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Corts de Castella-la Manxa amb la composició prevista al 
número anterior, mitjançant una convocatòria als seus 
membres efectuada pel president de la Junta de Comuni-
tats. En aquesta primera sessió constitutiva s’ha de proce-
dir a l’elecció de la Mesa de les Corts de Castella-la Manxa 
i del president de la Junta de Comunitats en els termes 
previstos respectivament a la disposició transitòria pri-
mera, apartat set, i a l’article catorze d’aquest Estatut. 

Tres. Les Corts així constituïdes tenen totes les com-
petències que aquest Estatut atribueix a les Corts de Caste-
lla-la Manxa, excepte l’exercici de la potestat legislativa. En 
tot cas, les Corts poden dictar, amb caràcter provisional, les 
disposicions necessàries per al funcionament de les insti-
tucions de la Comunitat Autònoma. 

Quatre. Una vegada constituïdes les Corts de Caste-
lla-la Manxa i elegit el president de la Junta de Comunitats, 
queda dissolt l’ens preautonòmic. 

Quarta.–Mentre les Corts Generals no elaborin les lleis 
a què es refereix aquest Estatut i fins que les Corts de Cas-
tella-la Manxa no legislin sobre les matèries de la seva 
competència, continuen en vigor les actuals lleis i disposi-
cions de l’Estat que es refereixin a les matèries esmenta-
des, sens perjudici que el seu desplegament legislatiu, si 
s’escau, i la seva execució, els porti a terme la Junta de 
Comunitats en els supòsits així previstos en l’Estatut. 

Cinquena.–U. Amb la finalitat de transferir a la regió 
les funcions i atribucions que els corresponen d’acord amb 
aquest Estatut, s’ha de crear, en el termini màxim d’un mes 
a partir de la constitució del Consell de Govern, una comis-
sió mixta paritària integrada per representants de l’Estat i 
de la Comunitat Autònoma, que han d’establir les seves 
normes de funcionament. 

Dos. 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 a la Comissió Mixta, que les ha de rati-
ficar. 

Tres. Els acords de la Comissió Mixta han d’adoptar la 
forma de propostes al Govern, que les ha d’aprovar mitjan-
çant un decret, en què aquells figurin com a annexos a 
aquest; s’han de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i 
en el diari oficial de la regió, i adquireixen vigència a partir 
d’aquesta publicació. 

Quatre. És títol suficient per a la inscripció en el Regis-
tre de la Propietat del traspàs de béns immobles de l’Estat 
a la Junta de Comunitats la certificació expedida per la 
Comissió Mixta dels acords governamentals degudament 
promulgats. Aquesta certificació ha de contenir els requi-
sits exigits per la Llei hipotecària. 

Cinc. Els funcionaris adscrits a serveis de titularitat 
estatal o a altres institucions públiques que resultin afecta-
des pels traspassos a la regió passen a dependre d’aquesta, 
i se’ls han de respectar tots els drets de qualsevol ordre i 
naturalesa que els corresponguin en el moment del tras-
pàs, fins i tot el de participar en els concursos de trasllat 
que convoqui l’Estat en igualtat de condicions amb la resta 
de membres del seu cos; d’aquesta manera poden exercir 
el seu dret permanent d’opció. 

Mentre la Junta de Comunitats no aprovi el règim esta-
tutari dels seus funcionaris, són aplicables les disposicions 
de l’Estat vigents sobre la matèria. 

Sisena.–U. Fins que no s’hagi completat el traspàs 
dels serveis corresponents a les competències fixades a la 
Comunitat Autònoma en aquest Estatut, o en qualsevol cas 
fins que no s’hagin complert els sis anys des de la seva 
entrada en vigor, l’Estat ha de garantir, en el marc de la Llei 

orgànica de finançament de les comunitats autònomes, el 
finançament dels serveis transferits a la Comunitat amb 
una quantitat igual al cost efectiu del servei en el territori 
de la regió en el moment de la transferència. 

Dos. Per garantir el finançament dels serveis abans 
esmentats, la Comissió Mixta prevista a la disposició tran-
sitòria cinquena ha d’adoptar un mètode encaminat a fixar 
el percentatge de participació previst a l’article quaranta-
sis. El mètode que s’ha de seguir ha de tenir en compte tant 
els costos directes i indirectes dels serveis com les despe-
ses d’inversió que corresponguin. 

Tres. La Comissió Mixta a què es refereix l’apartat dos 
ha de fixar el percentatge esmenat, mentre duri el període 
transitori, amb una antelació mínima d’un mes a la presen-
tació dels pressupostos generals de l’Estat a les Corts. 

Quatre. A partir del mètode fixat a l’apartat dos, s’ha 
d’establir un percentatge en què es consideri el cost efectiu 
global dels serveis transferits per l’Estat a la regió, minorat 
pel total de la recaptació obtinguda per aquesta pels tributs 
cedits, en relació amb la suma dels ingressos obtinguts per 
l’Estat en els capítols I i II de l’últim pressupost anterior a la 
transferència dels serveis. 

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

DISPOSICIÓ FINAL 

U. Aquest Estatut entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», i queda derogat el 
Reial decret llei trenta-dos/mil nou-cents setanta-vuit, de 
trenta-u d’octubre, sobre règim preautonòmic de la regió 
de Castella-la Manxa. 

Dos. L’actual Junta Preautonòmica de Castella-la 
Manxa continua les seves funcions fins a l’elecció dels 
òrgans que l’hagin de substituir d’acord amb aquest 
Estatut. 

Per tant, 

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 
compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Palau de Marivent, Palma de Mallorca, deu d’agost de 
mil nou-cents vuitanta-dos.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO  Y BUSTELO 

 20821 LLEI ORGÀNICA 10/1982, de 10 d’agost, de 
l’Estatut d’autonomia de les Canàries. 
(«BOE» 195, de 16-8-1982.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA 

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgà-
nica. 

Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 
orgànica següent i jo la sanciono. 

TÍTOL PRELIMINAR 

Disposicions generals 

Article primer 

Les Canàries, com a expressió de la seva identitat, i 
per accedir al seu autogovern, es constitueixen en 
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Comunitat Autònoma, en el marc de la unitat de la nació 
espanyola, de conformitat amb el que disposen la Cons-
titució i aquest Estatut, que n’és la norma institucional 
bàsica. 

La Comunitat Autònoma, a través de les seves insti-
tucions democràtiques, assumeix com a tasca suprema 
la defensa dels interessos canaris, el desenvolupament 
equilibrat de les illes i la solidaritat entre tots els que 
integren el poble canari, del qual emanen els seus 
poders, de conformitat amb la Constitució i aquest 
Estatut. 

Article segon 

Les Canàries comprèn els territoris insulars integrats 
per les set illes d’El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, 
La Gomera, Lanzarote, La Palma i Tenerife, així com per 
les illes d’Alegranza, La Graciosa, Lobos i Montaña Clara, 
Roque del Este i Roque del Oeste, agregades administra-
tivament a Lanzarote, llevat de la de Lobos, que ho està 
a Fuerteventura. 

Article tercer 

U. La capitalitat de les Canàries es fixa compartida-
ment a les ciutats de Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas 
de Gran Canaria. 

La seu del president del Govern autònom alterna 
entre les dues capitals per períodes legislatius. 

El vicepresident resideix en una seu diferent de la del 
president. 

Dos. El Parlament canari té la seu a la ciutat de 
Santa Cruz de Tenerife. 

