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 20822 LLEI ORGÀNICA 11/1982, de 10 d’agost, de 
transferències complementàries a les Canà-
ries. («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.

Article primer

Es transfereixen a la Comunitat Autònoma de les 
Canàries les facultats sobre les matèries de titularitat 
estatal contingudes als articles del seu Estatut d’autono-
mia que per la seva naturalesa i per imperatiu constituci-
onal així ho exigeixin, d’acord amb els criteris que s’es-
tableixen a continuació:

a) Les facultats d’execució de la legislació que cor-
respon a l’Estat en les matèries esmentades, de confor-
mitat amb l’article cent quaranta-nou de la Constitució, 
les assumeix la Comunitat Autònoma mitjançant els cor-
responents decrets de traspàs dels serveis necessaris 
per fer-les efectives, acordats pel procediment establert 
a la disposició transitòria quarta de l’Estatut d’autono-
mia de les Canàries.

b) La potestat legislativa sobre aquestes matèries, 
quan la Constitució no la reservi a l’Estat, la pot exercir 
la Comunitat amb tota l’amplitud prevista a l’article 150 
d’aquella.

Article segon

U. Sens perjudici de la competència dels tribunals, 
així com de les modalitats de control específiques que 
sobre les facultats legislatives puguin establir les lleis 
estatals a què es refereix l’article cent cinquanta de la 
Constitució, la Comunitat Autònoma ha d’ajustar l’exer-
cici de les facultats transferides als principis i controls 
següents: a) la Comunitat Autònoma està obligada a 
facilitar a l’Administració de l’Estat la informació que 
aquesta sol·liciti sobre la gestió del servei; b) les facul-
tats i serveis transferits han de mantenir, com a mínim, 
el nivell d’eficàcia que tenien abans de la transferència; 
no pot ser causa de desequilibris financers de la Comu-
nitat o de destrucció greu dels recursos naturals i eco-
nòmics, així com tampoc poden introduir desigualtat 
entre els individus o grups ni anar contra la solidaritat 
individual o col·lectiva dels espanyols; c) en cas d’in-
compliment dels requisits anteriors l’Estat ha d’advertir 
formalment d’això la Comunitat, i si aquesta manté la 
seva actitud, el Govern pot suspendre a partir dels tres 
mesos les facultats i serveis, i n’ha de donar compte a 
les Corts Generals, les quals han de resoldre la proce-
dència de la decisió del Govern, aixecant la suspensió o 
acordant la revocació de l’exercici de la facultat transfe-
rida.

Dos. En els decrets concrets de traspàs s’han de 
precisar, a més, els mitjans financers que els han 
d’acompanyar, així com, si s’escau, altres fórmules 
específiques de control sobre les facultats executives de 
la Comunitat Autònoma que per llei corresponguin a 
l’Estat.

Article tercer

Aquesta Llei orgànica entra en vigor el mateix dia de 
la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

 20824 LLEI ORGÀNICA 13/1982, de 10 d’agost, de 
reintegració i millorament del règim foral de 
Navarra. («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 

Navarra constitueix una comunitat foral amb règim, 
autonomia i institucions pròpies, indivisible, integrada 
en la nació espanyola i solidària amb tots els seus 
pobles. 

Article segon 

U. Els drets originaris i històrics de la Comunitat 
Foral de Navarra han de ser respectats i emparats pels 
poders públics d’acord amb la Llei de vint-i-cinc d’octu-
bre de mil vuit-cents trenta-nou, la Llei paccionada de 
setze d’agost de mil vuit-cents quaranta-u i disposicions 
complementàries, aquesta Llei orgànica i la Constitució, 
de conformitat amb el que preveu el paràgraf primer de 
la seva disposició addicional primera. 

Dos. El que disposa l’apartat anterior no afecta les 
institucions, facultats i competències de l’Estat inherents 
a la unitat constitucional. 

Article tercer 

D’acord amb la naturalesa del règim foral de Navarra, 
el seu millorament, en els termes d’aquesta Llei orgà-
nica, té per objecte: 

U. Integrar en el règim foral de Navarra totes les 
facultats i competències compatibles amb la unitat cons-
titucional. 

Dos. Ordenar democràticament les institucions 
forals de Navarra. 

Tres. Garantir totes les facultats i competències 
pròpies del règim foral de Navarra. 

Article quart 

El territori de la Comunitat Foral de Navarra està inte-
grat pel dels municipis compresos en les seves batllies 
històriques de Pamplona, Estella, Tudela, Sangüesa i 
Olite, en el moment de promulgar-se aquesta Llei. 

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 
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Article cinquè 

U. Als efectes d’aquesta Llei orgànica, posseeixen 
la condició política de navarresos els espanyols que, 
d’acord amb les lleis generals de l’Estat, tinguin el veï-
natge administratiu en qualsevol dels municipis de 
Navarra. 

Dos. Els espanyols residents a l’estranger, que 
hagin tingut a Navarra el seu últim veïnatge administra-
tiu tenen els mateixos drets polítics que els residents a 
Navarra. Així mateix, gaudeixen d’aquests drets els seus 
descendents inscrits com a espanyols que ho sol·licitin 
en la forma que determini la legislació de l’Estat. 

Tres. L’adquisició, conservació, pèrdua i recupera-
ció de la condició civil foral de navarrès es regeix pel que 
estableix la compilació del dret civil foral o fur nou de 
Navarra. 

Article sisè 

Els navarresos tenen els mateixos drets, llibertats i 
deures fonamentals que els altres espanyols. 

Article setè 

U. L’escut de Navarra està format per cadenes d’or 
sobre un fons vermell, amb una maragda al centre 
d’unió dels seus vuit braços de baules i, sobre aquestes, 
la corona reial, símbol de l’antic regne de Navarra. 

Dos. La bandera de Navarra és de color vermell, 
amb l’escut al centre. 

Article vuitè 

La capital de Navarra és la ciutat de Pamplona. 

Article novè 

U. El castellà és la llengua oficial de Navarra. 
Dos. El basc també té caràcter de llengua oficial a 

les zones bascoparlants de Navarra. 
Una llei foral ha de determinar aquestes zones, regu-

lar l’ús oficial del basc i, en el marc de la legislació gene-
ral de l’Estat, ordenar l’ensenyament d’aquesta llengua. 

TÍTOL PRIMER 

De les institucions forals de Navarra 

CAPÍTOL PRIMER 

De les institucions 

Article deu 

Les institucions forals de Navarra són: 

a) El Parlament o Corts de Navarra. 
b) El Govern de Navarra o Diputació Foral. 
c) El president del Govern de Navarra o Diputació 

Foral. 

CAPÍTOL II 

Del Parlament o Corts de Navarra 

Article onze 

El Parlament representa el poble navarrès, exerceix 
la potestat legislativa, aprova els pressupostos i els 
comptes de Navarra, impulsa i controla l’acció de la 
Diputació Foral i exerceix les altres funcions que li atri-
bueix l’ordenament jurídic. 

Article dotze 

Competeix al Parlament la designació dels senadors 
que puguin correspondre a Navarra com a comunitat 
foral. 

Article tretze 

U. El Parlament de Navarra és inviolable. 
Dos. Els parlamentaris forals gaudeixen, fins i tot 

després d’haver cessat en el seu mandat, d’inviolabilitat 
per les opinions manifestades en actes parlamentaris i 
pels vots emesos en l’exercici del seu càrrec. 

