguts ni retinguts pels presumptes actes delictius 
comesos en el territori de la Regió, excepte en cas de fla-
grant delicte, fins que el Tribunal Superior de Justícia deci-
deixi sobre la seva inculpació, presó, processament i judici. 
Fora de la Regió, la responsabilitat penal és exigible en els 
mateixos termes davant la Sala Penal del Tribunal Suprem.

TÍTOL III

De l’Administració de justícia

Article trenta-quatre.

U. En els termes establerts en aquest Estatut i en les 
lleis orgàniques del Consell General del Poder Judicial i del 
poder judicial, l’organització judicial a la Regió comprèn els 
diversos jutjats i tribunals establerts al seu territori, l’Audi-
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ència Territorial, si s’escau, i el Tribunal Superior de Justícia 
amb seu a Múrcia.

Dos. El Tribunal Superior de Justícia, que pren el nom 
de la Regió de Múrcia, és l’òrgan jurisdiccional en què cul-
mina l’organització judicial en el seu àmbit territorial i 
davant el qual s’exhaureixen les successives instàncies 
processals en els termes de l’article cent vint-i-tres de la 
Constitució i d’acord amb aquest Estatut.

Article trenta-cinc.

U. La competència dels òrgans jurisdiccionals a la 
Regió s’estén:

a) En l’ordre civil, a totes les instàncies i graus, inclo-
ent-hi els recursos de cassació i de revisió en les matèries 
de dret consuetudinari murcià.

b) En l’ordre penal i social, a totes les instàncies i 
graus, a excepció dels recursos de revisió i cassació.

c) En l’ordre contenciós administratiu, als recursos 
que es dedueixin contra els actes i disposicions de les 
administracions públiques, en els termes que estableixi la 
Llei orgànica del poder judicial.

d) A les qüestions de competències subjectives, 
objectives i per raó del territori i les jurisdiccionals si 
s’escau.

Dos. Correspon al Tribunal Suprem conèixer, en la 
forma que preveu la Llei orgànica del poder judicial, dels 
conflictes de competència i jurisdicció entre els jutges i tri-
bunals de la Regió de Múrcia i els de la resta d’Espanya.

Article trenta-sis.

U. El president del Tribunal Superior de Justícia de la 
Regió de Múrcia el nomena el rei a proposta del Consell 
General del Poder Judicial. El president de la Comunitat 
Autònoma ha de disposar la publicació d’aquest nomena-
ment en el «Butlletí Oficial de la Regió de Múrcia».

Dos. El nomenament dels magistrats, jutges i secreta-
ris del Tribunal Superior de Justícia de la Regió de Múrcia 
s’ha d’efectuar en la forma prevista a les lleis orgàniques 
del poder judicial i del Consell General del Poder Judicial.

Article trenta-set.

A instància de la Comunitat Autònoma, l’òrgan compe-
tent, de conformitat amb les lleis orgàniques del poder 
judicial i del Consell General del Poder Judicial, ha de con-
vocar els concursos i oposicions per cobrir les places 
vacants a la Comunitat Autònoma de magistrats, jutges, 
secretaris judicials i la resta de personal al servei de l’Admi-
nistració de justícia.

Article trenta-vuit.

Correspon a l’Estat, de conformitat amb les lleis, l’orga-
nització i funcionament del Ministeri Fiscal.

Article trenta-nou.

Amb relació a l’Administració de justícia, exceptuada la 
militar, correspon a la Comunitat Autònoma:

U. Exercir totes les facultats que les lleis orgàniques 
del poder judicial i del Consell General del Poder Judicial 
reconeguin o atribueixin al Govern de l’Estat.

Dos. Fixar, si s’escau, la delimitació de les demarcaci-
ons territorials dels òrgans jurisdiccionals a la Regió i la 
localització de la seva capitalitat, d’acord amb el que dis-
posi la Llei orgànica del poder judicial.

TÍTOL IV

Hisenda i economia

Article quaranta.

La Regió de Múrcia té autonomia financera, domini 
públic i patrimoni propi d’acord amb la Constitució, aquest 
Estatut i els principis de coordinació orgànica i funcional 
amb les administracions estatal i local, així com de solida-
ritat entre tots els espanyols.

