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27751 LLEI ORGÀNICA 16/1995, de 27 de desembre, de 
transferència de competències a la Comunitat 
Autònoma Gallega. («BOE» 310, de 28-12-1995.)

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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

1

Els acords autonòmics de 28 de febrer de 1992 van 
iniciar la posada en pràctica d’un procés d’equiparació 
competencial entre les diferents comunitats autònomes, 
que es va concretar en l’aprovació de la Llei orgànica 
9/1992, de 23 de desembre, de transferència de competèn-
cies a comunitats autònomes que van accedir a l’autono-
mia per la via de l’article 143 de la Constitució, i en la pos-
terior reforma dels diferents estatuts d’autonomia.

La Comunitat Autònoma de Galícia va assumir com-
petències en virtut de la Llei orgànica 1/1981, de 6 d’abril, 
de l’Estatut d’autonomia per a Galícia, però no s’hi inclo-
ïen algunes de les competències de les que actualment es 
recullen en tots els estatuts d’autonomia.

La resposta a les necessitats manifestades per les 
comunitats autònomes d’assumir noves competències 
afecta el desenvolupament de l’estructura territorial de 
l’Estat i s’ha concebut sempre com una qüestió que inci-
deix en l’essència mateixa de l’Estat i que, per tant, ha de 
ser objecte d’un consens entre les forces polítiques que 
expressen el pluralisme polític a les Corts Generals.

Dins d’aquesta necessitat de consens i aplicant els 
mateixos principis, criteris i objectius que contenen els 
acords autonòmics de 1992, és procedent completar, equi-
parant-la a les altres comunitats autònomes, les compe-
tències que la Comunitat Autònoma de Galícia pot exercir.

Aquesta ampliació s’instrumenta, per això, en els 
mateixos termes amb què es va preveure l’ampliació de 
competències derivada dels acords autonòmics.

2

L’ampliació de competències a la Comunitat Autònoma 
de Galícia es desenvolupa per mitjà d’aquesta Llei, utilit-
zant la via que preveu l’article 150.2 de la Constitució.

La Llei inclou les matèries que són objecte d’amplia-
ció. La seva estructura i sistemàtica responen a la finalitat 
de completar el procés mitjançant la incorporació a l’Esta-
tut d’autonomia de les competències recollides en 
aquesta.

3

Quant a l’àmbit de l’ampliació de competències, la Llei 
basa el seu contingut en els criteris següents:

1. Inclou els títols competencials que assumits per les 
altres comunitats autònomes no es recullen a la Llei orgànica 
1/1981, de 6 d’abril, de l’Estatut d’autonomia per a Galícia.

2. Inclou l’equiparació quant al contingut de les com-
petències, per a aquelles que a la Llei orgànica 1/1981 
consten assumides en nivells competencials inferiors als 
assumits per les altres comunitats autònomes.

Pel que fa a la delimitació, contingut i condicions 
d’exercici de les competències, la Llei inclou les intercon-

nexions que es produeixen en diverses matèries i que exi-
girien una actuació conjunta o compartida que deriva fins 
i tot d’altres títols competencials.

4

En coherència amb la finalitat d’incorporar el contingut 
d’aquesta Llei a l’Estatut d’autonomia, les modalitats de 
control que recull el títol II, en compliment del que esta-
bleix l’article 150.2, en assenyalar que la Llei ha de preveure 
«les formes de control que es reservi l’Estat», queden sense 
efecte en produir-se la incorporació a l’Estatut.

D’altra banda, la posada en pràctica d’aquest procés es 
preveu amb el traspàs de serveis regulat en el títol III de la 
Llei, mitjançant els oportuns acords de les comissions mix-
tes, que han de determinar els mitjans materials i personals 
que han de ser objecte de traspàs per a l’efectivitat de l’exer-
cici de les competències en els casos que sigui procedent.

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Objecte de la Llei.

Aquesta Llei té per objecte transferir, d’acord amb el 
que disposa l’article 150.2 de la Constitució, competèn-
cies de titularitat estatal a la Comunitat Autònoma gallega, 
en els termes recollits en els articles següents.

