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LLEI ORGÀNICA 1/1994, de 24 de març, de
reforma dels articles 10, 11, 12, 13 i 18 de la Llei
orgànica 7/1981, de 30 de desembre, de l’Estatut d’autonomia per a Astúries. («BOE» 72,
de 25-3-1994, i «BOE» 90, de 15-4-1994.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei
orgànica següent i jo la sanciono.
PREÀMBUL
Superat el termini de cinc anys que estableixen l’apartat 2 de l’article 148 de la Constitució i l’Estatut d’autonomia, la posada en marxa de les previsions que aquests
contenen sobre l’ampliació de competències es va abordar concebent-la com un procés que afectava l’essència
mateixa de l’Estat autonòmic i que, per tant, havia de ser
objecte d’un consens fonamental entre les diverses forces
polítiques que expressen el pluralisme polític en les institucions que hi participen. Com a conseqüència d’això, el
28 de febrer de 1992 es van signar els acords autonòmics
en què es fixaven les bases per posar en pràctica aquest
procés.
Publicada i havent entrat en vigor la Llei orgànica
9/1992, de 23 de desembre, de transferència de competències a les comunitats autònomes que van accedir a l’autonomia per la via de l’article 143 de la Constitució, que
dóna compliment al primer dels compromisos que contenen els acords esmentats i que és títol jurídic suficient per
a la transferència esmentada, a tenor de l’article 150.2 del
mateix text constitucional, escau ara incorporar-la al contingut mateix dels estatuts d’autonomia, per tal de brindar-li el màxim rang juridicopolític i donar compliment al
segon dels compromisos previstos per culminar el procés.
És per això que la Comunitat Autònoma del Principat
d’Astúries, que, com a conseqüència d’aquest procés,
amplia les seves competències, inicia el corresponent tràmit parlamentari de forma i adequació del seu Estatut, i a
aquest efecte es presenta la proposició de llei oportuna
que ha de donar entrada en aquest a un conjunt de competències, d’acord amb les previsions legals esmentades,
que amplien la seva capacitat d’autogovern, i donen compliment a les previsions constitucionals i estatutàries, respecte a les comunitats autònomes que van accedir a l’autonomia per la via de l’article 143 de la Constitució.
Article únic.
Els articles de la Llei orgànica 7/1981, de 30 de desembre, de l’Estatut d’autonomia per a Astúries, que s’especifiquen a continuació queden redactats de la manera
següent:
Primer.
«Article 10.
1. El Principat d’Astúries té la competència
exclusiva en les matèries que s’assenyalen a continuació, sense perjudici del que estableixen els articles 140 i 149 de la Constitució:
1. Organització de les seves institucions d’autogovern.
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2. Ordenació del territori, urbanisme i habitatge.
3. Obres públiques d’interès del Principat d’Astúries dins el seu propi territori i que no siguin d’interès general de l’Estat ni afectin una altra comunitat
autònoma.
4. Els ferrocarrils, carreteres i camins l’itinerari
dels quals es desenvolupi íntegrament en el territori
de la Comunitat Autònoma, i en els mateixos termes,
el transport dut a terme per aquests mitjans o per
cable.
5. Els ports de refugi, així com els ports, heliports i aeroports esportius i, en general, els que no
duguin a terme activitats comercials.
6. Agricultura i ramaderia, d’acord amb l’ordenació general de l’economia.
7. Els projectes, construcció i explotació dels
aprofitaments hidràulics, incloent-hi els hidroelèctrics, canals i regadius d’interès de la Comunitat
Autònoma, quan el curs integral de les aigües es
trobi dins el territori del Principat. Les aigües minerals i termals.
Ordenació i concessió de recursos i aprofitaments hidràulics quan les aigües discorrin íntegrament per l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma.
8. Pesca en aigües interiors, fluvials i lacustres,
marisqueig, aqüicultura, alguicultura, així com el
desenvolupament de qualsevol altra forma de conreu industrial. Caça. Protecció dels ecosistemes en
què es desenvolupen aquestes activitats.