Article quaranta-u.

U. El patrimoni de la Comunitat Autònoma de Múrcia 
es compon de:

a) Els béns, drets i accions pertanyents a l’ens preau-
tonòmic i a la Diputació Provincial.

b) Els béns que estiguin afectes a serveis traspassats 
a la Comunitat Autònoma.

c) Els béns que adquireixi per qualsevol títol jurídic 
vàlid.

Dos. La Comunitat Autònoma té plena capacitat per 
adquirir i administrar els béns que integrin el seu patrimoni 
i per disposar-ne.

Tres. El règim jurídic dels béns patrimonials i de 
domini públic de la Regió s’ha de regular per una llei de 
l’Assemblea en els termes d’aquest Estatut i en el marc de 
la legislació bàsica de l’Estat.

Article quaranta-dos.

La Hisenda de la Comunitat Autònoma està consti tuïda 
per:

a) Els ingressos procedents del seu patrimoni i altres 
de dret privat.

b) Els ingressos procedents dels seus propis impos-
tos, taxes i contribucions especials.

c) Els ingressos procedents dels tributs que siguin 
cedits totalment o parcialment per l’Estat.

d) Els recàrrecs que es puguin establir sobre els 
impostos de l’Estat.

e) Les participacions en els ingressos de l’Estat.
f) El producte de les operacions de crèdit i de les 

emissions de deute.
g) El producte de les multes i sancions en l’àmbit de la 

seva competència.
h) Les assignacions que es puguin establir en els 

pressupostos generals de l’Estat.
i) Les transferències del Fons de Compensació Inter-

territorial per a la inversió en el territori de la Regió.
j) Qualssevol altres ingressos públics o privats.

Article quaranta-tres.

U. Correspon a la Comunitat Autònoma:

a) L’administració dels tributs propis, en les seves 
fases de gestió, liquidació, recaptació i inspecció. Pot sol-
licitar a l’Administració tributària de l’Estat la col·laboració 
que necessiti per al millor compliment d’aquestes fun-
cions.

b) Per delegació de l’Estat, l’administració dels tributs 
cedits per aquest en la forma i límit que assenyali l’acte de 
cessió.

Dos. En la resta de casos, aquesta administració cor-
respon a l’Estat, sens perjudici de la delegació que la Regió 
pugui rebre d’aquest i de la col·laboració que es pugui 
establir, especialment quan les necessitats i circumstàncies 
així ho aconsellin.
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Tres. El Consell de Govern pot col·laborar amb les 
corporacions municipals per a la recaptació dels tributs 
propis d’aquestes, sens perjudici de la gestió, liquidació i 
inspecció que correspon a aquestes entitats.

Article quaranta-quatre.

U. El coneixement de les reclamacions interposades 
contra els actes dictats en matèria tributària correspon:

a) Quan es tracti de tributs propis de la Comunitat 
Autònoma, als seus propis òrgans economicoadministra-
tius.

b) Quan es tracti de tributs cedits i de recàrrecs esta-
blerts sobre tributs de l’Estat, als òrgans economicoadmi-
nistratius d’aquest.

Dos. Les resolucions dels òrgans economicoadminis-
tratius de la Comunitat Autònoma poden ser objecte de 
recurs contenciós administratiu, en els termes establerts 
per la normativa reguladora d’aquesta jurisdicció.

Article quaranta-cinc.

S’han de regular necessàriament mitjançant llei de l’As-
semblea regio nal les matèries següents:

U. L’establiment, modificació i supressió dels seus 
propis impostos, taxes i contribucions especials, així com 
dels elements directament determinants del deute tribu-
tari, incloent-hi les exempcions i bonificacions que els 
afectin.

Dos. L’establiment, modificació i supressió dels recàr-
recs sobre els impostos de l’Estat.

Article quaranta-sis.

U. Correspon al Consell de Govern l’elaboració del 
pressupost de la Comunitat Autònoma i a l’Assemblea 
Regio nal el seu examen, esmena, aprovació i control.