TÍTOL I

Transferències de competències

CAPÍTOL I

De les competències que es transfereixen

Article 2. Transferència de competències exclusives.

Es transfereix a la Comunitat Autònoma de Galícia la 
competència exclusiva en les matèries següents:

a) Cooperatives i mútues no integrades en el sistema 
de Seguretat Social, respectant la legislació mercantil.

b) Espectacles públics.
c) Transport marítim, que es porti a terme exclusiva-

ment entre ports o punts de la Comunitat Autònoma, 
sense connexió amb altres ports o punts d’altres àmbits 
territorials.

Article 3. Transferència de competències de desplega-
ment legislatiu i execució.

Es transfereix a la Comunitat Autònoma gallega, en el 
marc de la legislació bàsica de l’Estat, el desplegament legis-
latiu i l’execució en matèria de corporacions de dret públic 
representatives d’interessos econòmics i professionals.

Article 4. Transferència de competències d’execució.

Es transfereix a la Comunitat Autònoma de Galícia la 
competència d’execució de la legislació de l’Estat en 
matèria d’associacions.

CAPÍTOL II

De la delimitació, contingut i condicions 
d’exercici de les competències

Article 5. Competència sobre espectacles públics.

1. De conformitat amb el que disposa el número 29 
de l’apartat u de l’article 149 de la Constitució, el contingut 
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de la competència sobre espectacles públics s’entén 
sense perjudici de la competència estatal sobre seguretat 
pública.

2. Queda reservada a l’Estat la facultat de dictar nor-
mes que regulin els espectacles taurins.

Article 6. Competència sobre transport marítim que es 
porti a terme exclusivament entre ports o punts de la 
Comunitat Autònoma, sense connexió amb altres 
ports o punts d’altres àmbits territorials.

L’exercici de la competència sobre transport marítim, 
que es porti a terme exclusivament entre ports o punts de 
la Comunitat Autònoma, sense connexió amb altres ports 
o punts d’altres àmbits territorials s’ha d’ajustar, en tot 
cas, al que disposa l’Estat en l’exercici de les seves com-
petències, d’acord amb el número 20 de l’apartat u de l’ar-
ticle 149 de la Constitució.

TÍTOL II

Modalitats de control

Article 7. Modalitats de control.

La Comunitat Autònoma de Galícia ha d’adaptar l’exer-
cici de les competències transferides per aquesta Llei 
orgànica als principis i controls següents:

a) La Comunitat Autònoma de Galícia ha de facilitar 
a l’Administració de l’Estat la informació que aquesta sol-
liciti sobre les matèries corresponents.

b) Les facultats i serveis transferits han de mantenir, 
com a mínim, el nivell d’eficàcia que tinguin en el moment 
de la transferència.

c) En cas d’incompliment dels requisits anteriors, el 
Govern ha de requerir formalment sobre això a la Comu-

nitat Autònoma i, si persisteix l’incompliment, pot sus-
pendre a partir dels tres mesos les facultats i serveis, i 
n’ha de donar compte a les Corts Generals, que han de 
resoldre sobre la procedència de la decisió del Govern, i 
aixecar la suspensió o acordar la revocació de l’exercici 
de la facultat transferida.

TÍTOL III

Traspàs de serveis

Article 8. Traspàs de serveis.

Quan per a l’exercici de les competències transferides 
sigui necessari efectuar traspàs de serveis, les comissions 
mixtes han de requerir els mitjans materials i financers, 
les funcions compreses en els àmbits de la competència 
respectiva i, si s’escau, han de concretar quines d’aques-
tes funcions s’han de portar a terme a través dels òrgans 
de cooperació, o s’ha d’ajustar en el seu exercici a plans o 
programes de caràcter general.

Disposició final única.

Aquesta Llei orgànica entra en vigor l’endemà 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 complir.

Madrid, 27 de desembre de 1995.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern, 
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