Article catorze 

U. Els parlamentaris forals no poden ser retinguts 
ni detinguts durant el període del seu mandat pels actes 
delictius comesos en l’àmbit territorial de Navarra, 
excepte en cas de flagrant delicte, i correspon decidir en 
tot cas sobre la seva inculpació, presó, processament i 
judici al Tribunal Superior de Justícia de Navarra. 

Dos. Fora de l’àmbit territorial de Navarra, la res-
ponsabilitat penal és exigible, en els mateixos termes, 
davant la corresponent Sala del Tribunal Suprem. 

Article quinze 

U. El Parlament és elegit per sufragi universal lliure, 
igual, directe i secret, per un període de quatre anys. 

Dos. El nombre de membres del Parlament no pot 
ser inferior a quaranta ni superior a seixanta. 

Una llei foral ha de fixar el nombre concret de parla-
mentaris i regular-ne l’elecció, atenent criteris de repre-
sentació proporcional, així com els supòsits de la seva 
inelegibilitat i incompatibilitat, tot això de conformitat 
amb la legislació general electoral. 

Article setze 

U. El Parlament ha d’establir el seu Reglament i 
aprovar els seus pressupostos. 

Dos. L’aprovació del Reglament i la seva reforma 
necessiten el vot favorable de la majoria absoluta dels 
membres del Parlament en una votació final sobre el 
conjunt del projecte. 

Article disset 

U. El Parlament funciona en Ple i en comissions i 
elegeix, d’entre els seus membres, un president, una 
Mesa i una Comissió Permanent. 

Dos. El Parlament es reuneix anualment en dos 
períodes de sessions ordinàries: el primer de setembre a 
desembre i el segon de febrer a juny, i no es pot excedir 
el nombre de setze sessions plenàries. 

Tres. També es pot reunir en sessions extraordinà-
ries, que han de ser convocades pel seu president, amb 
especificació en tot cas de l’ordre del dia, a petició de la 
Comissió Permanent, d’una cinquena part dels parla-
mentaris, o del nombre de grups parlamentaris que 
determini el Reglament, així com a petició de la Diputa-
ció Foral. 

Quatre. El Reglament de la Cambra ha de regular 
l’elecció, composició, atribucions i funcionament dels 
òrgans enunciats a l’apartat primer. 

Article divuit 

U. Correspon a la Diputació l’elaboració dels pres-
supostos generals de Navarra i la formalització dels 
comptes per a la seva presentació al Parlament, a fi que 
aquest els debati, esmeni i, si s’escau, aprovi, tot això de 
conformitat amb el que determinin les lleis forals. Igual-
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ment la Diputació ha de donar compte de la seva activi-
tat econòmica al Parlament de Navarra, per al control 
d’aquesta. 

Dos. La Cambra de Comptes funciona com a òrgan 
dependent del Parlament de Navarra, i li corresponen les 
competències previstes en la seva llei constitutiva i en 
les que la modifiquin o despleguin. 

Prèviament al coneixement i aprovació per part del 
Parlament dels comptes de la Comunitat Foral i del sec-
tor públic que en depèn, la Cambra de Comptes n’ha 
d’efectuar l’examen i censura i emetre un dictamen per 
al Parlament de Navarra. 

Igualment ha d’informar sobre els comptes i la gestió 
econòmica de les corporacions locals de Navarra, de 
conformitat amb el que es disposi en una llei foral sobre 
Administració local. 

Tres. Sens perjudici del que disposen els apartats 
anteriors, la Cambra de Comptes ha de remetre les seves 
actuacions al Tribunal de Comptes. El dictamen del Tribu-
nal de Comptes s’ha d’enviar amb el seu respectiu expe-
dient al Parlament de Navarra perquè aquest, si s’escau, 
adopti les mesures que escaiguin. 

Quatre. Correspon al Tribunal de Comptes l’enjudi-
ciament de la responsabilitat comptable en què puguin 
incórrer els que a Navarra tinguin al seu càrrec el maneig 
de cabals o efectes públics i, per acció o omissió contrà-
ria a la llei, n’originin el menyscabament. 

Si, en l’exercici de la seva funció fiscalitzadora, la 
Cambra de Comptes adverteix l’existència d’indicis de 
responsabilitat comptable, ha d’informar el Tribunal de 
Comptes de les corresponents actuacions. 

Article dinou 

U. La iniciativa legislativa correspon: 

a) A la Diputació Foral mitjançant la presentació de 
projectes de llei al Parlament. 

b) Als parlamentaris forals. En la forma que deter-
mini el Reglament de la Cambra. 

c) Als ajuntaments que representin un terç del nom-
bre de municipis de la respectiva batllia i un cinquanta 
per cent de la seva població de dret. L’exercici d’aquesta 
iniciativa s’ha de regular mitjançant una llei foral. 

Dos. Una llei foral ha d’establir la iniciativa legisla-
tiva popular, d’acord amb el que disposi la llei orgànica 
corresponent. 

Tres. En les matèries que hagin de ser objecte de 
les lleis forals a què es refereix l’article vint, dos, la inici-
ativa legislativa correspon, amb caràcter exclusiu, a la 
Diputació Foral i als parlamentaris. 

Article vint 

U. Les normes del Parlament de Navarra es deno-
minen lleis forals i s’aproven per majoria simple. 

Dos. Requereixen majoria absoluta per a la seva 
aprovació, en una votació final sobre el conjunt del pro-
jecte, les lleis forals expressament esmentades en 
aquesta Llei orgànica i aquelles altres que sobre organit-
zació administrativa i territorial determini el Reglament 
de la Cambra. 

Article vint-i-u 

U. El Parlament pot delegar a la Diputació Foral 
l’exercici de la potestat legislativa. Aquesta delegació no 
és procedent en els supòsits en què, en virtut de l’article 
anterior, s’exigeixi majoria absoluta per a l’aprovació de 
les lleis forals. 

Dos. Les lleis de delegació han de fixar les bases 
que ha d’observar la Diputació en l’exercici de la potes-
tat legislativa delegada. La llei foral també pot autoritzar 

la Diputació per refondre textos legals, determinant 
l’abast i criteris a seguir en la refosa. 

Tres. La delegació legislativa s’ha d’atorgar a la 
Diputació de forma expressa, per a una matèria concreta 
i amb fixació del termini per al seu exercici. 

Article vint-i-dos 

Les lleis forals les promulga en nom del Rei el presi-
dent de la Diputació Foral, que n’ha de disposar la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de Navarra», en el termini de 
quinze dies des de la seva aprovació per part del Parla-
ment i en el «Butlletí Oficial de l’Estat». Als efectes de la 
seva entrada en vigor, regeix la data de la seva publica-
ció en el «Butlletí Oficial de Navarra». 

CAPÍTOL III

Del Govern de Navarra o Diputació Foral 

Article vint-i-tres 

U. Al Govern de Navarra o Diputació Foral li corres-
pon: 

a) La funció executiva, que comprèn la reglamentà-
ria i l’administrativa. 

b) La facultat revisora en matèria administrativa o 
economicoadministrativa, prèvia a la judicial. 

c) Les competències que li atribueix aquesta Llei 
orgànica i les que li puguin correspondre d’acord amb 
altres lleis. 