Dos. El pressupost té caràcter anual, la seva periodici-
tat s’ha d’ajustar a la dels pressupostos de l’Estat, i l’ha de 
presentar el Consell de Govern a l’Assemblea abans de 
l’últim trimestre de l’any.

Tres. S’hi ha d’incloure la totalitat de les despeses i 
ingressos dels organismes i entitats integrants de la Comu-
nitat Autònoma, i consignar-hi igualment l’import dels 
beneficis fiscals que afectin tributs corresponents a 
aquesta.

Quatre. El pressupost de la Comunitat Autònoma s’ha 
d’elaborar amb criteris homogenis, de forma que en sigui 
possible la consolidació amb els pressupostos generals de 
l’Estat.

Cinc. Si la Llei de pressupostos generals de la Comu-
nitat Autònoma no és aprovada abans del primer dia de 
l’exercici econòmic corresponent, queda automàticament 
prorrogat el de l’exercici anterior fins a l’aprovació del nou.

Article quaranta-set.

U. El Consell de Govern, autoritzat per una llei de l’As-
semblea, pot emetre deute públic i concertar altres opera-
cions de crèdit per finançar despeses d’inversió per un 
termini superior a un any.

Dos. Així mateix, el Consell de Govern pot realitzar 
operacions de crèdit per un termini no superior a un any, 
per tal de cobrir necessitats transitòries de tresoreria.

Tres. Les operacions de crèdit a què es refereixen els 
números anteriors s’han d’ajustar al que disposen la Llei 
orgànica de finançament de les comunitats autònomes i 
altres normes generals de l’Estat.

Quatre. Els títols emesos tenen la consideració de 
fons públics a tots els efectes.

Article quaranta-vuit.

U. La Comunitat Autònoma, d’acord amb la legislació 
de l’Estat, ha d’impulsar l’establiment i desenvolupament 
d’institucions públiques de crèdit i estalvi territo rials, adop-
tant les mesures que consideri necessàries per garantir-ne 
el funcionament i possibilitar la captació i assignació de 
l’estalvi regio nal.

De la mateixa manera, i dins les seves competències, 
ha de procurar que l’organització i la distribució de la inver-
sió que aquestes entitats realitzin s’adaptin als principis de 
proporcionalitat i solidaritat comarcals.

Dos. La Comunitat Autònoma de Múrcia pot consti-
tuir empreses públiques com a mitjà per exercir les fun-
cions que són de la seva competència, segons el que esta-
bleix aquest Estatut. Així mateix pot participar en les 
d’economia mixta, directament o indirectament.

Article quaranta-nou.

La Comunitat Autònoma, com a poder públic i en el 
marc de les seves competències:

a) Ha d’atendre la modernització i desenvolupament 
de tots els sectors econòmics i, en particular, de l’agricul-
tura, de la ramaderia, de la pesca i de l’artesania, a fi 
d’equiparar el nivell de vida de tots els ciutadans de la 
Regió.

b) Ha de promoure les diverses formes de participa-
ció en l’empresa i fomentar, mitjançant una legislació ade-
quada, les cooperatives i altres modalitats associatives. 
També ha d’adoptar les mesures que facilitin l’accés dels 
treballadors a la propietat dels mitjans de producció.

Article cinquanta.

La Regió de Múrcia té el tractament fiscal que la llei 
estableixi per a l’Estat.

TÍTOL V

Del règim jurídic

CAPÍTOL PRIMER

De l’Administració pública regio nal

Article cinquanta-u.

U. Correspon a la Comunitat Autònoma la creació i 
estructuració de la seva pròpia Administració pública, dins 
els principis generals i normes bàsiques de l’Estat.

Dos. L’organització de l’Administració pública de la 
Regió respon als principis de legalitat, eficàcia, economia, 
jerarquia i coordinació, així com els de descentralització i 
desconcentració.

En aplicació d’aquests principis, els organismes, ser-
veis o dependències regio nals es poden establir en els 
llocs més adequats del territori.

Tres. L’Administració regio nal posseeix personalitat 
jurídica i plena capacitat d’obrar per al compliment dels 
seus fins.

Article cinquanta-dos.