Article quart 

U. Als efectes d’aquest Estatut, gaudeixen de la 
condició política de canaris els ciutadans espanyols que, 
d’acord amb les lleis generals de l’Estat, tinguin veïnatge 
administratiu en qualsevol dels municipis de les Canà-
ries. 

Dos. Com a canaris, gaudeixen dels drets polítics 
definits en aquest Estatut els ciutadans espanyols resi-
dents a l’estranger que hagin tingut l’últim veïnatge 
administratiu a les Canàries i acreditin aquesta condició 
en el Consolat d’Espanya corresponent. També gaudei-
xen d’aquests drets els seus descendents inscrits com a 
espanyols, si així ho sol·liciten, en la forma que deter-
mini la llei de l’Estat. 

Article cinquè 

U. Els ciutadans de les Canàries són titulars dels 
drets i deures fonamentals establerts a la Constitució. 

Dos. Els poders públics canaris, en el marc de les 
seves competències, assumeixen com a principis rectors 
de la seva política: 

a) La promoció de les condicions necessàries per al 
lliure exercici dels drets i llibertats dels ciutadans i la 
igualtat dels individus i els grups en què s’integren. 

b) La defensa de la identitat i dels valors i interes-
sos del poble canari. 

c) La consecució de la plena ocupació i del desen-
volupament equilibrat entre les illes. 

d) La solidaritat consagrada a l’article cent trenta-
vuit de la Constitució. 

Article sisè 

La bandera de les Canàries està formada per tres 
franges iguals en sentit vertical, els colors de la qual són, 
a partir de l’asta, blanc, blau i groc. 

Les Canàries té escut propi, la descripció del qual és 
la següent: en camp d’atzur porta set illes de plata ben 
ordenades, dos, dos, dos i una, aquesta última en punta. 
Com a timbre, una corona reial d’or, surmontada d’una 
cinta de plata amb el lema «Océano» de sabre i com a 
suports dos gossos en el seu color encollarats. 

TÍTOL PRIMER 

De les institucions de la Comunitat Autònoma 

Article setè 

U. Els poders de la Comunitat Autònoma s’exercei-
xen a través del Parlament, del Govern i del seu presi-
dent. 

Dos. Les illes tenen a més la seva administració 
pròpia en forma de cabildos, que es continuen regulant 
per la seva legislació específica. Així mateix, exerceixen 
les funcions que els reconeix aquest Estatut. 

SECCIÓ PRIMERA 

Del Parlament 

Article vuitè 

U. El Parlament, òrgan representatiu del poble 
canari, està constituït per diputats regionals elegits per 
sufragi universal, directe, igual, lliure i secret. 

Dos. El sistema electoral és el de representació pro-
porcional. No es tenen en compte les llistes de partit o 
coalició que no obtinguin, almenys, el tres per cent dels 
vots vàlids emesos a la regió o el vint per cent dels vàli-
dament emesos en la circumscripció electoral respec-
tiva. 

Tres. El nombre de diputats regionals no pot ser 
inferior a cinquanta ni superior a setanta. 

Quatre. Cadascuna de les illes d’El Hierro, Fuerte-
ventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma i 
Tenerife constitueixen una circumscripció electoral. 

Article novè 

U. Són electors i elegibles els majors d’edat inscrits 
en el cens que gaudeixin de la condició política de cana-
ris, segons l’article quart d’aquest Estatut, i estiguin en 
ple gaudi dels seus drets civils i polítics, sens perjudici 
de les causes d’inelegibilitat establertes per la llei. 

Dos. La durada del mandat és de quatre anys. 
Tres. Els membres del Parlament són inviolables 

pels vots i opinions que emetin en l’exercici del seu 
càrrec. 

Durant el seu mandat, no poden ser detinguts ni 
retinguts, excepte en cas de flagrant delicte, pels actes 
delictius comesos en l’àmbit territorial de la Comunitat 
Autònoma, i correspon al Tribunal Suprem de Justícia de 
les Canàries, en tot cas, decidir sobre la seva inculpació, 
presó, processament i judici. Fora del territori esmentat, 
la responsabilitat penal és exigible en els mateixos ter-
mes davant la Sala Penal del Tribunal Suprem. 

Quatre. Els diputats no estan subjectes a mandat 
imperatiu. 

Article deu 

U. El Parlament canari és inviolable. 
Dos. El Parlament es constitueix dins el termini dels 

trenta dies següents a la celebració de les eleccions. 
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Article onze 

U. El Parlament elegeix, en la primera reunió de 
cada legislatura i per majoria absoluta dels seus mem-
bres, un president, dos vicepresidents i dos secretaris, 
tots els quals constitueixen la Mesa. 

El Parlament funciona en Ple i en comissions. 
Dos. El Parlament dicta el seu Reglament, que l’han 

d’aprovar per majoria absoluta els seus membres. S’hi 
determina el règim de sessions, la formació de grups 
parlamentaris i el funcionament de la Diputació Perma-
nent, així com totes les altres qüestions que afectin els 
procediments legislatius i de control polític. 

Tres. Els acords s’adopten per majoria simple, a 
excepció dels casos en què en aquest mateix Estatut 
s’estableixi un altre sistema de majories. No obstant 
això, quan almenys els dos terços dels diputats repre-
sentants d’una illa s’oposin en el Ple a l’adopció d’un 
acord perquè el consideren perjudicial per a aquesta, 
l’assumpte s’ha de posposar a la sessió següent. 

Quatre. La iniciativa legislativa correspon al Govern 
canari i als diputats regionals o a un cabildo insular. La 
iniciativa popular per a la presentació de proposicions 
de llei que hagi de tramitar el Parlament canari l’ha de 
regular aquest mitjançant una llei, d’acord amb el que 
estableixi la llei orgànica prevista a l’article vuitanta-set 
punt tres de la Constitució. 

Cinc. El Parlament es reuneix en sessions ordinà-
ries i extraordinàries. Els períodes ordinaris de sessions 
comprenen cent vint dies i tenen lloc entre les dates que 
assenyali el Reglament. Les sessions extraordinàries les 
convoca el seu president, amb especificació, en tot cas, 
de l’ordre del dia, a petició de la Diputació Permanent, 
d’una quarta part dels diputats o del nombre de grups 
parlamentaris que determini el Reglament, així com a 
petició del Govern. 

Sis. El Parlament de les Canàries fixa el seu propi 
pressupost. 

Set. Les lleis de les Canàries les promulga en nom 
del Rei el president del Govern canari i es publiquen en 
el «Butlletí Oficial de la Comunitat» i en el «Butlletí Ofi-
cial de l’Estat». Als efectes de la seva entrada en vigor 
regeix la data de la seva publicació en el «Butlletí Oficial 
de la Comunitat». 

Vuit. El control de la constitucionalitat de les lleis 
del Parlament de les Canàries correspon al Tribunal 
Constitucional. 

Article dotze 

Són funcions del Parlament: 

a) Exercir la potestat legislativa de la Comunitat 
Autònoma. 

b) Aprovar-ne els pressupostos. 
c) Controlar políticament l’acció del Govern canari. 
d) Designar, d’entre els seus membres i per a cada 

legislatura de les Corts Generals, els senadors represen-
tants de la Comunitat Autònoma de les Canàries, i asse-
gurar, en tot cas, la representació proporcional ade-
quada. El seu mandat al Senat està vinculat a la condició 
de diputat del Parlament canari. 

e) Sol·licitar del Govern de l’Estat l’adopció i pre-
sentació de projectes de llei, i presentar directament 
proposicions de llei davant les Corts Generals, d’acord 
amb l’article vuitanta-set punt dos de la Constitució. 

f) Interposar recursos d’inconstitucionalitat i perso-
nar-se davant el Tribunal Constitucional en els supòsits i 
en els termes previstos a la Constitució. 

g) Qualssevol altres que li assignin la Constitució, 
aquest Estatut o les lleis de l’Estat. 

