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29114 LLEI ORGÀNICA 4/1996, de 30 de desembre, de 
reforma de la Llei orgànica 10/1982, de 10 
d’agost, de l’Estatut d’autonomia de Canàries. 
(«BOE» 315, de 31-12-1996.)

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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El novembre de 1991 es va iniciar al Parlament de 
Canàries el procés que hauria de conduir a l’elaboració 
d’una proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia, 
com a conseqüència d’una comunicació presentada pel 
Govern en la qual es va plantejar la necessitat d’empren-
dre la reforma, i s’hi assenyalaven les matèries que n’ha-
vien de ser objecte. A aquest efecte, la cambra va acor-
dar crear una comissió d’estudi, d’acord amb les 
previsions de l’article 50 del seu Reglament, a la qual es 
van encomanar les tasques preliminars d’estudi sobre 
dos blocs de matèries: d’una banda l’ampliació de les 
competències de Canàries, i de l’altra, possibles modifi-
cacions sobre altres aspectes de l’Estatut d’autonomia 
que requerien una revisió. El desembre de 1991, el ple 
del Parlament va fixar les normes de funcionament de la 
«Comissió d’Estudi de la Reforma de l’Estatut d’Autono-
mia», que va quedar constituïda el dia 9 de gener de 
1992. A partir de llavors, la Comissió inicia una prolixa 
tasca d’estudi i incorpora als seus treballs informes d’es-
pecialistes en les diferents matèries incloses en el pla de 
treball. Conclosa aquesta primera etapa, la Comissió 
passa a debatre el contingut polític i culmina la tasca en 
un dictamen que va ser elevat al ple, i que aquest va 
aprovar en la sessió del 15 de juliol de 1994. El dicta-
men tenia com a finalitat servir de marc referencial per a 
l’exercici pels grups parlamentaris de la iniciativa de la 
proposta de reforma de l’Estatut.

Aquesta reforma es basa essencialment en el dicta-
men de la Comissió d’Estudi, però s’hi incorporen mol-
tes modificacions respecte al dictamen inicial, fruit dels 
acords assolits pels grups parlamentaris en el ple del 
Parlament de Canàries. Així mateix, aquest text, presen-
tat com a proposta de reforma de l’Estatut a les Corts 
Generals, ha estat objecte en aquestes de diverses modi-
ficacions.

Article primer.

Els preceptes de la Llei orgànica 10/1982, de 10 d’agost, 
de l’Estatut d’autonomia de Canàries, que s’esmenten 
queden modificats de la manera següent:

1. Article 1.
«Canàries, com a expressió de la seva identitat 

singular, i en l’exercici del dret a l’autogovern que la 
Constitució reconeix a tota nacionalitat, es constitu-
eix en comunitat autònoma, en el marc de la unitat 
de la nació espanyola, d’acord amb el que disposen 
la Constitució i aquest Estatut, que n’és la norma 
institucional bàsica.

La Comunitat Autònoma de Canàries, a través 
de les seves institucions democràtiques, assumeix 
com a tasca suprema la defensa dels interessos 
canaris, la solidaritat entre tots els que integren el 
poble canari, del qual emanen els seus poders, el 

desenvolupament equilibrat de les illes i la coope-
ració amb altres pobles, en el marc constitucional i 
estatutari.»

2. Article 2.
«L’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma 

comprèn l’arxipèlag canari, integrat per les set illes 
de Hierro, Fuerteventura, Gran Canària, La Gomera, 
Lanzarote, La Palma i Tenerife, així com les illes d’Ale-
granza, La Graciosa, Lobos i Montaña Clara, Roque 
del Este i Roque del Oeste, agregades administrati-
vament a Lanzarote, llevat de la de Lobos, agregada 
a Fuerteventura.»

3. Article 3.1.
«La capitalitat de Canàries es fixa de manera 

compartida a les ciutats de Santa Cruz de Tenerife i 
Las Palmas de Gran Canaria, i el seu desplegament 
s’ha de regular a través d’una llei del Parlament de 
Canàries.»

4. Article 5.
«1. Els ciutadans de Canàries són titulars dels 

drets i deures fonamentals que estableix la Constitu-
ció.

2. 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 les llibertats dels ciu-
tadans, i la igualtat dels individus i els grups en què 
s’integren.

b) La defensa de la identitat i dels valors i inte-
ressos del poble canari.

c) La consecució de la plena ocupació i del 
desenvolupament equilibrat entre les illes.

d) La solidaritat a què es refereix l’article 138 de 
la Constitució.

e) La defensa i protecció de la naturalesa i del 
medi ambient.»

5. Es crea un article nou, al títol preliminar, que passa 
a ser article 7.

«Les comunitats canàries establertes fora del ter-
ritori de la Comunitat Autònoma poden sol·licitar 
com a tals el reconeixement de la seva personalitat 
d’origen, entesa com el dret a col·laborar en la vida 
social i cultural de les illes i a compartir-la. Una llei 
del Parlament de Canàries ha de regular l’abast i el 
contingut d’aquest reconeixement, sense perjudici 
de les competències de l’Estat, així com l’especial 
consideració als descendents de canaris emigrats 
que tornin a l’arxipèlag, que en cap cas implica la 
concessió de drets polítics».