El règim jurídic de l’Administració pública regio nal i 
dels seus funcionaris s’ha de regular mitjançant una llei 
de l’Assemblea de conformitat amb la legislació bàsica 
de l’Estat.
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CAPÍTOL II

Del control sobre l’activitat dels òrgans de la Comunitat 
Autònoma

Article cinquanta-tres.

U. Les lleis, actes i disposicions normatives amb força 
de llei de la Comunitat Autònoma, així com el Reglament 
de l’Assemblea regio nal, només se sotmeten al control del 
Tribunal Constitucional.

Dos. L’activitat de l’Administració autònoma i les 
seves normes reglamentàries estan sotmeses al control de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tres. El que disposen els apartats anteriors s’entén 
sens perjudici de les mesures de control que es puguin 
establir en virtut del que preveuen els números u i dos de 
l’article cent cinquanta de la Constitució.

Article cinquanta-quatre.

El control econòmic i pressupostari de la Regió l’exer-
ceix el Tribunal de Comptes de l’Estat, i les seves investiga-
cions i actuacions es poden produir tant a iniciativa dels 
òrgans regio nals com del Consell Auditor del Tribunal de 
Comptes, tot això sens perjudici de les facultats que corres-
ponen a l’Assemblea Regio nal.

L’informe del Tribunal de Comptes s’ha de remetre a 
l’Assemblea Regio nal i a les Corts Generals.

TÍTOL VI

De la reforma de l’Estatut

Article cinquanta-cinc.

La reforma d’aquest Estatut s’ha d’ajustar al procedi-
ment següent:

U. La iniciativa correspon a una quarta part dels mem-
bres de l’Assemblea Regio nal, a una tercera part de munici-
pis la població dels quals representi, almenys, la majoria 
del cens electoral de la Regió i al Consell de Govern, així 
com al Govern i a les Corts Generals.

Dos. El projecte de reforma l’ha d’aprovar l’Assem-
blea Regio nal per majoria de tres cinquens dels seus mem-
bres i s’ha de sotmetre ulteriorment a l’aprovació de les 
Corts Generals com a llei orgànica.

Tres. La modificació de l’Estatut que impliqui l’as-
sumpció de noves competències només exigeix que 
l’aprovi la majoria absoluta de l’Assemblea Regio nal. Qual 
a la resta, s’ha d’observar el que preveu aquest article, així 
com el termini de cinc anys establert a l’article cent qua-
ranta-vuit, dos, de la Constitució.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.–U. Se cedeix a la Comunitat Autònoma, en 
els termes previstos al paràgraf segon d’aquesta disposi-
ció, el rendiment dels tributs següents:

a) Impost sobre el patrimoni net.
b) Impost sobre transmissions patrimonials.
c) Impost sobre successions i donacions.
d) La imposició general sobre les vendes en la seva 

fase detallista.
e) Els impostos sobre consums específics en la seva 

fase detallista, excepte el que es recapti mitjançant mono-
poli fiscal.

f) Les taxes i altres exaccions sobre el joc i les 
apostes.

La supressió o modificació eventual d’algun d’aquests 
tributs implica l’adequació de la cessió.

Dos. L’abast i condicions de la cessió els estableix la 
Comissió Mixta a què es refereix la disposició transitòria 
cinquena que, en tot cas, els ha de referir a béns, valors o 
rendiments situats o obtinguts a la Regió de Múrcia. El 
Govern no ha de tramitar l’acord de la Comissió com a pro-
jecte de llei, en el termini de sis mesos a partir de l’aprova-
ció per part de les Corts d’aquest Estatut.

Tres. Mentre no estiguin en vigor els impostos a què 
es refereixen els epígrafs a) i c) de l’apartat u d’aquesta 
disposició, se cedeixen a la Comunitat Autònoma els 
impostos següents:

Primer.–En substitució de l’impost ressenyat a l’epígraf 
a), l’actual impost extraordinari sobre el patrimoni de les 
persones físiques.

Segon.–Mentre no entri en vigor l’impost ressenyat a la 
lletra c), l’actual impost general sobre successions.