Dos. Han d’adoptar la forma de decret foral les dis-
posicions generals dictades per la Diputació i la d’ordres 
forals les dictades pels seus membres. 

Article vint-i-quatre 

La Diputació ha de vetllar especialment per la defensa 
de la integritat del règim foral de Navarra, i ha de donar 
compte al Parlament de qualsevol contrafur que es pugui 
produir. 

Article vint-i-cinc 

U. Una llei foral ha de regular la composició, atribu-
cions, règim jurídic i funcionament de la Diputació, així 
com l’estatut dels seus membres. 

Article vint-i-sis 

La Diputació Foral necessita l’autorització prèvia del 
Parlament per: 

a) Emetre deute públic, constituir avals i garanties i 
contraure crèdit. 

b) Formalitzar convenis amb l’Estat i amb les comu-
nitats autònomes. 

c) Exercir la iniciativa a què es refereix l’article 
trenta-nou, dos, d’aquesta Llei orgànica. 

Article vint-i-set 

La responsabilitat criminal del president i dels altres 
membres de la Diputació Foral és exigible, si s’escau, 
davant la Sala del Tribunal Suprem corresponent. 

Article vint-i-vuit 

U. La Diputació Foral cessa després de la celebració 
d’eleccions al Parlament, quan aquest li negui la seva 
confiança o aprovi una moció de censura, o per dimissió 
o mort del seu president. 

Dos. La Diputació cessant continua en funcions fins 
a la presa de possessió de la nova Diputació. 
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CAPÍTOL IV 

Del president del Govern de Navarra o Diputació Foral 

Article vint-i-nou 

U. El president de la Diputació Foral l’elegeix el Par-
lament i el nomena el Rei. 

Dos. El president del Parlament, amb la consulta 
prèvia als portaveus designats pels partits o grups polí-
tics amb representació parlamentària, ha de proposar un 
candidat a president de la Diputació Foral. 

Tres. El candidat ha de presentar el seu programa al 
Parlament. Per ser elegit, el candidat ha d’obtenir majo-
ria absoluta, en primera votació. Si no l’obté, s’ha de 
procedir a una nova votació quaranta-vuit hores després 
de l’anterior, i la confiança s’entén atorgada si obté 
majoria absoluta en la segona o simple en les votacions 
successives. En cas de no aconseguir aquestes majories, 
s’han de tramitar propostes successives en la forma pre-
vista anteriorment. Si, transcorregut el termini de dos 
mesos a partir de la primera votació, cap candidat no ha 
obtingut la majoria simple, és designat president de la 
Diputació Foral el candidat del partit que tingui un nom-
bre d’escons més alt. 

Article trenta 

U. El president de la Diputació assumeix la més alta 
representació de la Comunitat Foral i l’ordinària de l’Es-
tat a Navarra. 

Dos. El president de la Diputació designa i separa 
els diputats forals, dirigeix l’acció de la Diputació i exer-
ceix les altres funcions que es determinin en una llei 
foral. 

CAPÍTOL V 

De les relacions entre la Diputació i el Parlament
de Navarra 

Article trenta-u 

El president i els diputats forals responen solidària-
ment davant el Parlament de la seva gestió política, sens 
perjudici de la responsabilitat directa d’aquests en la 
seva gestió. 

Article trenta-dos 

U. El Parlament, per mitjà del seu president, pot 
demanar a la Diputació la informació que consideri 
necessària per a l’exercici de les seves funcions, així 
com la presència dels membres d’aquella. 

Dos. Els parlamentaris forals poden formular precs, 
preguntes i interpel·lacions a la Diputació, així com pre-
sentar mocions, tot això en els termes que assenyali el 
Reglament de la Cambra. 

Article trenta-tres 

El president de la Diputació i els diputats tenen dret a 
assistir a les sessions del Ple i de les comissions del Par-
lament i a ser escoltats. 

Article trenta-quatre 

U. El president de la Diputació Foral pot plantejar 
davant el Parlament la qüestió de confiança sobre el seu 
programa d’actuació, en la forma que es determini en el 
Reglament de la Cambra. La confiança s’entén atorgada 
quan voti a favor d’aquesta la majoria simple dels parla-
mentaris forals. 

Dos. Si el Parlament nega la seva confiança al pre-
sident de la Diputació aquest ha de presentar immedia-
tament la dimissió, i a continuació s’ha de procedir a 
l’elecció d’un nou president. 

Article trenta-cinc 

U. El Parlament pot exigir la responsabilitat política 
de la Diputació mitjançant l’aprovació per majoria abso-
luta d’una moció de censura. 

Dos. Les mocions de censura, que han d’incloure 
necessàriament la proposta d’un candidat a la Presidèn-
cia de la Diputació, s’han de plantejar i tramitar en la 
forma que determini el Reglament del Parlament. En tot 
cas, la moció de censura l’han de proposar, almenys, 
una cinquena part del nombre de membres del Parla-
ment. Si la moció de censura no és aprovada, els seus 
signataris no poden presentar-ne una altra durant el 
mateix període de sessions. 

Tres. Si el Parlament aprova la moció de censura a 
la Diputació, el seu president ha de presentar immedia-
tament la dimissió, i s’ha de procedir a nomenar presi-
dent de la Diputació el candidat proposat en la moció 
aprovada. 

CAPÍTOL VI

Règim de conflictes i recursos 

Article trenta-sis 

En els casos i en la forma establerts a les lleis, el Par-
lament i la Diputació estan legitimats per suscitar con-
flictes de competència i per promoure recursos d’incons-
titucionalitat. 

Article trenta-set 

Les lleis forals únicament estan subjectes al control 
de constitucionalitat que exerceix el Tribunal Constituci-
onal. 

Article trenta-vuit 

Els actes i disposicions dictats pels òrgans executius 
i administratius de Navarra són impugnables davant la 
jurisdicció contenciosa administrativa, una vegada 
exhaurida la via administrativa foral. 

TÍTOL II 

Facultats i competències de Navarra 

CAPÍTOL PRIMER 

Disposicions generals 

Article trenta-nou 

U. De conformitat amb el que estableix l’article 
segon d’aquesta Llei orgànica, corresponen a Navarra: 

a) Totes les facultats i competències que actualment 
exerceix, a l’empara del que estableixen la Llei paccio-
nada de setze d’agost de mil vuit-cents quaranta-u i les 
disposicions complementàries. 

b) Totes les facultats i competències que expressa-
ment s’hi integren per aquesta Llei orgànica. 

c) Totes les facultats i competències que la legisla-
ció de l’Estat atribueixi, transfereixi o delegui, amb 
caràcter general, a les comunitats autònomes o a les 
províncies. 
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Dos. Així mateix, corresponen a Navarra totes les 
facultats i competències no compreses a l’apartat ante-
rior que, a iniciativa de la Diputació Foral, li atribueixi, 
transfereixi o delegui l’Estat, amb posterioritat a l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei. 

Article quaranta 

U. En les matèries que siguin competència exclu-
siva de Navarra, corresponen a la Comunitat Foral les 
potestats següents: 

a) Legislativa. 
b) Reglamentària. 
c) Administrativa, inclosa la inspecció. 
d) Revisora en la via administrativa. 

Dos. Aquestes potestats s’han d’exercir en els ter-
mes previstos en aquesta Llei i en la legislació de l’Estat 
a què aquesta fa referència. 