6. Article 7. Passa a ser article 8.
«1. Els poders de la Comunitat Autònoma de 

Canàries s’exerceixen a través del Parlament, del 
Govern i del seu president.

2. Les illes es configuren com a elements de 
l’organització territorial de la Comunitat Autònoma 
canària. Les competències que, en el marc d’aquest 
Estatut, els atribueixen les lleis del Parlament de 
Canàries s’exerceixen a través dels cabildos.

Els cabildos són, simultàniament, òrgans de 
govern, administració i representació de cada illa i 
institucions de la Comunitat Autònoma.»

7. Article 8. Passa a ser article 9.
«1. El Parlament, òrgan representatiu del poble 

canari, està constituït per diputats autonòmics ele-
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d) Designar, d’entre els seus membres i per a 
cada legislatura del Parlament de Canàries, els sena-
dors representants de la Comunitat Autònoma, i 
assegurar, en tot cas, l’adequada representació pro-
porcional. L’acceptació de la designació comporta la 
renúncia a la condició de diputat autonòmic.

Una llei del Parlament de Canàries ha de desple-
gar el que disposa aquest apartat.

e) Sol·licitar al 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 87.2 de la Constitució.

f) Interposar recursos d’inconstitucionalitat i 
personar-se davant el Tribunal Constitucional en els 
supòsits i en els termes que preveu la Constitució.

g) Qualssevol altres que li assignin la Constitu-
ció, aquest Estatut o les lleis.»

10. Article 13. Passa a ser article 14.
«1. El diputat del comú és l’alt comissionat del 

Parlament de Canàries per a la defensa dels drets 
fonamentals i les llibertats públiques i supervisa les 
activitats de les administracions públiques canàries 
d’acord amb el que estableix la llei.

2. És elegit per majoria de tres cinquenes parts 
dels membres del Parlament de Canàries.

3. El diputat del comú ha de coordinar les seves 
funcions amb les del defensor del poble.

4. Una llei del Parlament de Canàries n’ha de 
regular l’organització i el funcionament.»

11. Article 16. Passa a ser article 17.
«1. El Parlament elegeix d’entre els seus mem-

bres el president del Govern de Canàries.
2. El president del Parlament, amb la consulta 

prèvia amb les forces polítiques que hi estan repre-
sentades, 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 en primera vota-
ció majoria absoluta; si no l’obté, s’ha de fer una 
nova votació passades quaranta-vuit hores, i la con-
fiança s’entén atorgada si obté majoria simple. En 
cas que no s’aconsegueixi aquesta majoria, s’han de 
tramitar propostes successives en la forma prevista 
anteriorment. Si transcorregut el termini de dos 
mesos, a partir de la primera votació d’investidura, 
cap candidat ha obtingut la confiança del Parlament, 
aquest queda automàticament dissolt i s’ha de pro-
cedir a la convocatòria de noves eleccions per a 
aquest. El mandat del nou Parlament ha de durar, en 
tot cas, fins a la data en què hauria de concloure el 
del primer.

3. Una vegada elegit, el president el nomena el 
rei.»

12. Article 20. Passa a ser article 21, amb la redacció 
següent:

«1. El president del Govern de Canàries, amb la 
deliberació prèvia del Govern, pot plantejar davant el 
Parlament la qüestió de confiança sobre el seu pro-
grama o sobre una declaració de política general.

La confiança s’entén atorgada si el president 
obté la majoria simple dels vots emesos.

El president, juntament amb el seu Govern, cessa 
si el Parlament li nega la confiança. Aleshores s’ha 
de procedir a l’elecció d’un nou president en la forma 
que indica l’article 17 de l’Estatut.

2. El Parlament pot exigir la responsabilitat 
política del Govern mitjançant l’adopció, per majoria 
absoluta, de la moció de censura. Qualsevol moció 
de censura ha d’incloure el nom del candidat a la 

gits per sufragi universal, directe, igual, lliure i 
secret.

2. El sistema electoral és el de representació 
proporcional.

3. El nombre de diputats autonòmics no ha de 
ser inferior a 50 ni superior a 70.

4. Cada una de les illes de Hierro, Fuerteven-
tura, Gran Canària, La Gomera, Lanzarote, La Palma 
i Tenerife constitueix una circumscripció electoral.»

8. Article 11. Passa a ser article 12.
«1. El Parlament, en la primera reunió de cada 

legislatura, elegeix una mesa formada per un presi-
dent, dos vicepresidents i dos secretaris. El presi-
dent és elegit per majoria absoluta dels membres de 
la Cambra.

El Parlament funciona en ple i en comissions.
2. El Parlament dicta el seu Reglament, que 

s’ha d’aprovar per majoria absoluta dels seus mem-
bres. S’hi determina el règim de sessions, la forma-
ció de grups parlamentaris i el funcionament de la 
diputació permanent, així com totes les altres qües-
tions que afectin els procediments legislatius i de 
control polític.