Article tretze 

El Parlament pot nomenar un diputat del Comú per a 
la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públi-
ques dels ciutadans i supervisar les activitats de l’Admi-
nistració de la Comunitat Autònoma, d’acord amb el que 
estableix la Llei orgànica del defensor del poble. 

Una llei del Parlament de les Canàries n’ha d’establir 
l’organització i funcionament. 

SECCIÓ II

Del Govern i de l’Administració de la Comunitat
 Autònoma 

Article catorze 

Correspon al Govern de les Canàries: 

U. Les funcions executives i administratives, de 
conformitat amb el que estableix aquest Estatut. 

Dos. La potestat reglamentària. 
Tres. La planificació de la política regional i la coor-

dinació de la política econòmica insular amb la regional, 
tenint en compte les necessitats de cada illa. 

Quatre. La interposició de recursos d’inconstitucio-
nalitat i totes les facultats que li atribueixi la Llei orgà-
nica del Tribunal Constitucional. 

Cinc. Qualsevol altra potestat o facultat que li con-
fereixin les lleis. 

Article quinze 

U. El Govern de les Canàries està compost pel pre-
sident, el vicepresident i els consellers. 

Dos. Una llei del Parlament canari n’ha de determi-
nar la composició i les atribucions, així com l’estatut dels 
seus membres. 

Tres. El nombre de membres del Govern no pot 
excedir els onze. 

Article setze 

U. El Parlament elegeix d’entre els seus membres el 
president del Govern canari, el mandat del qual és de 
quatre anys. 

Dos. El president del Parlament, amb la consulta 
prèvia amb les forces polítiques que hi són representa-
des, i escoltada la Mesa, ha de proposar un candidat a 
president del Govern canari. El candidat ha de presentar 
el seu programa al Parlament. Per ser elegit, el candidat 
ha d’obtenir majoria absoluta en primera votació; si no 
l’obté, s’ha de procedir a una nova votació passades 
quaranta-vuit hores, i la confiança s’entén atorgada si 
obté majoria simple. En cas que no s’aconsegueixi 
aquesta majoria, s’han de tramitar propostes successi-
ves en la forma prevista anteriorment. Si transcorregut 
el termini de dos mesos, a partir de la primera votació 
d’investidura, cap candidat no ha obtingut la confiança 
del Parlament, aquest queda automàticament dissolt, i 
s’ha de procedir a la convocatòria de noves eleccions per 
a aquest. El mandat del nou Parlament dura, en tot cas, 
fins a la data en què hauria d’haver conclòs el del pri-
mer. 

Tres. Una vegada elegit, el president el nomena el 
Rei. 

Article disset 

U. El president designa i separa lliurement el vice-
president i la resta de membres del Govern, dirigeix i 
coordina la seva actuació i assumeix la més alta repre-
sentació de les Canàries i l’ordinària de l’Estat a l’arxi-
pèlag. 
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Dos. El vicepresident, que ha de tenir en tot cas la 
condició de diputat, substitueix el president en cas d’ab-
sència, vacant o malaltia. 

Article divuit 

U. El Govern respon solidàriament de la seva gestió 
política davant el Parlament canari. 

Dos. Els membres del Govern només poden ser 
detinguts durant el seu mandat en cas de flagrant delicte 
comès en l’àmbit territorial de les Canàries, i correspon 
decidir sobre la seva inculpació, presó, processament i 
judici al Tribunal Superior de Justícia de les Canàries. 
Fora de l’àmbit territorial esmentat, la responsabilitat 
penal és exigible en els mateixos termes davant la Sala 
Penal del Tribunal Suprem. 

Article dinou 

U. El Govern cessa després de la celebració d’elec-
cions al Parlament, en els casos de pèrdua de la confi-
ança parlamentària i per dimissió, incapacitat o mort del 
president. 

Dos. El Govern cessant continua les seves funcions 
fins a la presa de possessió del nou Govern, que ha de 
tenir lloc en el termini màxim de quinze dies, a comptar 
de la data de nomenament del president. 

Article vint 

U. El Parlament pot exigir la responsabilitat política 
del Govern mitjançant l’adopció, per majoria absoluta, 
de la moció de censura. Tota moció de censura ha d’in-
cloure el nom del candidat a la presidència i l’han de 
presentar, almenys, el quinze per cent dels membres del 
Parlament. 

Dos. Els signataris d’una moció de censura rebut-
jada no poden presentar-ne una altra durant el mateix 
període de sessions. 

Article vint-i-u 

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

Dos. L’organització de l’Administració pública canà-
ria respon als principis d’eficàcia, economia i màxima 
proximitat als seus ciutadans. 

Tres. La Comunitat Autònoma pot exercir les seves 
funcions administratives, bé directament, bé per delega-
ció, a través d’òrgans dependents del Govern canari o 
dels cabildos insulars, de conformitat amb el que disposi 
una llei del Parlament canari. 

SECCIÓ III

Del Govern dels territoris insulars 

Article vint-i-dos 

U. Les Canàries articula la seva organització territo-
rial en set illes, i aquestes al seu torn en municipis, les 
institucions de govern local dels quals són, respectiva-
ment, els cabildos insulars i els ajuntaments. 

Dos. El Cabildo constitueix l’òrgan de govern i 
administració insular. Té autonomia plena en els termes 
que estableixen la Constitució i la seva legislació especí-
fica de conformitat amb el que disposa l’article trenta-
dos d’aquest Estatut. 

Tres. Als cabildos insulars els correspon l’exercici 
de les funcions que els són reconegudes com a pròpies; 
les que els transfereixi o delegui la Comunitat Autò-
noma, i la col·laboració en el desenvolupament i l’execu-

ció dels acords adoptats pel Govern canari, en els termes 
que estableixin les lleis del seu Parlament. Les transfe-
rències i delegacions porten incorporats els mitjans eco-
nòmics, materials i personals que corresponguin. 

Els cabildos assumeixen la representació ordinària 
en cada illa de l’Administració autònoma, i executen 
en nom seu qualsevol competència que aquesta no 
exerceixi directament a través d’òrgans administratius 
propis. 

Quatre. El Govern canari ha de coordinar l’activitat 
dels cabildos insulars quan afecti directament l’interès 
general de la Comunitat Autònoma. 

SECCIÓ IV

De l’Administració de justícia 

Article vint-i-tres 

U. El Tribunal Superior de Justícia de les Canàries 
és l’òrgan jurisdiccional que, sens perjudici de la juris-
dicció que correspongui al Tribunal Suprem, culmina 
l’organització judicial en el territori canari. 

Dos. S’hi integren els tribunals de justícia amb seu 
en el territori de la Comunitat Autònoma, de conformitat 
amb el que disposi la Llei orgànica del poder judicial. 

Article vint-i-quatre 

El president del Tribunal Superior de Justícia de les 
Canàries el nomena el Rei a proposta del Consell Gene-
ral del Poder Judicial. El president del Govern canari ha 
d’ordenar la publicació d’aquest nomenament en el 
«Butlletí Oficial de les Canàries». 

Article vint-i-cinc 

U. La competència dels òrgans jurisdiccionals de 
les Canàries s’estén: 

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

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

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. 