Quatre. El contingut d’aquesta disposició es pot 
modificar mitjançant un acord del Govern amb la Comuni-
tat Autònoma, i ha de ser tramitada pel Govern com a pro-
jecte de llei ordinària. A aquest efecte, la modificació 
d’aquesta disposició no es considera una modificació de 
l’Estatut.

Segona.–Qualsevol alteració dels límits territorials de la 
Regió de Múrcia s’ha de fer mitjançant una reforma 
d’aquest Estatut i l’aprovació de les Corts Generals, per llei 
orgànica, de conformitat amb la Constitució i les lleis.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.–U. Les primeres eleccions a l’Assemblea 
Regio nal han de tenir lloc entre l’u de febrer i el trenta-u de 
maig de mil nou-cents vuitanta-tres.

El Consell de Govern de la Regió, amb l’acord previ 
amb el Govern de la nació, ha de convocar les eleccions en 
la data que s’estableixi conjuntament.

Dos. Mentre una llei regio nal no reguli el procediment 
per a les eleccions a l’Assemblea Regio nal, aquesta s’ha 
d’elegir d’acord amb les normes següents:

a) Per a les primeres eleccions s’adopten les circums-
cripcions electorals següents, que es constitueixen per 
reunió dels municipis que s’indiquen:

U. Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Totana, Alhama, 
Librilla, Aledo i Mazarrón.

Dos. Cartagena, La Unión, Fuente Álamo, Torre 
Pacheco, San Javier i San Pedro del Pinatar.

Tres. Múrcia, Alcantarilla, Beniel, Molina, Alguazas, 
Las Torres de Cotillas, Lorquí, Ceutí, Cieza, Abarán, Blanca, 
Archena, Ricote, Ulea, Villanueva, Ojos, Fortuna, Abanilla i 
Santomera.

Quatre. Caravaca, Cehegín, Calasparra, Moratalla, 
Bullas, Pliego, Mula, Albudeite i Campos del Río.

Cinc. Jumilla i Yecla.

b) L’Assemblea està integrada per un nombre de 
membres que no pot ser inferior a trenta-cinc ni superior a 
quaranta-cinc diputats regio nals, dels quals cada circums-
cripció n’elegeix un de fix i un altre més per cada vint-i-cinc 
mil habitants o fracció superior a la meitat del nombre 
esmentat.

c) Els diputats són elegits per sufragi universal, igual, 
directe i secret dels més grans de divuit anys. L’atribució 
d’escons a cada llista es fa segons criteris de representació 
proporcional per aplicació del sistema D’Hondt.

d) Per a l’accés a l’Assemblea Regio nal es requereix 
l’obtenció d’un cinc per cent, almenys, dels vots vàlids 
emesos a escala regio nal.

e) En tot el que no prevegi aquesta disposició, són 
aplicables les normes vigents per a les eleccions legislati-
ves al Congrés dels Diputats de les Corts Generals. Així 
mateix és aplicable, de forma supletòria, el número set de 
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l’article onze de la Llei trenta-nou/mil nou-cents setan-
ta-vuit, de disset de juliol, d’eleccions locals.

Tres. El quinzè dia a partir de la proclamació dels 
resultats provisionals de les eleccions, o el dia hàbil 
següent, si aquell no ho és, s’ha de constituir l’Assemblea 
Regio nal presidida per una Mesa integrada per un presi-
dent, el de més edat, i dos secretaris, els de menor edat 
dels seus components, que ha d’elegir mitjançant vot limi-
tat la Mesa composta d’un president, dos vicepresidents i 
dos secretaris, de forma anàloga a l’establerta per al Con-
grés dels Diputats.

Quatre. L’Assemblea Regio nal en la segona sessió, 
que ha de tenir lloc el quinzè dia posterior al final de la ses-
sió constitutiva, o el dia hàbil següent si aquell no ho és, ha 
d’elegir el president de la Comunitat Autònoma d’acord 
amb el procediment següent:

a) El president de l’Assemblea Regio nal ha de pro-
clamar candidats els que amb una antelació mínima de 
vint-i-quatre hores hagin estat presentats com a tals 
davant la Mesa per, almenys, cinc membres de l’Assem-
blea Regio nal.

b) Els candidats a la Presidència han d’exposar suc-
cessivament el seu programa polític i sol·licitar la confiança 
de l’Assemblea.

c) Resulta elegit president qui obtingui la confiança 
de l’Assemblea, d’acord amb el sistema d’elecció previst a 
l’article trenta-u d’aquest Estatut.