Tres. El dret navarrès, en les matèries de competèn-
cia exclusiva de la Comunitat Foral i en els termes pre-
vistos als apartats anteriors, és aplicable amb preferèn-
cia a qualsevol altre. 

En defecte de dret propi, s’hi aplica supletòriament el 
dret de l’Estat. 

Quatre. En matèria de dret civil foral, cal atenir-se al 
que disposa l’article quaranta-vuit d’aquesta Llei orgà-
nica. 

Article quaranta-u 

U. En les matèries a les quals es refereix l’article 
cinquanta-set d’aquesta Llei orgànica i en les que amb el 
mateix caràcter es regulen en altres articles d’aquesta 
corresponen a la Comunitat Foral les potestats 
següents: 

a) De desplegament legislatiu. 
b) Reglamentària. 
c) D’administració, inclosa la inspecció. 
d) Revisora en la via administrativa. 

Dos. La potestat de desplegament legislatiu a què 
es refereix el paràgraf a) de l’apartat anterior s’ha d’exer-
cir, en tot cas, de conformitat amb les normes bàsiques 
que dicti l’Estat. 

Article quaranta-dos 

U. En les matèries a què es refereix l’article cin-
quanta-vuit d’aquesta Llei i a les que amb el mateix 
caràcter es regulen en altres articles d’aquesta, corres-
ponen a la Comunitat Foral les potestats següents: 

a) Reglamentària, per a l’organització dels seus pro-
pis serveis. 

b) D’administració, inclosa la inspecció. 
c) Revisora en la via administrativa. 

Dos. La Comunitat Foral exerceix les potestats a 
què es refereix l’apartat anterior de conformitat amb les 
disposicions de caràcter general que dicti l’Estat, en des-
plegament de la seva legislació. 

Article quaranta-tres 

Totes les facultats i competències corresponents a 
Navarra s’entenen referides al seu propi territori, sens 
perjudici de l’eficàcia personal que, en els supòsits pre-
vistos als convenis per a matèries fiscals entre Navarra i 
l’Estat o a la legislació estatal, puguin tenir les normes 
dictades per les institucions forals. 

CAPÍTOL II 

Delimitació de facultats i competències 

Article quaranta-quatre 

Navarra té competència exclusiva sobre les matèries 
següents: 

U. Ordenació del territori, urbanisme i habitatge. 
Dos. Obres públiques que no tinguin la qualificació 

legal d’interès general de l’Estat o la realització de les 
quals no afecti altres territoris d’aquest. 

Tres. Aeroports que no siguin d’interès general; 
heliports. 

Quatre. Servei meteorològic, sens perjudici de les 
facultats que en aquesta matèria corresponen a l’Estat. 

Cinc. Aprofitaments hidràulics, canals i regadius, 
quan les aigües discorrin íntegrament dins de Navarra i 
el seu aprofitament no afecti un altre territori de l’Estat. 

Sis. Instal·lacions de producció, distribució i trans-
port d’energia, quan aquest transport no surti del terri-
tori de Navarra i el seu aprofitament no afecti un altre 
territori de l’Estat; aigües minerals, termals i subterrà-
nies, tot això sens perjudici de la legislació bàsica de 
l’Estat sobre el règim miner i energètic. 

Set. Recerca científica i tècnica, sens perjudici de 
les facultats de moment i coordinació general que cor-
responen a l’Estat. 

Vuit. Cultura, en coordinació amb l’Estat. 
Nou. Patrimoni històric, artístic, monumental, 

arquitectònic, arqueològic i científic, sens perjudici de 
les facultats de l’Estat per a la defensa d’aquest patri-
moni contra l’exportació i l’espoliació. 

Deu. Arxius, biblioteques, museus, hemeroteques i 
altres centres de dipòsit cultural que no siguin de titula-
ritat estatal. 

Onze. Institucions relacionades amb el foment i 
l’ensenyament de les belles arts. 

Dotze. Artesania. 
Tretze. Promoció i ordenació del turisme. 
Catorze. Promoció de l’esport i de la utilització ade-

quada de l’oci. 
Quinze. Espectacles. 
Setze. Casinos, jocs i apostes, a exclusió de les 

apostes mútues esportivobenèfiques. 
Disset. Assistència social. 
Divuit. Desenvolupament comunitari; condició feme-

nina; política infantil, juvenil i de la tercera edat. 
Dinou. Associacions de caràcter docent, cultural, 

artístic, benèfic, assistencial i similars que exerceixin 
principalment les seves funcions a Navarra. 

Vint. Fundacions constituïdes d’acord amb les nor-
mes del dret foral de Navarra. 

Vint-i-una. Estadística d’interès per a Navarra. 
Vint-i-dos. Fires i mercats interiors. 
Vint-i-tres. Institucions i establiments públics de 

protecció i tutela de menors i de reinserció social, de 
conformitat amb la legislació general de l’Estat. 

Vint-i-quatre. Cambres agràries i de la propietat, 
Cambra de Comerç i Indústria, d’acord amb els principis 
bàsics de la legislació general i sens perjudici de les 
competències de l’Estat en matèria de comerç exterior. 

Vint-i-cinc. Regulació de les denominacions d’ori-
gen i de la publicitat, en col·laboració amb l’Estat. 

Vint-i-sis. Col·legis professionals i exercici de les 
professions titulades, de conformitat amb la legislació 
general. 

Vint-i-set. Cooperatives, mutualitats no integrades 
en la Seguretat Social i pòsits, de conformitat amb la 
legislació general en la matèria. 
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Vint-i-vuit. Establiment i regulació de borses de 
comerç i altres centres de contractació de mercaderies i 
valors, de conformitat amb la legislació mercantil. 

Article quaranta-cinc 

U. En virtut del seu règim foral, l’activitat tributària 
i financera de Navarra es regula pel sistema tradicional 
del conveni econòmic. 

Dos. En els convenis econòmics s’han de determi-
nar les aportacions de Navarra a les càrregues generals 
de l’Estat assenyalant la quantia d’aquestes i el procedi-
ment per a la seva actualització, així com els criteris 
d’harmonització del seu règim tributari amb el règim 
general de l’Estat. 

Tres. Navarra té potestat per mantenir, establir i 
regular el seu propi règim tributari, sens perjudici del 
que disposi el conveni econòmic corresponent, que ha 
de respectar els principis continguts al títol preliminar 
del Conveni econòmic de mil nou-cents seixanta-nou, 
així com el principi de solidaritat a què es refereix l’arti-
cle primer d’aquesta Llei orgànica. 

Quatre. Atesa la naturalesa paccionada dels conve-
nis econòmics, una vegada subscrits pel Govern de la 
nació i la Diputació, s’han de sotmetre al Parlament Foral 
i a les Corts Generals per a la seva aprovació mitjançant 
una llei ordinària. 

Cinc. El deute públic de Navarra i els títols valors de 
caràcter equivalent emesos per la Comunitat Foral tenen 
a tots els efectes la consideració de fons públics. El 
volum i característiques de les emissions s’ha d’establir 
en coordinació amb l’Estat, de conformitat amb el que es 
determina a l’article seixanta-set d’aquest millorament. 

Sis. Una llei foral ha de regular el patrimoni de 
Navarra i la seva administració, defensa i conservació. 