Dos. En la resta de matèries es pot interposar, quan 
escaigui, davant el Tribunal Suprem, el recurs de cassa-
ció o el que correspongui, segons les lleis de l’Estat i, si 
s’escau, el de revisió. El Tribunal Suprem també resol els 
conflictes de competència entre els tribunals de les 
Canàries i els de la resta d’Espanya. 

Article vint-i-sis 

En tot cas, correspon al Tribunal Superior de Justícia 
de les Canàries: 

U. Conèixer de les responsabilitats que s’indiquen 
als articles novè i divuit d’aquest Estatut. 

Dos. Entendre dels recursos relacionats amb els 
processos electorals de la Comunitat Autònoma. 

Tres. Resoldre, si s’escau, els conflictes de jurisdic-
ció entre òrgans de la comunitat. 

Quatre. Resoldre les qüestions de competència 
entre òrgans judicials de les Canàries. 

Cinc. Resoldre els conflictes d’atribucions entre 
corporacions locals. 
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Article vint-i-set 

Amb relació a l’Administració de justícia, exceptuada 
la jurisdicció militar, correspon a la Comunitat Autò-
noma: 

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 la delimitació de les demarcacions terri-
torials dels òrgans jurisdiccionals de les Canàries, de 
conformitat amb la Llei orgànica del poder judicial. 

Article vint-i-vuit 

U. La Comunitat Autònoma participa en la fixació 
de les demarcacions corresponents en les notaries, 
registres de la propietat i mercantil radicats en el seu 
territori. 

Dos. Els notaris i registradors de la propietat i mer-
cantils els nomena el Govern de les Canàries de confor-
mitat amb les lleis de l’Estat i en igualtat de drets, tant si 
els aspirants exerceixen dins o fora de les Canàries. 

Tres. A instàncies del Govern de les Canàries, l’òr-
gan competent ha de convocar els concursos i oposici-
ons per cobrir les places vacants a les Canàries de 
magistrats, jutges, secretaris judicials i resta de personal 
al servei de l’Administració de justícia, d’acord amb el 
que disposi la Llei orgànica del poder judicial. 

Quatre. Correspon íntegrament a l’Estat, de confor-
mitat amb les lleis generals, l’organització i el funciona-
ment del Ministeri Fiscal. 

TÍTOL II 

De les competències de la Comunitat Autònoma 
de les Canàries 

Article vint-i-nou 

La Comunitat Autònoma de les Canàries, d’acord amb 
les normes d’aquest Estatut, té competència exclusiva en 
les matèries següents: 

U. Organització, règim i funcionament de les seves 
institucions d’autogovern i dels seus organismes autò-
noms. 

Dos. Demarcacions territorials de l’arxipèlag, altera-
ció de termes municipals i denominació oficial dels muni-
cipis. 

Tres. Agricultura i ramaderia, d’acord amb l’ordena-
ció general de l’economia estatal. 

Quatre. Caça. 
Cinc. Pesca en aigües interiors, marisqueig i aqüicul-

tura, sens perjudici de les competències de l’Estat en 
matèria de vigilància d’aigües interiors. 

Sis. Aprofitaments hidràulics, canals i regadius, 
aigües minerals i termals. 

Set. Assistència social i serveis socials. Fundacions i 
associacions de caràcter docent, cultural, artístic, assis-
tencial i similars quan exerceixin essencialment les seves 
funcions a les Canàries. 

Vuit. Foment de la recerca científica i tècnica, en 
coordinació amb l’Estat. 

Nou. Foment de la cultura. Institucions relacionades 
amb el foment i ensenyament de les belles arts, artesania, 
patrimoni historicoartístic, monumental, arqueològic i 
científic, sens perjudici del que estableix l’article cent qua-
ranta-nou, u, vint-i-vuit, de la Constitució. Arxius, bibliote-
ques, museus i conservatoris de música d’interès de la 
Comunitat que no siguin de titularitat estatal. 

Deu. Fires i mercats interiors. 
Onze. Ordenació del territori, urbanisme i habitatge. 

Dotze. Obres públiques d’interès de la Comunitat i 
que no siguin d’interès general de l’Estat. 

Tretze. Carreteres i ferrocarrils i el transport desen-
volupat per aquests mitjans o per cable. 

Catorze. Promoció i ordenació del turisme a l’arxi-
pèlag. 

Quinze. Esport, oci i esplai. Espectacles. 
Setze. Els ports de refugi, els ports i aeroports espor-

tius i, en general, els que no duguin a terme activitats 
comercials. 

Disset. Estadística d’interès de la Comunitat Autò-
noma. 

En l’exercici d’aquestes competències corresponen a 
la Comunitat Autònoma la potestat legislativa, la potestat 
reglamentària i la funció executiva, que ha d’exercir res-
pectant, en tot cas, el que disposa la Constitució. 

Article trenta 

U. El Govern de les Canàries té competència en 
matèria de seguretat ciutadana, en els termes establerts a 
l’article cent quaranta-vuit, apartat u, número vint-i-dos, 
de la Constitució. 

Dos. El Govern de les Canàries pot crear una policia 
pròpia, d’acord amb el que disposi sobre això la llei orgà-
nica prevista a l’article cent quaranta-nou, u, vint-i-nou, de 
la Constitució. 

Article trenta-u 

D’acord amb els procediments previstos a l’article 
trenta-cinc, la Comunitat Autònoma pot exercir les com-
petències següents: 

U. Desplegament legislatiu i execució del règim de 
radiodifusió i televisió, en els termes i casos establerts a 
la Llei reguladora de l’Estatut jurídic de la ràdio i de la 
televisió; règim de premsa i altres mitjans de comunicació 
social. 

Dos. Crear, regular i mantenir la seva pròpia televi-
sió, ràdio i premsa i, en general, tots els mitjans de comu-
nicació social per al compliment dels seus fins. 

Tres. Desplegament legislatiu del sistema de consul-
tes populars municipals en l’àmbit de les Canàries, de 
conformitat amb el que disposin les lleis a què es refereix 
l’apartat tres, de l’article noranta-dos, i el número divuit 
de l’apartat u, de l’article cent quaranta-nou de la Consti-
tució, i correspon a l’Estat l’autorització de la seva convo-
catòria. 

Article trenta-dos 

En el marc de la legislació bàsica de l’Estat i, si s’es-
cau, en els termes que aquesta estableixi, correspon a la 
Comunitat Autònoma el desplegament legislatiu i l’execu-
ció en les matèries següents: 

U. Règim local. 
Dos. Règim jurídic de l’Administració canària i dels 

seus funcionaris, d’acord amb criteris d’eficàcia, aprofita-
ment d’efectius estatals i respecte als drets adquirits. 

Tres. Normes dels procediments administratiu, eco-
nomicoadministratiu i fiscal que es deriven de les especi-
alitats del règim administratiu, econòmic i fiscal canari. 

Quatre. Forests: la seva ordenació i foment, serveis 
forestals, vies pecuàries i pastures. 

Cinc. Institucions de crèdit cooperatiu públic i terri-
torial i caixes d’estalvis. 

Sis. Ordenació i planificació de l’activitat econòmica 
regional en l’exercici de les seves competències. 

Set. Sanitat i higiene. 
Vuit. Règim miner i energètic. 
Nou. Coordinació hospitalària en general, inclosa la 

de la Seguretat Social. 