Segona.–U. Mentre no se celebrin les primeres elecci-
ons a l’Assemblea Regio nal, aquesta queda constituïda 
provisionalment pels membres de l’actual Consell Regio-
nal de Múrcia.

Dos. Dins els trenta dies següents a l’entrada en vigor 
d’aquest Estatut s’ha de procedir a la constitució de l’As-
semblea Regio nal provisional, amb la composició prevista 
al número anterior, mitjançant convocatòria als seus mem-
bres efectuada pel president de l’actual Consell Regio nal 
de Múrcia. En aquesta primera sessió constitutiva de l’As-
semblea Regio nal provisional s’ha de procedir a l’elecció 
del seu president i de la Mesa i a l’elecció de president de 
la Comunitat Autònoma, en la forma prescrita, respectiva-
ment, als números tres i quatre de la disposició transitòria 
primera.

Tres. L’Assemblea Regio nal provisional així consti-
tuïda té totes les competències que aquest Estatut atribu-
eix a l’Assemblea Regio nal, excepte l’exercici de la potestat 
legislativa. En tot cas, l’Assemblea Regio nal provisional pot 
dictar les disposicions necessàries per al funcionament de 
les institucions de la Comunitat Autònoma.

Quatre. Una vegada constituïda l’Assemblea Regio nal 
provisional, elegit el president de la Comunitat Autònoma i 
nomenat el Consell de Govern, la Diputació Provincial de 
Múrcia queda dissolta i assumida per la Comunitat Autò-
noma, i cessen en les seves funcions el president de la 
Diputació i altres diputats provincials.

Cinc. La publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
del nomenament del president pel Rei comporta l’extinció 
de l’ens preautonòmic.

Tercera.–U. El president de la Comunitat Autònoma, 
elegit de conformitat amb la disposició transitòria segona, 
ha de nomenar els membres del Consell de Govern provi-
sional.

Dos. Corresponen a aquest Consell de Govern les 
competències següents:

a) La que aquest Estatut atribueix al Consell de 
Govern.

b) Les que d’acord amb la legislació general de l’Estat 
corresponen a la Diputació Provincial.

Quarta.–Es respecten els drets adquirits de qualsevol 
ordre o naturalesa que corresponguin als funcionaris i altre 

personal adscrit a l’Administració de l’Estat, Diputació Pro-
vincial i organismes i institucions públiques que, per raó de 
les transferències de serveis a la Comunitat Autònoma, 
hagin de dependre d’aquesta en el futur. La Comunitat 
Autònoma queda subrogada en la titularitat dels contrac-
tes sotmesos al dret administratiu i laboral.

Els funcionaris dels cossos nacionals de l’Administració 
local que estiguin destinats a la Diputació Provincial pas-
sen a l’Administració regio nal, en la qual han d’ocupar llocs 
d’un rang anàleg al dels que actualment ocupen en aque-
lla, amb les funcions que els assignin els òrgans compe-
tents de la Comunitat Autònoma.

Els funcionaris a què es refereixen els dos paràgrafs 
anteriors han de ser respectats en tots els seus drets adqui-
rits de qualsevol ordre i naturalesa, fins i tot el de participar 
en els concursos de trasllat que convoqui l’Administració 
de l’Estat en igualtat de condicions amb la resta de mem-
bres del seu cos; d’aquesta manera poden exercir el dret 
permanent d’opció que correspon als funcio naris.

Cinquena.–El traspàs dels serveis inherents a les com-
petències que segons aquest Estatut corresponen a la 
Comunitat Autònoma de Múrcia s’ha de fer d’acord amb 
les bases següents:

U. En el termini màxim d’un mes des del nomena-
ment del president del Consell per part del rei, s’ha de  
nomenar una comissió mixta encarregada d’inventariar els 
béns i drets de l’Estat que hagin de ser objecte de transfe-
rència a la Comunitat Autònoma, de concretar els serveis i 
funcio naris que hagin de ser transferits i de procedir a 
l’adaptació, si és necessari, dels que passin a la competèn-
cia de la Comunitat Autònoma.