Article quaranta-sis 

U. En matèria d’Administració local, corresponen a 
Navarra: 

a) Les facultats i competències que actualment 
assumeix, a l’empara del que estableixen la Llei paccio-
nada de setze d’agost de mil vuit-cents quaranta-u, el 
Reial decret llei paccionat de quatre de novembre de mil 
nou-cents vint-i-cinc i les disposicions complementà-
ries. 

b) Les que, sent compatibles amb les anteriors, 
puguin correspondre a les comunitats autònomes o a les 
províncies, de conformitat amb la legislació bàsica de 
l’Estat. 

Dos. La Diputació Foral, sens perjudici de la juris-
dicció dels tribunals de justícia, exerceix el control de 
legalitat i de l’interès general de les actuacions dels 
municipis, consells i entitats locals de Navarra, d’acord 
amb el que disposi una llei foral. 

Tres. Els municipis de Navarra han de gaudir, com a 
mínim, de l’autonomia que, amb caràcter general, es 
reconegui als altres municipis de la nació. 

Article quaranta-set 

És de la competència plena de Navarra la regulació i 
administració de l’ensenyament en tota la seva extensió, 
nivells i graus, modalitats i especialitats, sens perjudici 
del que estableixen els preceptes constitucionals sobre 
aquesta matèria, de les lleis orgàniques que els desple-
guen i de les competències de l’Estat en el que fa refe-
rència a la regulació de les condicions d’obtenció, expe-
dició i homologació de títols acadèmics i professionals i 
de l’alta inspecció de l’Estat per al seu compliment i 
garantia. 

Article quaranta-vuit 

U. Navarra té competència exclusiva en matèria de 
dret civil foral. 

Dos. La conservació, modificació i desenvolupa-
ment de la compilació vigent del dret civil foral o fur nou 
de Navarra s’ha de portar a terme, si s’escau, mitjançant 
una llei foral. 

Article quaranta-nou 

U. En virtut del seu règim foral, correspon a Navarra 
la competència exclusiva sobre les matèries següents: 

a) Regulació de la composició, atribucions, orga-
nització, funcionament i règim jurídic de les institucions 
forals, així com de l’elecció dels seus membres, tot això 
en els termes establerts al títol primer d’aquesta Llei 
orgànica. 

b) Règim estatutari dels funcionaris públics de la 
Comunitat Foral, respectant els drets i obligacions 
essencials que la legislació bàsica de l’Estat reconegui 
als funcionaris públics. 

c) Normes de procediment administratiu i, si s’es-
cau, economicoadministratiu que es derivin de les espe-
cialitats del dret substantiu o de l’organització propis de 
Navarra. 

d) Contractes i concessions administratives, res-
pectant els principis essencials de la legislació bàsica de 
l’Estat en la matèria. 

e) Règim jurídic de la Diputació Foral, de la seva 
administració i dels ens públics que en depenen, garan-
tint el mateix tractament dels administrats davant les 
administracions públiques. 

f) Ferrocarrils, carreteres i camins l’itinerari dels 
quals es desenvolupi íntegrament en territori foral i, en 
els mateixos termes, el transport desenvolupat per 
aquests mitjans, així com per via fluvial o per cable. 

g) Centres de contractació i terminals de càrrega en 
matèria de transports. 

h) Vies pecuàries. 

Dos. Així mateix, correspon a Navarra l’execució de 
la legislació de l’Estat en matèria d’ordenació del trans-
port de mercaderies i viatgers que tinguin el seu origen i 
destinació en territori foral, sens perjudici de l’execució 
directa que l’Estat es pugui reservar. 

Tres. En tot cas, en les matèries a què es refereixen 
els apartats anteriors, així com tot el relatiu al trànsit i 
circulació, Navarra conserva íntegrament les facultats i 
competències que exerceix actualment. 

Article cinquanta 

U. Navarra, en virtut del seu règim foral, té compe-
tència exclusiva sobre les matèries següents: 

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

b) Caça; pesca fluvial i lacustre; aqüicultura. 
c) Pastures, herbes i rostollars. 
d) Espais naturals protegits i tractament especial de 

zones de muntanya, d’acord amb la legislació bàsica de 
l’Estat. 

e) Forests la titularitat de les quals pertanyi a la 
Comunitat Foral o als municipis, consells i altres entitats 
administratives de Navarra. 

Dos. Correspon així mateix a Navarra el desplega-
ment legislatiu i l’execució de la legislació bàsica de 
l’Estat en matèria de forests de propietat de particulars. 
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Article cinquanta-u 

U. Correspon a Navarra la regulació del règim de la 
policia foral que, sota el comandament suprem de la 
Diputació Foral, continua exercint les funcions que exer-
ceix actualment. 

Correspon igualment a la Comunitat Foral la coordi-
nació de les policies locals de Navarra, sense detriment 
de la seva dependència de les respectives autoritats 
municipals o comunals. 

Dos. Navarra pot ampliar els fins i serveis de la poli-
cia foral, en el marc del que estableixi la llei orgànica 
corresponent. 

A fi de coordinar l’actuació de la policia foral i dels 
cossos i forces de seguretat de l’Estat, s’ha d’establir, si 
s’escau, una junta de seguretat, formada per un nombre 
igual de representants de la Diputació Foral i del Govern 
de la nació. 

Article cinquanta-dos 

Correspon a la Diputació Foral la competència per 
efectuar els nomenaments següents: 

U. Dels notaris i registradors de la propietat i mer-
cantils que hagin de prestar servei a Navarra. El nome-
nament s’ha de fer de conformitat amb les lleis de l’Estat 
i s’ha de valorar específicament a aquests efectes el 
coneixement del dret foral de Navarra, sense que es 
pugui establir cap excepció per raó de naturalesa o veï-
natge. 

En la fixació de les demarcacions notarials i de les 
corresponents als registres de la propietat i mercantils, 
hi participa la Diputació Foral a fi d’acomodar-les al que 
estableix l’article seixanta, dos, d’aquesta Llei orgànica. 
Igualment participa, d’acord amb el que preveuen les 
lleis de l’Estat, en la determinació del nombre de notaris 
que hagin d’exercir la seva funció a Navarra. 

Dos. Dels corredors de comerç i, si s’escau, dels 
agents de canvi i borsa que hagin de prestar servei a 
Navarra. El nomenament s’ha d’efectuar de conformitat 
amb les lleis de l’Estat i la delimitació de les demarcaci-
ons corresponents s’ha de realitzar amb participació de 
la Diputació Foral. 

Article cinquanta-tres 

U. En matèria de sanitat, interior i higiene, corres-
ponen a Navarra les facultats i competències que actual-
ment assumeix, i, a més, el desplegament legislatiu i 
l’execució de la legislació bàsica de l’Estat. 

Dos. Dins el seu territori, Navarra pot organitzar i 
administrar tots els serveis corresponents a la matèria a 
què es refereix l’apartat anterior i exercir la tutela de les 
institucions, entitats i fundacions relacionades amb 
aquestes. 

Tres. Sens perjudici del que estableixen els apartats 
anteriors, correspon a l’Estat la coordinació i alta inspec-
ció conduent al compliment de les facultats i competèn-
cies contingudes en aquest article. 

Article cinquanta-quatre 

U. En matèria de Seguretat Social, correspon a 
Navarra: 

a) El desplegament legislatiu i l’execució de la 
legislació bàsica de l’Estat, llevat de les normes que con-
figuren el règim econòmic de la Seguretat Social. 

b) La gestió del règim econòmic de la Seguretat 
Social. 