Suplement retrospectiu núm. 4 Any 1982 143

Article trenta-tres 

Correspon a la Comunitat Autònoma de les Canàries, 
en els termes que estableixin les lleis i normes reglamen-
tàries que dicti l’Estat en desplegament de la seva legisla-
ció, la funció executiva en les matèries següents: 

a) Protecció del medi ambient. 
b) Museus, biblioteques i arxius i conservatoris de 

música de titularitat estatal d’interès per a la Comunitat 
Autònoma que l’Estat no es reservi per a si, en el marc 
dels convenis que, si s’escau, es puguin subscriure. 

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

l’Estat. 
e) Indústria, sens perjudici del que determinin les 

normes de l’Estat per raons de seguretat, sanitàries o d’in-
terès militar, i les normes relacionades amb les indústries 
que estiguin subjectes a la legislació de mines, hidrocar-
burs i energia nuclear. Queda reservada a la competència 
exclusiva de l’Estat l’autorització per a transferència de 
tecnologia estrangera. 

Article trenta-quatre 

La Comunitat Autònoma de les Canàries també exer-
ceix competències, en els termes que s’assenyalen a l’ar-
ticle següent, en les matèries següents: 

a) Competències legislatives i d’execució: 

U. Ordenació del sector pesquer. 
Dos. Aigües superficials i subterrànies, naixents i 

recursos geotérmicos; captació, enllumenament, explota-
ció, transformació i fabricació, distribució i consum d’ai-
gües per a fins agrícoles, urbans i industrials. 

Tres. Ordenació del litoral. 
Quatre. Espais naturals protegits. 
Cinc. Transports, dins el territori de l’arxipèlag, no 

inclosos a l’article vint-i-nou, tretze. 
Sis. Ensenyament, en tota l’extensió, nivells, graus, 

modalitats i especialitats, sens perjudici del que disposen 
l’article vint-i-set de la Constitució i les lleis orgàniques 
que el despleguin, de conformitat amb l’apartat primer de 
l’article vuitanta-u de la Constitució. L’Estat es reserva les 
facultats que li atribueix el número trenta de l’apartat u de 
l’article cent quaranta-nou de la Constitució, i l’alta ins-
pecció necessària per al seu compliment i garantia. 

Set. Cambres de la propietat, cambres de comerç, 
indústria i navegació, sens perjudici del que disposa el 
número deu, de l’apartat u, de l’article cent quaranta-nou, 
de la Constitució. Tot això en el marc del que estableixi la 
legislació bàsica de l’Estat reguladora de les corporacions 
de dret públic. 

Vuit. Col·legis professionals i exercici de les professi-
ons titulades en els termes de l’apartat setè, i sens perju-
dici del que estableixen els articles trenta-sis i cent trenta-
nou de la Constitució. 

Nou. Casinos, jocs i apostes, amb exclusió de les 
apostes mútues esportivobenèfiques. 

Deu. Indústria, d’acord amb les bases i l’ordenació 
de l’activitat econòmica general i la política monetària de 
l’Estat, en els termes del que disposen els articles trenta-
vuit, cent trenta-un i els números onze i tretze de l’apartat 
u de l’article cent quaranta-nou de la Constitució. 

b) Competències d’execució: 

U. Institucions públiques de protecció i tutela de 
menors. 

Dos. Cooperatives, pòsits i mutualisme no integrat 
en el sistema de la Seguretat Social. 

Tres. Execució dels serveis de la Seguretat Social. 
Quatre. Centres de contractació de mercaderies i 

valors, de conformitat amb la legislació mercantil. 
Cinc. Execució de la legislació laboral. 

Sis. Fires internacionals que tinguin lloc a l’arxi-
pèlag. 

Article trenta-cinc 

L’assumpció de les competències previstes a l’article 
anterior, l’exercici de les quals s’ha de realitzar amb sub-
jecció a la legislació de l’Estat, en els casos en què així ho 
exigeixi l’article cent quaranta-nou, u, de la Constitució, 
s’ha d’efectuar per algun dels procediments següents: 

a) A través dels procediments establerts als núme-
ros u i dos de l’article cent cinquanta de la Constitució, bé 
a iniciativa del Parlament de les Canàries, del Govern de 
la nació, del Congrés dels Diputats o del Senat. 

b) Transcorreguts els cinc anys previstos a l’article 
cent quaranta-vuit, dos, de la Constitució, amb l’acord 
previ del Parlament de les Canàries adoptat per majoria 
absoluta i mitjançant una llei orgànica aprovada per les 
Corts Generals, segons el que preveu l’article cent qua-
ranta-set, tres, de la Constitució. 

Article trenta-sis 

La Comunitat Autònoma de les Canàries pot elevar al 
Govern les propostes que estimi pertinents sobre la resi-
dència i treball d’estrangers a les Canàries. 

Article trenta-set 

U. La Comunitat Autònoma de les Canàries ha de ser 
informada de l’elaboració dels tractats i convenis interna-
cionals i de les negociacions d’adhesió a aquests, així 
com dels projectes de legislació duanera, quan afectin 
matèries del seu interès específic. Rebuda la informació, 
l’òrgan de govern de la Comunitat Autònoma ha d’eme-
tre, si s’escau, el seu parer. 

Dos. La Comunitat Autònoma ha d’adoptar les 
mesures necessàries per a l’execució dels tractats i conve-
nis internacionals en el que afectin matèries atribuïdes a 
la seva competència, segons aquest Estatut. 

Article trenta-vuit 

U. Per a la gestió i prestació de serveis propis corres-
ponents a matèries de la seva competència exclusiva, la 
Comunitat Autònoma de les Canàries pot subscriure con-
venis amb altres comunitats autònomes. Aquests acords 
els ha d’aprovar el Parlament canari i s’han de comunicar 
a les Corts Generals, i entren en vigor al cap trenta dies 
d’aquesta comunicació, llevat que aquestes acordin, en el 
termini esmentat, que, pel seu contingut, el conveni ha de 
seguir el tràmit previst a l’apartat dos d’aquest article, 
com a acord de cooperació. 

Dos. La Comunitat Autònoma de les Canàries pot 
establir acords de cooperació amb altres comunitats autò-
nomes, amb l’autorització prèvia de les Corts Generals. 

TÍTOL III

Del règim jurídic 

Article trenta-nou 

U. Totes les competències contingudes en aquest 
Estatut s’entenen referides al territori de les Canàries. 

Dos. En l’exercici de les seves competències exclu-
sives, correspon a la Comunitat Autònoma de les Canà-
ries, segons que correspongui, la potestat legislativa, la 
potestat reglamentària i la funció executiva, incloent-hi 
la inspecció. 
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Article quaranta 

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 comprenen: 

a) La presumpció de legitimitat i l’executorietat dels 
seus actes, així com els poders d’execució forçosa i de 
revisió en via administrativa. 

b) La potestat expropiatòria, inclosa la declaració 
d’ocupació urgent dels béns afectats i l’exercici de la resta 
de competències de la legislació expropiatòria atribuïdes 
a l’Administració de l’Estat quan es tracti de matèria de 
competència de la Comunitat Autònoma. 

c) Els poders d’investigació, delimitació i recupera-
ció d’ofici en matèria de béns. 

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

e) La facultat d’utilització del procediment de cons-
trenyiment. 

f) La inembargabilitat dels seus béns i drets, així 
com els privilegis de prelació, preferència i altres de reco-
neguts a la Hisenda pública 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. 

g) L’exempció de tota obligació de garantia o caució 
davant qualsevol organisme administratiu o Tribunal 
jurisdiccional. 

No s’admeten interdictes contra les actuacions de la 
Comunitat Autònoma en matèries de la seva competència 
i d’acord amb el procediment legalment establert. 

Article quaranta-u 

Un. Les lleis del Parlament canari únicament es 
poden sotmetre al control de la seva constitucionalitat per 
part del Tribunal Constitucional. 