Dos. La Comissió Mixta està integrada paritàriament 
per vocals designats pel Govern i pel Consell de Govern, i 
ella mateixa estableix les seves normes de funcionament.

Els acords de la Comissió Mixta adopten la forma de 
proposta al Govern, que les aprova mitjançant decret, en 
què aquells hi figuren com a annexos; s`han de publicar 
simultàniament en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i en el 
«Butlletí Oficial de la Regió de Múrcia», i adquireixen vigèn-
cia a partir d’aquesta publicació.

Tres. En el termini màxim d’un any, la Comissió 
Mixta ha d’establir el calendari per al traspàs de la totalitat 
dels serveis que s’hagin de transferir d’acord amb aquest 
Estatut.

Quatre. Per preparar els traspassos i per verificar-los 
per blocs orgànics de naturalesa homogènia, la Comissió 
Mixta de transferències està assistida per comissions sec-
torials, d’àmbit nacional, agrupades per matèries, la tasca 
fonamental de les quals és determinar amb la representa-
ció de l’Administració de l’Estat els traspassos de mitjans 
personals, financers i materials que hagi de rebre la Comu-
nitat Autònoma.

Les comissions sectorials han de traslladar les seves 
propostes d’acord amb la Comissió Mixta, que les ha de 
ratificar.

Cinc. És títol suficient per a la inscripció en el Registre 
de la Propietat del traspàs de béns immobles de l’Estat a la 
Comunitat Autònoma la certificació per la Comissió Mixta 
dels acords governamentals degudament promulgats. 
Aquesta certificació ha de contenir els requisits exigits per 
la Llei hipotecària.

El canvi de titularitat en els contractes d’arrendament 
de locals per a oficines públiques dels serveis que es trans-
fereixin no dóna dret a l’arrendador a extingir ni modificar 
els elements objectius del contracte.

Sis. La Comunitat Autònoma ha d’assumir amb caràc-
ter definitiu i automàtic, i sense solució de continuïtat, els 
serveis que hagin estat traspassats a l’ens preautonòmic. 
Amb relació a les competències el traspàs de les quals esti-
gui en curs d’execució, se n’ha de continuar la tramitació 
d’acord amb els termes establerts pel decret de traspàs 
corresponent.
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Tant en un cas com en l’altre, les transferències realitza-
des s’han d’adaptar, si és necessari, a aquest Estatut.

Set. La Comissió Mixta creada d’acord amb el Reial 
decret de vint-i-nou de setembre de mil nou-cents setan-
ta-vuit, o qualsevol altra establerta posteriorment per a les 
transferències a la Comunitat Autònoma de la Regió de 
Múrcia, es considera dissolta quan es constitueixi la 
Comissió Mixta requerida a l’apartat u d’aquesta disposició 
transitòria.

Sisena.–Mentre no es dictin les disposicions que per-
metin el finançament dels serveis transferits corresponents 
a competències pròpies de la Comunitat Autònoma, l’Estat 
ha de contribuir al seu sosteniment partint d’una quantitat 
igual al cost efectiu del servei en el moment de la transfe-
rència, i actualitzar-la d’acord amb l’evolució de les circum-
stàncies.

Per garantir aquest finançament, la Comissió Mixta 
paritària Estat-Comunitat Autònoma n’ha de determinar 
l’abast a cada moment.

Setena.–Fins que no entri en vigor l’impost sobre el 
valor afegit, es considera com a impost que pot ser cedit el 
de luxe que es recapti en destinació.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, nou de juny de mil nou-
cents vuitanta-dos.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 

 15032 LLEI 20/1982, de 9 de juny, d’incompatibilitats 
en el sector públic. («BOE» 146, de 19-6-1982, 
i «BOE» 192, de 12-8-1982.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

Article primer.

U. La funció pública s’ha d’exercir servint amb objec-
tivitat els interessos generals, de conformitat amb l’article 
cent tres, apartat u, de la Constitució.