Dos. Dins el seu territori, Navarra pot organitzar i 
administrar tots els serveis corresponents a les matèries 
a què es refereix l’apartat anterior i exerceix la tutela de 

les institucions, entitats i fundacions relacionades amb 
aquestes. 

Tres. Correspon a l’Estat l’alta inspecció conduent 
al compliment de les facultats i competències contingu-
des en aquest article. 

Article cinquanta-cinc 

U. Correspon a Navarra el desplegament legislatiu i 
l’execució del règim de radiodifusió i televisió en els ter-
mes i casos establerts a la llei que reguli l’Estatut jurídic 
de la ràdio i la televisió. 

Dos. Igualment li correspon el desplegament legis-
latiu i l’execució de les normes bàsiques de l’Estat relati-
ves al règim de premsa i, en general, de tots els mitjans 
de comunicació social. 

Tres. D’acord amb el que estableixen els apartats 
anteriors, Navarra pot regular, crear i mantenir la seva 
pròpia premsa, ràdio i televisió, i en general tots els mit-
jans de comunicació social per al compliment dels seus 
fins. 

Article cinquanta-sis 

U. D’acord amb les bases i l’ordenació de l’activitat 
econòmica general i de la política monetària, creditícia, 
bancària i d’assegurances de l’Estat, correspon a la 
Comunitat Foral de Navarra en els termes dels preceptes 
constitucionals pertinents la competència exclusiva en 
les matèries següents: 

a) Planificació de l’activitat econòmica i foment del 
desenvolupament econòmic dins de Navarra. 

b) Indústria, sens perjudici del que determinin les 
normes de l’Estat per raons de seguretat, sanitàries o 
d’interès militar i les normes relacionades amb les 
indústries que estiguin subjectes a la legislació de mines, 
hidrocarburs i energia nuclear. Queda reservada a la 
competència exclusiva de l’Estat l’autorització per a 
transferència de tecnologia estrangera. 

c) Desenvolupament i execució a Navarra dels 
plans establerts per l’Estat per a la reestructuració de 
sectors industrials, de conformitat amb el que establei-
xen aquests. 

d) Comerç interior, defensa del consumidor i de 
l’usuari, sens perjudici de la política general de preus, de 
la lliure circulació de béns en el territori nacional i de la 
legislació sobre defensa de la competència. 

e) Institucions de crèdit corporatiu, públic i territo-
rial. 

f) Caixes d’estalvis, sens perjudici del règim espe-
cial de convenis en aquesta matèria. 

g) Sector públic econòmic de Navarra, quan no esti-
gui previst per altres preceptes d’aquesta Llei orgànica. 

Dos. La competència exclusiva de Navarra a què es 
refereix l’apartat anterior s’entén sens perjudici del res-
pecte a la llibertat d’empresa en el marc de l’economia 
de mercat. 

Tres. Navarra ha de participar així mateix en la ges-
tió del sector públic econòmic estatal, en els casos i acti-
vitats que escaigui i designar, si s’escau, d’acord amb el 
que estableixin les lleis de l’Estat, els seus propis repre-
sentants en els organismes econòmics, institucions 
financeres i empreses públiques de l’Estat, la competèn-
cia dels quals s’estengui al territori navarrès i que per la 
seva naturalesa no siguin objecte de transferència. 

Article cinquanta-set 

En el marc de la legislació bàsica de l’Estat, corres-
pon a Navarra el desplegament legislatiu i l’execució de 
les matèries següents: 



Suplement retrospectiu núm. 4 Any 1982 155

a) Sistema de responsabilitat de les administraci-
ons públiques de Navarra. 

b) Expropiació forçosa, en l’àmbit de les seves prò-
pies competències. 

c) Medi ambient i ecologia. 
d) Reserva al sector públic de recursos o serveis 

essencials, especialment en cas de monopoli; interven-
ció d’empreses quan ho exigeixi l’interès general. 

e) Ordenació del crèdit, banca i assegurances. 
f) Règim miner i energètic; recursos geotèrmics. 

Article cinquanta-vuit 

U. Correspon a Navarra l’execució de la legislació 
de l’Estat en les matèries següents: 

a) Penitenciària 
b) Laboral, assumint les facultats i competències i 

serveis de caràcter executiu que actualment assumeix 
l’Estat respecte a les relacions laborals, sens perjudici de 
l’alta inspecció d’aquest. 

Queden reservades a l’Estat totes les competències 
sobre les migracions interiors i exteriors i fons d’àmbit 
nacional i d’ocupació. 

c) Propietat intel·lectual i industrial. 
d) Pesos i mesures. Contrast de metalls. 
e) Fires internacionals que tinguin lloc a Navarra. 
f) Aeroports d’interès general, quan l’Estat no se’n 

reservi la gestió directa. 
g) Establiments i productes farmacèutics. 
h) Abocaments industrials i contaminants. 
i) Arxius, biblioteques, museus i altres centres anà-

legs de titularitat estatal, l’execució dels quals no es 
reservi l’Estat. I 

Dos. Correspon així mateix a la Comunitat Foral 
l’execució dins el seu territori dels tractats i convenis 
internacionals en el que afectin les matèries pròpies de 
la competència de Navarra. 

CAPÍTOL III

L’Administració de justícia a Navarra 

Article cinquanta-nou 

U. S’estableix a Navarra un Tribunal Superior de 
Justícia en el qual culmina l’organització judicial en l’àm-
bit territorial de la Comunitat Foral i davant el qual, sens 
perjudici de la jurisdicció que correspon al Tribunal 
Suprem, s’exhaureixen les instàncies processals succes-
sives. 

Dos. Al Tribunal Superior de Justícia de Navarra 
s’integra l’Audiència Territorial de Pamplona. 

Article seixanta 

Amb relació a l’Administració de justícia, exceptuada 
la jurisdicció militar, correspon a Navarra: 

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. Participar en la delimitació de les demarcaci-
ons territorials dels òrgans jurisdiccionals que exerceixin 
les seves funcions a Navarra i en la localització de la seva 
capitalitat. 

Article seixanta-u 
U. La competència dels òrgans jurisdiccionals radi-

cats a Navarra s’estén: 

a) En l’ordre civil, a totes les instàncies i graus, 
inclosos els recursos de cassació i revisió en les matè-
ries de dret civil foral de Navarra. 

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, a totes les 
instàncies i graus quan es tracti d’actes dictats per l’Ad-
ministració foral. Quan es tracti d’actes dictats per l’Ad-
ministració de l’Estat a Navarra, cal atenir-se al que dis-
posa la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

d) A les qüestions de competència entre òrgans 
judicials radicats a Navarra. 

e) Als recursos sobre qualificació de documents 
referents al dret foral de Navarra que hagin de tenir 
accés als registres de la propietat. 

Dos. En la resta de matèries es poden interposar 
davant el Tribunal Suprem els recursos que siguin proce-
dents, segons les lleis de l’Estat. 

Article seixanta-dos 
U. El president del Tribunal Superior de Justícia de 

Navarra el nomena el Rei, a proposta del Consell General 
del Poder Judicial. 

Dos. El nomenament dels magistrats, jutges i secre-
taris que hagin de prestar servei a Navarra s’ha d’efec-
tuar en la forma prevista a les lleis orgàniques del poder 
judicial i del Consell General del Poder Judicial. 