Dos. Les normes reglamentàries i els actes i acords 
emanats dels òrgans executius i administratius de la 
Comunitat Autònoma de les Canàries són recurribles en la 
via contenciosa administrativa, sens perjudici dels recur-
sos administratius i economicoadministratius que escai-
guin i del que estableix l’article cent cinquanta-tres, b), de 
la Constitució. 

Tres. Les normes reglamentàries de la Comunitat 
Autònoma s’han de publicar, per a la seva eficàcia, en el 
«Butlletí Oficial de les Canàries». 

Article quaranta-dos 

El dret propi de les Canàries en matèria de la compe-
tència exclusiva de la Comunitat Autònoma és aplicable 
en el seu territori amb preferència a qualsevol altre. Si no 
n’hi ha, és d’aplicació supletòria el dret de l’Estat. 

Article quaranta-tres 

Per llei del Parlament canari es pot crear un organisme 
de caràcter consultiu que dictamini sobre l’adequació a 
aquest Estatut dels projectes o proposicions de llei que se 
sotmetin al Parlament, així com sobre la resta de matèries 
que determini la seva Llei de creació 

TÍTOL IV 

De l’economia i la Hisenda 

Article quaranta-quatre 

La Comunitat Autònoma canària disposa d’Hisenda i 
patrimoni propis per al desplegament i execució de les 
seves competències. 

CAPÍTOL PRIMER 

Del règim econòmic i fiscal de les Canàries 

Article quaranta-cinc 

U. Les Canàries gaudeix d’un règim economicofis-
cal especial, basat en la llibertat comercial d’importació i 
exportació i en franquícies duaneres i fiscals sobre el 
consum. 

Dos. En el cas d’una futura vinculació d’Espanya a 
àrees o comunitats econòmiques supranacionals, en les 
negociacions corresponents s’ha de tenir en compte, per 
a la seva defensa, la peculiaritat que suposa dins la 
comunitat nacional el règim especial de les Canàries. 

Tres. El règim economicofiscal de les Canàries 
només es pot modificar d’acord amb el que estableix la 
disposició addicional tercera de la Constitució, amb l’in-
forme previ del Parlament canari que, per ser favorable, 
l’han d’aprovar les dues terceres parts dels seus mem-
bres. 

Quatre. El Parlament canari ha de ser escoltat en els 
projectes de legislació financera i tributària que afectin 
el règim economicofiscal de les Canàries. 

CAPÍTOL II 

Del patrimoni 

Article quaranta-sis 

U. El patrimoni de la Comunitat Autònoma està 
integrat per: 

a) El patrimoni de la Junta de les Canàries en el 
moment d’aprovar-se l’Estatut. 

b) Els béns afectes a serveis traspassats a la Comu-
nitat Autònoma. 

c) Els béns adquirits per qualsevol títol jurídic 
vàlid. 

Dos. El patrimoni de la Comunitat Autònoma, la 
seva administració, defensa i conservació s’han de regu-
lar mitjançant una llei del Parlament canari. 

Article quaranta-set 

El patrimoni insular està integrat per: 

a) El patrimoni del respectiu cabildo a l’entrada en 
vigor d’aquest Estatut. 

b) Els béns afectes als serveis traspassats a cada 
cabildo. 

c) Els béns i drets que adquireixi el cabildo en 
l’exercici de les seves competències i funcions. 

d) Els béns que adquireixi el cabildo per donació, 
successió o qualsevol altre títol jurídic vàlid. 

e) Qualssevol altres béns o drets que li correspon-
guin d’acord amb el que disposa aquest Estatut o per 
una altra disposició legal. 

Article quaranta-vuit 

Els recursos de la Comunitat Autònoma estan consti-
tuïts per: 

a) El producte del seu patrimoni i els ingressos de 
dret privat que li corresponguin. 

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

c) El rendiment dels impostos cedits per l’Estat a la 
Hisenda regional canària. 

d) Els recàrrecs i participacions en els impostos i 
altres ingressos de l’Estat. 
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e) Les assignacions i subvencions que se li atorguin 
amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat. 

f) Les transferències procedents del Fons de Com-
pensació Interterritorial i altres subvencions de natura-
lesa privada o pública. 

g) Els recursos i altres ingressos que se li assignin 
com a conseqüència de les competències que es transfe-
reixin a la Comunitat Autònoma. 

h) L’import de les multes i altres sancions pecunià-
ries en l’àmbit de la seva competència. 

i) L’emissió de deute i el recurs al crèdit. 
j) Qualssevol altres que es puguin produir en virtut 

de lleis generals i territorials o com a conseqüència de la 
vinculació a àrees supranacionals. 

Article quaranta-nou 

Els recursos dels cabildos insulars estan constituïts 
per: 

a) Els establerts en la seva legislació específica. 
b) Els establerts en la legislació de règim local. 
c) Els derivats del règim economicofiscal de les 

Canàries. 
d) Les participacions en els impostos regionals, en 

les assignacions o subvencions estatals i en les transfe-
rències procedents del Fons de Compensació Interterri-
torial, que es puguin atorgar per llei del Parlament 
canari. 

e) Els que se li assignin com a conseqüència de les 
competències que se’ls transfereixin. 

CAPÍTOL III

Del règim financer i tributari 

Article cinquanta 

La Comunitat Autònoma té potestat per establir i exi-
gir tributs propis, d’acord amb la Constitució i les lleis. 

Article cinquanta-u 

U. La Comunitat Autònoma percep un percentatge 
de participació en la recaptació en tot el territori espa-
nyol dels impostos estatals no cedits. 

Dos. El percentatge de participació en aquests 
impostos es negocia a través d’una comissió mixta, 
d’acord amb el que preveu la Llei orgànica de finança-
ment de les comunitats autònomes. 

Article cinquanta-dos 

El Parlament canari pot establir recàrrecs sobre els 
impostos estatals cedits, així com sobre els no cedits 
que gravin la renda o el patrimoni de les persones físi-
ques amb residència habitual a les Canàries. 

Article cinquanta-tres 

Si d’una reforma o modificació del sistema tributari 
estatal resulta una variació sensible dels ingressos de la 
Comunitat Autònoma que depenguin dels tributs esta-
tals, l’Estat ha d’adoptar, d’acord amb la Comunitat 
Autònoma, les mesures de compensació oportunes. 

Article cinquanta-quatre 

U. Amb la finalitat de garantir la realització efectiva 
dels principis consagrats als articles trenta-u i cent 
trenta-vuit de la Constitució, l’Estat ha d’atorgar a la 
Hisenda canària, amb càrrec als pressupostos generals, 
les assignacions complementàries adequades, sempre 
que es doni el supòsit previst a l’article quinze, dos, de la 

Llei orgànica de finançament de les comunitats autòno-
mes, o quan el cost per habitant dels serveis socials i 
administratius a càrrec de la Comunitat Autònoma sigui 
més elevat que el corresponent a tot l’Estat per raons 
derivades de les característiques diferencials bàsiques 
del fet insular i de l’economia de les Canàries. 

Dos. La Comunitat Autònoma de l’arxipèlag canari 
participa en la determinació anual de la quantia total del 
Fons de Compensació Interterritorial a què es refereix 
l’apartat dos de l’article cent cinquanta-vuit de la Consti-
tució. 

Article cinquanta-cinc 

U. La Comunitat Autònoma pot realitzar operacions 
de crèdit i recórrer a l’emissió de deute, en els casos i 
amb els requisits que s’estableixin a la Llei orgànica de 
finançament de les comunitats autònomes. 