Dos. L’exercici de la funció pública és incompatible 
amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat, 
públics o privats, per compte propi o d’altri, retribuïts o 
merament honorífics, que impedeixin o menyscabin el 
compliment estricte dels deures del funcionari, comprome-
tin la seva imparcialitat o independència o perjudiquin els 
interessos generals.

Tres. Aquesta Llei és aplicable:

a) Al personal civil al servei de l’Administració de l’Es-
tat i dels seus organismes autònoms.

b) Al personal al servei de les administracions de les 
comunitats autònomes i dels organismes que en depe-
nen.

c) Al personal al servei de l’Administració local i dels 
organismes que en depenen.

d) Al personal que tingui la condició de funcionari al 
servei de la Seguretat Social.

e) Al personal que presta serveis en empreses en què 
la participació de capital d’una administració pública sigui, 

almenys, majoritària, així com a la resta de personal al qual 
sigui aplicable la Llei de bases del règim estatutari dels 
funcionaris públics.

Quatre. El personal al servei de la Seguretat Social no 
comprès a l’apartat d) del número anterior es regeix per les 
seves disposicions específiques adaptades als principis 
inclosos en aquesta Llei, de conformitat amb el que dis-
posa la disposició addicional quarta, en el que sigui aplica-
ble tenint en compte la naturalesa de la seva funció assis-
tencial.

Cinc. Les normes d’aquesta Llei tenen caràcter 
supletori respecte de qualssevol altres disposicions en 
matèria d’incompatibilitats del personal dependents de 
les administracions públiques no incorporat al seu àmbit 
d’aplicació.

Article segon.

U. No es pot percebre més d’un sou amb càrrec als 
pressupostos de les administracions públiques i dels 
organismes i empreses que en depenen o amb càrrec als 
dels òrgans constitucionals, llevat d’autorització expressa 
per llei o que els serveis es prestin en règim de jornada 
reduïda.

A aquests efectes s’entén per sou qualsevol retribució 
periòdica, sigui quina sigui la quantia i denominació.

Dos. En el cas de compatibilitat declarada per llei, cal 
atenir-se al que s’hi disposa quant a les retribucions que es 
puguin percebre.

Tres. En el cas de serveis prestats en règim de jornada 
reduïda, en un dels llocs de treball només es poden perce-
bre com a màxim les retribucions bàsiques i en l’altre no es 
poden percebre complements per dedicació especial, 
plena, exclusiva o prolongació de jornada.

Quatre. En cap cas els funcionaris i la resta de perso-
nal a què es refereixen els apartats anteriors poden fer ús 
simultàniament de més d’un dels supòsits excepcionals 
que recullen els apartats esmentats.

Article tercer.

L’exercici de la funció pública és absolutament incom-
patible amb les activitats privades següents:

a) L’assessorament o la pertinença a consells d’admi-
nistració d’empreses privades sempre que l’activitat 
d’aquestes empreses estigui directament relacionada amb 
les que dugui a terme l’organisme en el qual el funcionari 
presti els seus serveis.

b) La titularitat individual o compartida de concerts de 
prestació continuada o esporàdica de serveis, sigui quina 
sigui la seva naturalesa, amb l’entitat pública en la qual el 
funcionari ocupi el seu lloc o càrrec.

c) La participació superior al deu per cent en el capital 
de societats que tinguin concerts de prestació de serveis, 
sigui quina sigui la seva naturalesa, amb l’entitat pública 
en la qual es presta la funció pública, així com el treball, 
regular o discontinu, retribuït o no, subjecte o no a horari, 
al servei de l’entitat concertada.

Article quart.

U. El personal en situació de servei actiu té l’obligació 
de declarar les activitats lucratives professionals, laborals, 
mercantils o industrials que exerceixi fora de les adminis-
tracions públiques.

Dos. A la vista de la declaració preceptuada a l’apartat 
anterior, el subsecretari del Ministeri corresponent, l’òrgan 
de govern de la comunitat autònoma o ens preautonòmic 
o el Ple de les corporacions locals han de dictar resolució 
amb l’expedient previ en el termini màxim d’un mes, en 
què es declari la incompatibilitat per resolució motivada 