Tres. El nomenament de la resta de personal al ser-
vei de l’Administració de justícia que hagi de prestar 
servei a Navarra s’ha d’efectuar en la forma prevista a la 
legislació general de l’Estat.

Article seixanta-tres 

U. A instància de la Diputació, l’òrgan competent ha 
de convocar, d’acord amb el que disposi la Llei orgànica 
del poder judicial, els concursos i oposicions necessaris 
per a la provisió de vacants de magistrats, jutges, secre-
taris i resta de personal al servei de l’Administració de 
justícia que hagi de prestar servei a Navarra. 

Dos. En les proves selectives esmentades es valora 
específicament l’especialització en dret foral de Navarra, 
sense que es pugui establir cap excepció per raó de 
naturalesa o veïnatge. 

CAPÍTOL IV 

Relacions amb l’Administració de l’Estat 

Article seixanta-quatre 

En virtut del que estableixen el paràgraf primer de la 
disposició addicional primera de la Constitució i l’article 
segon d’aquesta Llei, les relacions entre l’Administració 
de l’Estat i la Comunitat Foral referents a les seves res-
pectives facultats i competències s’han d’establir de 
conformitat amb la naturalesa del règim foral i s’han de 
formalitzar, si s’escau, mitjançant una disposició del 
rang que correspongui. 

Article seixanta-cinc 

L’Administració de l’Estat i l’Administració foral 
poden subscriure convenis de cooperació per a la gestió 
i prestació d’obres i serveis d’interès comú. 

Article seixanta-sis 

Un delegat nomenat pel Govern de la nació ha de 
dirigir l’Administració de l’Estat a Navarra i coordinar-la, 
quan sigui procedent, amb l’Administració foral. 
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Article seixanta-set 

L’Administració de l’Estat i la Diputació Foral han de 
col·laborar per a la gestió ordenada de les seves respec-
tives facultats i competències, i a aquest efecte s’han de 
facilitar mútuament les informacions oportunes. 

Article seixanta-vuit 

El Govern de la nació ha d’informar la Diputació de 
l’elaboració dels tractats i convenis, així com dels projec-
tes de legislació duanera quan afectin matèria d’interès 
específic per a Navarra. 

Article seixanta-nou 

Totes les discrepàncies que se suscitin entre l’Admi-
nistració de l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra res-
pecte a l’aplicació i interpretació d’aquesta Llei orgànica, 
les ha de plantejar i, si s’escau, resoldre una junta de 
cooperació integrada pel mateix nombre de represen-
tants de la Diputació Foral i de l’Administració de l’Estat, 
sens perjudici de la legislació pròpia del Tribunal Consti-
tucional i de l’Administració de justícia. 

CAPÍTOL V 

Convenis i acords de cooperació amb les comunitats 
autònomes 

Article setanta 

U. Navarra pot subscriure convenis amb les comu-
nitats autònomes per a la gestió i prestació de serveis 
propis corresponents a matèries de la seva competència 
exclusiva. 

Aquests convenis entren en vigor al cap de trenta 
dies de la seva comunicació a les Corts Generals, llevat 
que aquestes acordin en el termini esmentat que, pel seu 
contingut, el Conveni ha de seguir el tràmit previst a 
l’apartat tercer per als acords de cooperació. 

Dos. Navarra pot subscriure convenis amb la 
Comunitat Autònoma del País Basc i amb la resta de 
comunitats autònomes limítrofes per a la gestió i presta-
ció de serveis propis corresponents a les matèries de la 
seva competència. Aquests convenis entren en vigor al 
cap de vint dies de la seva comunicació a les Corts Gene-
rals. 

Tres. Amb l’autorització prèvia de les Corts Gene-
rals, Navarra pot establir acords de cooperació amb la 
Comunitat Autònoma del País Basc i amb altres comuni-
tats autònomes. 

TÍTOL III

De la reforma 

Article setanta-u 

U. Atesa la naturalesa jurídica del règim foral, la 
millora a què es refereix aquesta Llei orgànica és immo-
dificable unilateralment. 

Dos. La reforma d’aquesta s’ha d’ajustar, en tot cas, 
al procediment següent: 

a) La iniciativa correspon a la Diputació Foral o al 
Govern de la nació. 

b) Després de les negociacions corresponents, la 
Diputació Foral i el Govern han de formular, de comú 
acord, la proposta de reforma, que s’ha de sotmetre a 
l’aprovació del Parlament foral i de les Corts Generals, 
pel mateix procediment seguit per a l’aprovació 
d’aquesta Llei orgànica. 

Tres. Si la proposta de reforma és rebutjada, conti-
nua en vigor el règim jurídic vigent amb anterioritat a la 
seva formulació. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera.–L’acceptació del règim establert en aquesta 
Llei orgànica no implica renúncia a qualssevol altres 
drets originaris i històrics que puguin correspondre a 
Navarra, la incorporació dels quals a l’ordenament jurí-
dic s’ha de dur a terme a terme, si s’escau, de conformi-
tat amb el que estableix l’article setanta-u.

Segona.–El Parlament és l’òrgan foral competent 
per: 

a) Exercir la iniciativa a què es refereix la disposició 
transitòria quarta de la Constitució. 

b) Exercir, si s’escau, la iniciativa per a la separació 
de Navarra de la comunitat autònoma a la qual s’hagi 
incorporat.

Tercera.–La Comunitat Foral de Navarra se subroga 
en tots els drets i obligacions de l’actual Diputació Foral, 
quant a corporació local. 

S’han de respectar tots els drets adquirits de qualse-
vol ordre i naturalesa que tinguin els funcionaris i perso-
nal de la Diputació esmentada i de les institucions que 
en depenen.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera.–U. Fins que no entri en vigor la llei foral a 
què es refereix l’article quinze, dos, l’elecció del Parla-
ment de Navarra s’ha de realitzar de conformitat amb les 
normes següents: 

a) L’elecció l’ha de convocar la Diputació Foral, amb 
l’acord previ amb el Govern de la nació, i s’ha de cele-
brar en el període comprès entre l’u de febrer i el trenta-
u de maig de mil nou-cents vuitanta-tres.

b) El Parlament està integrat per cinquanta parla-
mentaris que són elegits per sufragi universal, lliure, 
igual, directe i secret en una única circumscripció electo-
ral que comprèn  tot el territori de Navarra. 

c) Als efectes de l’atribució d’escons, no es tenen en 
compte les llistes que no hagin obtingut, almenys, el 
cinc per cent dels vots vàlids emesos. 

d) En tot el que no estigui previst en aquesta dispo-
sició transitòria, cal atenir-se al que disposa la legislació 
reguladora de l’elecció dels membres del Congrés dels 
Diputats de les Corts Generals. 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. 

Dos. La constitució, organització i funcionament del 
Parlament elegit de conformitat amb el que estableix 
l’apartat anterior es regeixen pel que disposen aquesta 
Llei orgànica i el Reglament de la Cambra. 