Els títols de deute públic emesos tenen la considera-
ció de fons públics a tots els efectes. 

Dos. En el supòsit que l’Estat emeti deute parcial-
ment destinat a la creació o millora de serveis situats a 
l’arxipèlag canari i transferits a la Comunitat Autònoma, 
aquesta està facultada per elaborar i presentar el pro-
grama d’obres i serveis beneficiaris de la inversió. 

Article cinquanta-sis 

U. La Comunitat Autònoma de les Canàries està 
obligada a vetllar pel seu propi equilibri territorial i per la 
realització interna del principi de solidaritat. 

Dos. A aquest efecte es crea un fons de solidaritat 
interinsular. Els seus recursos els ha de distribuir el Par-
lament canari. 

Article cinquanta-set 

La Comunitat Autònoma gaudeix dels mateixos 
beneficis fiscals que corresponen a l’Estat. 

Article cinquanta-vuit 

S’han de regular necessàriament mitjançant una llei 
del Parlament canari les matèries següents: 

a) L’establiment i la modificació dels seus propis 
tributs. 

b) L’establiment i la modificació dels recàrrecs 
sobre els impostos de l’Estat. 

c) Tot benefici fiscal que afecti els tributs propis de 
la Hisenda canària. 

d) L’autorització per a la creació i conversió en 
deute públic, així com per a la realització de la resta 
d’operacions de crèdit concertades per la Comunitat 
Autònoma. 

e) El règim jurídic del patrimoni de la Comunitat 
Autònoma. 

f) Les participacions que en impostos, assignacions 
i subvencions corresponguin a la Hisenda insular, 
d’acord amb el que estableix l’article quaranta-nou 
d’aquest Estatut. 

Article cinquanta-nou 

U. Correspon al Govern canari en matèria d’aquest 
títol: 

a) Aprovar els reglaments generals dels impostos 
propis de la Comunitat. 

b) Elaborar les normes reglamentàries necessàries 
per gestionar els impostos estatals cedits d’acord amb 
els termes d’aquesta cessió. 

c) Elaborar el projecte de llei dels pressupostos 
generals de la Comunitat Autònoma. 
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Dos. Correspon al Cabildo Insular en el marc de les 
seves competències i en matèries a què es refereix 
aquest títol: 

a) La formació i aprovació dels seus pressupostos. 
b) L’elaboració de les normes reglamentàries neces-

sàries per a la gestió dels seus ingressos. 

Article seixanta 

U. Correspon al Parlament l’aprovació i fiscalització 
dels pressupostos generals dels òrgans de la Comunitat 
Autònoma, així com controlar les consignacions dels 
pressupostos dels cabildos insulars destinats a finançar 
competències transferides o delegades a aquests. 

Dos. Els pressupostos, que tenen caràcter anual i el 
mateix període que els de l’Estat, inclouen la totalitat 
dels ingressos i despeses corrents i d’inversió. 

Tres. Si els pressupostos no s’aproven abans del 
primer dia de l’exercici econòmic corresponent, els ante-
riors queden automàticament prorrogats en les seves 
respectives vigències. 

Article seixanta-u 

U. La gestió, liquidació, recaptació i inspecció dels 
seus propis tributs correspon a la Comunitat Autònoma, 
la qual disposa de plenes atribucions per a l’execució i 
organització d’aquestes tasques, sens perjudici de la col-
laboració que es pugui establir amb l’Administració tri-
butària de l’Estat. 

Dos. En cas de tributs cedits, la Comunitat Autò-
noma n’ha d’assumir per delegació de l’Estat la gestió, 
liquidació, recaptació, inspecció i revisió, si s’escau, 
sens perjudici de la col·laboració que es pugui establir 
entre les dues administracions, tot això d’acord amb el 
que especifiqui la llei que fixi l’abast i condicions de la 
cessió. 

Tres. Els cabildos, ajuntaments i altres ens territori-
als poden actuar com a delegats i col·laboradors del 
Govern canari per a la liquidació, gestió i recaptació dels 
tributs regionals. 

Article seixanta-dos 

U. Els poders públics canaris queden facultats per 
constituir un sector públic econòmic autònom. 

Dos. En els termes i nombre que estableixi la legis-
lació general de l’Estat, la Comunitat Autònoma ha de 
proposar les persones que hagin de formar part dels 
òrgans d’administració de les empreses públiques de 
titularitat estatal implantades a les Canàries que deter-
mini la legislació esmentada. La Comunitat Autònoma 
pot elaborar i remetre al Govern qualsevol informe, 
estudi o proposta relatiu a la gestió d’aquestes empreses 
o a la seva incidència en la socioeconomia de la regió. 
Aquests informes, estudis o propostes donen lloc a una 
resolució motivada del Govern o dels organismes o enti-
tats titulars de la participació en les empreses. 

TÍTOL V 

De la reforma de l’Estatut 

Article seixanta-tres 

U. La reforma de l’Estatut s’ha d’ajustar al procedi-
ment següent: 

a) La iniciativa correspon al Parlament, al Govern 
canari o a les Corts Generals. 

b) La proposta l’ha d’aprovar el Parlament canari 
per majoria absoluta. 

c) En tot cas, requereix l’aprovació de les Corts 
Generals de l’Estat mitjançant una llei orgànica. 

Dos. Si el Parlament canari o les Corts Generals no 
aproven la proposta de reforma, no pot ser sotmesa 
novament a debat en la mateixa legislatura d’aquell. 

Article seixanta-quatre 

Quan la reforma tingui per objecte una alteració de 
l’organització dels poders de les Canàries que afecti 
directament els cabildos insulars, es requereix l’audièn-
cia prèvia d’aquests.

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera.–La integració de l’Audiència Provincial de 
Santa Cruz de Tenerife a l’Audiència de les Canàries ho ha 
de ser sens perjudici de les seves competències actuals. 

Segona: 

U. L’Estat cedeix a la Comunitat Autònoma el rendi-
ment dels tributs següents: 

a) Impost sobre el patrimoni net. 
b) Impost sobre transmissions patrimonials. 
c) Impostos sobre successions, donacions i actes 

jurídics documentats. 
d) La imposició general sobre les vendes en la seva 

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

seva fase detallista, llevat dels recaptats mitjançant 
monopolis fiscals. 

f) Les taxes i altres exaccions sobre el joc. 
g) Els que les Corts Generals acordin en el futur. 

La supressió o modificació eventual d’algun 
d’aquests tributs implicarà l’extensió o modificació de la 
cessió. 

Dos. El contingut d’aquesta disposició es pot modi-
ficar mitjançant un acord del Govern amb la Comunitat 
Autònoma, que el Govern ha de tramitar com a projecte 
de llei. A aquests efectes la modificació d’aquesta dispo-
sició no es considera una modificació de l’Estatut. 

Tercera.– La seu de la Delegació del Govern de la 
nació a la Comunitat Autònoma de les Canàries és la de 
la ciutat de Las Palmas. 

El que estableix aquesta disposició, així com l’article 
tercer, dos, sobre la seu del Parlament de les Canàries, no 
afecta de cap manera el criteri de capitalitat compartida 
recollit a l’apartat u de l’article tercer d’aquest Estatut. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera.–U. D’acord amb el que estableix l’article 
vuitè d’aquest Estatut, i mentre no es disposi una altra 
cosa per una llei del Parlament canari aprovada per 
majoria de dues terceres parts dels seus membres, es 
fixa en seixanta el nombre de diputats del Parlament 
canari, de conformitat amb la distribució següent: quinze 
per cadascuna de les illes de Gran Canaria i Tenerife; vuit 
per La Palma; vuit per Lanzarote; set per Fuerteventura; 
quatre per La Gomera i tres per El Hierro. 