9. Fires i mercats interiors.
10. El foment del desenvolupament econòmic
de la Comunitat Autònoma dins els objectius marcats per la política econòmica general i, en especial,
la creació i gestió d’un sector públic regional propi
del Principat.
11. Artesania.
12. Museus, arxius, biblioteques i conservatoris de música d’interès per al Principat d’Astúries,
que no siguin de titularitat estatal.
13. Patrimoni cultural, històric, arqueològic,
monumental i artístic d’interès per al Principat.
14. Foment de la recerca i de la cultura, amb
especial referència a les seves manifestacions regionals i a l’ensenyament de la cultura autòctona.
15. Foment i protecció del bable en les seves
diverses variants que, com a modalitats lingüístiques, s’utilitzen en el territori del Principat d’Astúries.
16. Promoció i ordenació del turisme en el seu
àmbit territorial.
17. Promoció de l’esport i de la utilització adequada de l’oci.
18. Assistència i benestar social, inclosa la política juvenil.
19. Vigilància i protecció dels seus edificis i
instal·lacions.
20 Casinos, jocs i apostes amb exclusió de les
apostes mútues esportivobenèfiques.
21. Cooperatives, mútues no integrades en el
sistema de la Seguretat Social, respectant la legislació mercantil.
22. Espectacles públics.
23. Estadística per a fins no estatals.
24. Fundacions que duguin a terme principalment les seves funcions a la Comunitat Autònoma.
25. Indústria, sense 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.
L’exercici de la competència s’ha de fer d’acord amb
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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 38, 131 i números 11 i 13 de
l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució.
26. Instal·lacions de producció, distribució i
transport d’energia, quan el transport no surti del
seu territori i el seu aprofitament no afecti una altra
comunitat autònoma. Tot això sense perjudici del
que estableixen els números 22 i 25 de l’apartat 1 de
l’article 149 de la Constitució.
27. Procediment administratiu derivat de les
especialitats de l’organització pròpia.
28. Publicitat, sense perjudici de les normes
que dicti l’Estat per a sectors i mitjans específics,
d’acord amb els números 1, 6 i 8 de l’apartat 1 de
l’article 149 de la Constitució.
29. Servei meteorològic de la Comunitat Autònoma.
2. En l’exercici d’aquestes competències correspon al Principat d’Astúries la potestat legislativa,
la potestat reglamentària i la funció executiva, que
ha d’exercir respectant, en tot cas, el que disposa la
Constitució.»
Segon.
«Article 11.
En el marc de la legislació bàsica de l’Estat i, si
s’escau, en els termes que aquesta estableixi, correspon al Principat d’Astúries, per a l’exercici de les
competències que estableix l’article 148 de la Constitució el desplegament legislatiu i l’execució en les
matèries següents:
1. Règim local en la forma que preveu l’article
148.1.2a de la Constitució i, en especial, l’alteració
dels termes i denominacions dels consells compresos en el seu territori, així com la creació d’organitzacions d’àmbit inferior i superior a aquests, en els
termes que estableix l’article sisè d’aquest Estatut.
2. Forests i aprofitaments forestals, amb especial referència al règim jurídic de les forests veïnals
de mancomú, a les forests comunals, vies pecuàries
i pastures, espais naturals protegits i règim de la
zona de muntanya.
3. Institucions de crèdit corporatiu públic territorial i caixes d’estalvis.
4. Ordenació i planificació de l’activitat econòmica regional, en l’exercici de les competències
assumides en el marc d’aquest Estatut.
5. Recerca en les matèries d’interès per al Principat d’Astúries.
6. Sanitat i higiene.
7. La coordinació i altres facultats en relació
amb les polítiques locals, en els termes que estableixi la Llei orgànica.
8. Coordinació hospitalària en general, inclosa
la de la Seguretat Social.
9. Corporacions de dret públic representatives
d’interessos econòmics i professionals.
10. Defensa del consumidor i usuari, d’acord
amb les bases i l’ordenació de l’activitat econòmica
general i la política monetària de l’Estat, les bases i
coordinació general de la sanitat, en els termes del
que disposen els articles 38, 131, i els números 11, 13
i 16 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució.