Segona.–Fins que no entri en vigor la llei foral a què 
es refereix l’article vint-i-cinc, s’han d’observar les nor-
mes següents: 

a) Dins els quinze dies naturals següents a la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» del Reial decret de 
nomenament del president de la Diputació Foral, aquest 
ha de designar els diputats forals, el nombre dels quals 
no pot ser inferior a set ni superior a onze. El president 
ha d’assignar als diputats forals les titularitats que cor-
responguin en relació amb les matèries pròpies de la 
competència de la Comunitat Foral i pot designar, d’en-
tre els diputats forals, fins a dos vicepresidents. 

b) El règim jurídic i funcionament de la Diputació 
Foral s’han d’ajustar al que estableix el Reglament a què 
es refereix l’apartat quart de la disposició transitòria 
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sisena, amb les modificacions que s’hi puguin introduir 
pel mateix procediment seguit per a la seva aprovació. 

Tercera.–Mentre les Corts Generals o el Parlament de 
Navarra no aprovin les disposicions a què es refereix 
aquesta Llei orgànica, continuen en vigor les lleis i dis-
posicions de l’Estat que regulin les matèries que hagin 
de ser objecte d’aquelles, sens perjudici de les facultats i 
competències que corresponen a Navarra. 

Quarta.–La transferència a Navarra dels serveis rela-
tius a les facultats i competències que li corresponen, de 
conformitat amb aquesta Llei orgànica, s’ha d’ajustar a 
les bases següents: 

U. Amb l’acord previ amb la Diputació Foral, les 
transferències les ha de portar a terme el Govern de la 
nació i s’han de promulgar mitjançant un reial decret, 
que s’ha de publicar simultàniament en els butlletins 
oficials de l’Estat i de Navarra. 

Dos. En virtut d’aquests acords, s’han de transferir 
a Navarra els mitjans personals i materials necessaris 
per a l’exercici ple i efectiu de les facultats i competèn-
cies a què es refereixin. 

Tres. Als funcionaris de l’Administració de l’Estat o 
altres administracions públiques que, estant adscrits als 
serveis que siguin objecte de transferència, passin a 
dependre de la Comunitat Foral, se’ls han de respectar 
els drets que els corresponguin en el moment de la 
transferència, fins i tot el de participar en els concursos 
de trasllats que convoqui l’Administració respectiva en 
igualtat de condicions amb la resta de membres del cos 
o escala a què pertanyin. 

Quatre. La transferència a la Comunitat Foral de 
béns o drets està exempta de tota classe de gravàmens 
fiscals. 

El canvi de titularitat en els contractes d’arrendament 
de locals per a oficines públiques dels serveis que siguin 
objecte de transferències no dóna dret a l’arrendador a 
extingir o renovar el contracte. 

Cinc. Als efectes del finançament adequat dels ser-
veis que es traspassin a Navarra, se n’ha de realitzar la 
valoració de conformitat amb les disposicions generals 
de l’Estat, tenint en compte els costos directes i indirec-
tes i les despeses d’inversió que corresponguin, perquè, 
sobre l’aportació econòmica de la Comunitat Foral a les 
càrregues generals de l’Estat, tingui els efectes que pre-
vegi el Conveni Econòmic. 

Sis. Mentre no es produeixin les transferències a 
què es refereix aquesta disposició transitòria, l’Adminis-
tració de l’Estat ha de continuar prestant els serveis 
públics relatius a aquestes, sense que això impliqui una 
renúncia per part de Navarra a la titularitat de les corres-
ponents facultats i competències. 

Set. S’autoritza el Govern a transferir a Navarra, si 
s’escau, les forests de titularitat de l’Estat l’administració 
i gestió de les quals correspon actualment a la Diputació 
Foral en la forma i condicions que es fixin en el conveni 
corresponent. 

Cinquena.–U. L’actual Parlament foral assumeix les 
facultats i competències que se li reconeixen en aquesta 
Llei orgànica, a excepció de la que es preveu a l’article 
trenta-cinc d’aquesta. 

Dos. Els actuals parlamentaris forals no gaudeixen 
de les prerrogatives a què es refereixen els articles tretze, 
dos, i catorze d’aquesta Llei orgànica, ni poden exercir la 
iniciativa legislativa prevista a l’article dinou, u, b), 
d’aquesta. 

Tres. L’organització i funcionament de l’actual Parla-
ment foral s’ha d’ajustar al que estableixi el seu Regla-
ment vigent, fins que aquest sigui modificat en compli-
ment del que preveu aquesta Llei orgànica. 

No obstant això, són d’aplicació immediata els pre-
ceptes d’aquesta relatius a l’organització i funcionament 

del Parlament foral que no necessitin un desenvolupa-
ment ulterior en el Reglament de la Cambra. 

Sisena.–U. No són aplicables a l’actual president de la 
Diputació Foral ni als actuals diputats forals les disposicions 
contingudes als articles vint-i-tres, dos; vint-i-set; trenta, 
dos; trenta-u, i trenta-quatre d’aquesta Llei orgànica. 

Dos. No és aplicable a l’actual Diputació Foral el 
que estableixen l’article vint-i-vuit, u, d’aquesta Llei 
orgànica ni la llei foral que, si s’escau, es dicti en compli-
ment del que preveu l’article vint-i-cinc d’aquesta. 

Tres. El president i la resta membres de l’actual 
Diputació Foral continuen en l’exercici de les seves fun-
cions fins a la presa de possessió dels membres de la 
nova Diputació. 

Quatre. El règim jurídic i funcionament de l’actual 
Diputació Foral s’ha d’ajustar al que estableix el seu 
vigent Reglament provisional de règim interior, amb les 
modificacions que s’hi puguin introduir pel mateix pro-
cediment seguit per a la seva aprovació. 

Setena.–En el que fa referència a la televisió, l’aplica-
ció de l’apartat tres de l’article cinquanta-cinc d’aquesta 
Llei orgànica suposa que l’Estat atorga en règim de con-
cessió a la Comunitat Foral la utilització d’un tercer canal 
de titularitat estatal, que s’ha de crear per a la seva emis-
sió en el territori de Navarra, en els termes que prevegi 
la concessió esmentada. 

Fins a la posada en funcionament efectiu d’aquest 
tercer canal, Radiotelevisió Espanyola (RTVE) ha d’arti-
cular, a través de la seva organització en el territori de la 
Comunitat Foral, un règim transitori de programació 
específica per a aquest que s’ha d’emetre per la segona 
cadena (UHF). El cost d’aquesta programació s’entén 
com a base per a la determinació de la subvenció que es 
pugui concedir a la Comunitat Foral durant els dos pri-
mers anys de funcionament del nou canal a què es refe-
reix aquesta disposició transitòria. 

DISPOSICIÓ FINAL 

U. Continuen en vigor la Llei de vint-i-cinc d’octu-
bre de mil vuit-cents trenta-nou; la Llei paccionada, de 
setze d’agost de mil vuit-cents quaranta-u, i les disposi-
cions complementàries, quan no s’oposin al que esta-
bleix aquesta Llei orgànica. 

Dos. Aquesta Llei orgànica entra en vigor el mateix 
dia de la seva 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 

 22857 REIAL DECRET LLEI 13/1982, de 3 de setembre, 
de mesures urgents per a renovació i modifica-
ció de la plantilla pressupostària de l’Orquestra 
Nacional. («BOE» 217, de 10-9-1982.)

El servei de la cultura constitueix per a l’Estat un deure 
i una atribució essencial, consagrat a l’article cent qua-
ranta-nou punt dos de la Constitució. 

Dins d’aquesta acció fonamental de l’Estat, les activi-
tats de l’Orquestra Nacional d’Espanya es configuren com 