Dos. La convocatòria de les eleccions al primer Par-
lament canari correspon al Govern de la nació en coordi-
nació amb la Junta de les Canàries. Aquestes eleccions 
s’han de celebrar entre el dia 1 de febrer i el trenta-u de 
maig de mil nou-cents vuitanta-tres o coincidint amb les 
eleccions generals, si aquestes se celebren abans de les 
dates esmentades. En tot cas, entre la convocatòria i la 
celebració dels comicis ha de transcórrer un termini 
mínim de cinquanta-cinc dies. 
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Tres. En tot el que no preveu aquest Estatut són 
aplicables, a efectes electorals, les normes vigents per a 
les eleccions de les Corts Generals; no obstant això, no 
és aplicable el que disposa l’article quart, apartat dos, 
lletra a), del Reial decret llei vint/mil nou-cents setanta-
set, de divuit de març. 

Segona.–U. Una vegada proclamats oficialment els 
resultats electorals i en el termini màxim de quinze dies 
des d’aquest anunci, el president de l’òrgan preautonò-
mic, ha de convocar la primera reunió del Parlament 
canari. 

Dos. En la primera reunió esmentada, el Parlament 
canari: 

a) Procedeix a la seva constitució, presidit per una 
Mesa d’edat integrada per un president i dos secretaris, 
i a l’elecció de la Mesa provisional, que està composta 
per un president, dos vicepresidents i dos secretaris. 

b) Elegeix el president del Govern de les Canàries 
de conformitat amb les normes d’aquest Estatut i les que 
es puguin dictar reglamentàriament. 

Tres. Elegits els òrgans de la Comunitat Autònoma 
canària, queden dissoltes les institucions preautonòmi-
ques. 

Quatre. Mentre el Parlament canari no aprovi les 
seves pròpies normes reglamentàries, s’han d’aplicar 
supletòriament les del vigent Reglament del Congrés 
dels Diputats. 

Tercera.–Mentre les Corts Generals no elaborin la 
legislació bàsica o les lleis marc a què es refereixen la 
Constitució i aquest Estatut, i la Comunitat Autònoma 
canària no dicti normes sobre les matèries de la seva 
competència, es continuen aplicant les lleis i disposici-
ons de l’Estat que es refereixen a les matèries esmenta-
des, sens perjudici de la seva execució per la Comunitat 
Autònoma de les Canàries en els casos així previstos en 
aquest Estatut. 

No obstant això, la Comunitat Autònoma, en l’exer-
cici de les competències que li són reconegudes, pot 
desenvolupar legislativament els principis o bases con-
tinguts en el dret estatal vigent a cada moment, interpre-
tant aquest dret de conformitat amb la Constitució. 

Quarta.–U. Amb la finalitat de transferir a la Comu-
nitat Autònoma de les Canàries les funcions i atribucions 
que li corresponen d’acord amb aquest Estatut, es crea 
una comissió mixta paritària, integrada per represen-
tants de l’Estat i de la Comunitat Autònoma de les Canà-
ries. Aquesta Comissió Mixta ha d’establir les seves 
normes de funcionament. Els membres de la Comissió 
Mixta representants de les Canàries han de donar 
compte periòdicament de la seva gestió davant el Parla-
ment canari. 

Per preparar els traspassos i verificar-los per blocs 
orgànics de naturalesa homogènia, la Comissió Mixta de 
transferències està assistida per comissions sectorials 
d’àmbit nacional agrupades per matèries, el contingut 
fonamental de les quals és determinar, amb la represen-
tació de l’Administració de l’Estat, els traspassos de mit-
jans personals, financers i materials que hagi de rebre la 
Comunitat Autònoma. Les comissions sectorials han de 
traslladar les seves propostes d’acord a la Comissió 
Mixta, que les ha de ratificar. 

Sens perjudici del que disposa el paràgraf anterior, les 
matèries que exigeixin un tractament específic en funció 
de la peculiaritat del fet insular canari han de ser objecte 
de negociació i acord en la Comissió Mixta paritària, a què 
es refereix el primer paràgraf d’aquest apartat. 

Dos. Les transferències de serveis a la Comunitat 
Autònoma canària tenen per objecte blocs materials i 
orgànics complets i han de preveure els mitjans perso-
nals, financers i materials necessaris per al seu funciona-
ment normal, tenint en compte que en l’assignació de 

mitjans el coeficient d’aplicació per habitant no pot ser 
per a les Canàries inferior a la mitjana de l’Estat, tenint 
present, en tot cas, el cost de la insularitat. 

Tres. Les comissions mixtes creades d’acord amb la 
legislació vigent sobre la preautonomia de les Canàries 
queden dissoltes quan es constitueixi la Comissió Mixta 
a què es refereix l’apartat número u d’aquesta disposició 
transitòria. 

Cinquena.–Els funcionaris adscrits als serveis de titu-
laritat estatal o a altres institucions públiques, que resul-
tin afectats pels traspassos a la Comunitat Autònoma, 
passen a dependre d’aquesta, i se’ls han de respectar tots 
els drets de qualsevol ordre i naturalesa que els corres-
ponguin en el moment del traspàs, fins i tot el de partici-
par en els concursos de trasllat que convoqui l’Estat, en 
igualtat amb la resta de membres dels seus cossos. 

Sisena.–La Comunitat Autònoma assumeix la totali-
tat de drets i obligacions de la Junta de les Canàries, 
inclòs el seu personal en les condicions i règim jurídic 
que, en el moment de l’aplicació d’aquest Estatut, resul-
tin d’aplicació en cada cas. 

Setena.–Les competències, mitjans i recursos que, 
d’acord amb l’ordenament vigent, corresponen a les 
mancomunitats provincials interinsulars, es traspassen 
a les institucions de la Comunitat Autònoma. A aquests 
efectes, es constitueix una comissió mixta formada pels 
representants dels poders de la Comunitat Autònoma i 
dels cabildos insulars, que ha de procedir a l’assignació 
concreta de les competències, mitjans i recursos, ajus-
tant-se a un calendari aprovat sobre això pels òrgans 
insulars. 

Als actuals integrants de les plantilles d’aquests 
organismes, se’ls han de respectar tots els drets, de 
qualsevol ordre i naturalesa, que els corresponguin en el 
moment del traspàs. 

Vuitena.–U. Fins a la celebració de les eleccions al 
Parlament canari previstes a la disposició transitòria 
primera, que només coincideix amb les eleccions gene-
rals si el Govern de la nació presta la seva conformitat, 
funciona amb caràcter provisional un parlament inte-
grat per seixanta membres, amb la mateixa distribució 
per illes que l’establerta a la disposició transitòria 
esmentada. 

Dos. Els representants de cada illa són designats a 
proposta dels partits polítics, en proporció al resultat de 
les eleccions generals de març de 1979 per al Congrés, 
corregida amb l’actual correlació de forces parlamentà-
ries a l’arxipèlag, per una assemblea de composició 
idèntica a la prevista a l’article cent quaranta-sis de la 
Constitució. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquest Estatut entra en vigor el dia de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat». 

Per tant, 

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, 
que compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin com-
plir.

Palau de Marivent, Palma de Mallorca, deu d’agost 
de mil nou-cents vuitanta-dos.

JUAN CARLOS R.

   El president del Govern, 

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 