11. Normes addicionals de protecció del medi
ambient.
12. Règim miner i energètic.
13. Premsa, ràdio, televisió i altres mitjans de
comunicació social, en el marc de les normes bàsi-
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ques que l’Estat estableixi d’acord amb el número
27 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució.
14. Ordenació del sector pesquer.»
Tercer.
«Article 12.
Correspon al Principat d’Astúries, en els termes
que estableixin les lleis i les normes reglamentàries
que en desplegament de la seva legislació dicti l’Estat, la funció executiva en les matèries següents:
1. Protecció del medi ambient, inclosos els abocaments industrials i contaminants en rius, llacs i
aigües territorials.
2. Execució, dins el seu àmbit territorial, dels
tractats internacionals en el que afecten les matèries
pròpies de les competències del Principat d’Astúries.
3. Denominacions d’origen, en col·laboració
amb l’Estat.
4. Comerç interior.
5. Associacions.
6. Fires internacionals.
7. Gestió de les prestacions i serveis socials del
sistema de la Seguretat Social: Inserso. La determinació de les prestacions del sistema, els requisits
per establir la condició de beneficiari i el finançament s’han d’efectuar d’acord amb les normes que
estableixi l’Estat en l’exercici de les seves competències de conformitat amb el que disposa el número
17 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució.
8. Gestió de museus, arxius i biblioteques de
titularitat estatal, que no es reservi l’Estat. Els termes de la gestió s’han de fixar mitjançant convenis.
9. Pesos i mesures. Contrast de metalls.
10. Plans que estableixi l’Estat per a la implantació o reestructuració de sectors econòmics.
11. Productes farmacèutics.
12. Propietat industrial.
13. Propietat intel·lectual.
14. Laboral. De conformitat amb el número 7
de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució correspon a l’Estat la competència sobre legislació laboral
i l’alta inspecció. Queden reservades a l’Estat totes
les competències en matèria de migracions interiors
i exteriors, fons d’àmbit nacional i d’ocupació, sense
perjudici del que estableixin les normes de l’Estat
sobre aquestes matèries.
15. Salvament marítim.»
Quart.
«Article 13.
Transcorreguts els cinc anys que preveu l’apartat
2 de l’article 148 de la Constitució, amb l’acord previ
de la Junta General del Principat d’Astúries, adoptat
per majoria absoluta, la Comunitat Autònoma pot
ampliar l’àmbit de les seves competències en matèries que no estiguin atribuïdes en exclusiva a l’Estat,
o de les quals només estiguin atribuïdes les bases o
principis. L’acord d’assumir les noves competències
s’ha de sotmetre a les Corts Generals per a la seva
aprovació mitjançant una llei orgànica.
Així mateix poden assumir competències a través dels procediments que estableixen els números
1 i 2 de l’article 150 de la Constitució.»
Cinquè.
«Article 18.
1. Correspon a la Comunitat Autònoma la competència de desplegament legislatiu i execució de
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l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i
graus, modalitats i especialitats, d’acord amb el que
disposen l’article 27 de la Constitució i les lleis orgàniques que, de conformitat amb l’apartat 1 de l’article 81 d’aquesta, el despleguin, i sense perjudici de
les facultats que atribueix a l’Estat el número 30 de
l’apartat 1 de l’article 149 i de l’alta inspecció per al
seu compliment i garantia.
2. Per garantir una prestació homogènia i eficaç del servei públic de l’educació que permeti corregir les desigualtats o desequilibris que es puguin
produir, la Comunitat Autònoma ha de facilitar a
l’Administració de l’Estat la informació que aquesta
li sol·liciti sobre el funcionament del sistema educatiu en els seus aspectes qualitatius i quantitatius i
col·laborar amb l’Administració de l’Estat en les
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actuacions de seguiment i avaluació del sistema
educatiu nacional.»
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.
Madrid, 24 de març de 1994.
JUAN CARLOS R.
   El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

(Aquesta Llei orgànica s’inclou tenint en compte la correcció d’errades publicada al «BOE» 90, de 15-4-1994.)