3. Els cabildos insulars participen en el Parla-
ment a través de la Comissió General de Cabildos 
Insulars. El Reglament de la cambra en fixa la com-
posició i les funcions que, en tot cas, són consultives 
i informatives.

4. Els acords s’adopten per majoria simple, lle-
vat dels casos en què aquest mateix Estatut esta-
bleixi un altre sistema de majories. No obstant això, 
quan almenys els dos terços dels diputats represen-
tants 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.

5. La iniciativa legislativa correspon al Govern 
canari i als diputats autonòmics o a un cabildo insular.

La iniciativa popular per a la presentació de pro-
posicions de llei que hagin de ser tramitades pel Par-
lament canari l’ha de regular aquest mitjançant una 
llei, d’acord amb el que estableixi la llei orgànica 
que preveu l’article 87.3 de la Constitució.

6. El Parlament es reuneix en sessions ordinà-
ries i extraordinàries. Els períodes ordinaris de ses-
sions 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 el 
Reglament determini, així com a petició del Govern.

7. El Parlament de Canàries fixa el seu propi 
pressupost.

8. Les lleis de 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 “But-
lletí Oficial de l’Estat”. Als efectes de la seva entrada 
en vigor, regeix la data de la publicació en el butlletí 
oficial de la comunitat.

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

9. Article 12. Passa a ser article 13.
«Són funcions del Parlament:
a) Exercir la potestat legislativa de la Comuni-

tat Autònoma.
b) Aprovar-ne els pressupostos.
c) Controlar políticament l’acció del Govern 

canari.
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c) En l’ordre contenciós administratiu, als 
recursos que es dedueixin contra els actes i disposi-
cions de les administracions públiques, en els ter-
mes que estableixi la Llei orgànica del poder judi-
cial.

2. En les altres matèries es pot interposar, quan 
sigui procedent, davant el Tribunal Suprem, el recurs 
de cassació o el que correspongui, segons les lleis 
de l’Estat i, si s’escau, el de revisió.»

17. Article 26. Passa a ser article 27.
«En tot cas, correspon al Tribunal Superior de 

Justícia de Canàries:
1. Conèixer de les responsabilitats que indi-

quen els articles 10 i 19 d’aquest Estatut.
2. Entendre dels recursos relacionats amb els 

processos electorals de la Comunitat Autònoma.
3. Resoldre els conflictes de competència entre 

òrgans judicials de Canàries.»

18. Article 27. Passa a ser article 28.
«En relació amb l’Administració de justícia, 

exceptuada la jurisdicció militar, correspon a la 
Comunitat Autònoma:

1. Exercir totes les facultats que la Llei orgànica 
del poder judicial reconeix o atribueix al Govern de 
l’Estat.

2. Fixar la delimitació de les demarcacions ter-
ritorials dels òrgans jurisdiccionals de Canàries, de 
conformitat amb la Llei orgànica del poder judicial.

3. La Comunitat Autònoma pot assignar mit-
jans i recursos als jutjats i tribunals de Canàries.»

19. Article 28. Passa a ser article 29.
«1. La Comunitat Autònoma participa en la fixa-

ció de les demarcacions corresponents en les nota-
ries, registres de la propietat i mercantil que radi-
quen en el seu territori.

2. Els notaris i registradors de la propietat i 
mercantils són nomenats pel Govern de Canàries de 
conformitat amb les lleis de l’Estat i en igualtat de 
drets, tant si els aspirants exerceixen dins com fora 
de Canàries.

3. A instància del Govern de Canàries, l’òrgan 
competent ha de convocar els concursos i oposici-
ons per cobrir les places vacants a Canàries de 
magistrats, jutges, secretaris judicials i altre perso-
nal al servei de l’Administració de justícia, d’acord 
amb el que disposi la Llei orgànica del poder judi-
cial.

4. Les administracions públiques competents 
per raó de la matèria han de tenir en compte el cost 
de la insularitat en l’organització i funcionament dels 
jutjats i tribunals a Canàries.»

20. Article 29. Passa a ser article 30.
«La Comunitat Autònoma de Canàries, d’acord 

amb les normes d’aquest Estatut, té competència 
exclusiva en les matèries següents:

1. Organització, règim i funcionament de les 
seves institucions d’autogovern.

2. Règim dels seus organismes autònoms, 
d’acord amb la legislació bàsica de l’Estat.

3. Demarcacions territorials de l’arxipèlag, alte-
ració de termes municipals i denominació oficial de 
municipis.

4. Caça.
5. Pesca en aigües interiors, marisqueig i aqüi-

cultura.
6. Aigües, en totes les seves manifestacions, i 

la seva captació, aflorament, explotació, transforma-

presidència i l’han de presentar, almenys, el 15 per 
100 dels membres del Parlament.

Els signataris d’una moció de censura rebutjada 
no poden presentar-ne cap altra durant el mateix 
període de sessions.»

13. Article 21. Passa a ser article 22.
«1. Correspon a la Comunitat Autònoma la cre-

ació i organització de la seva pròpia Administració 
pública, de conformitat amb els principis constituci-
onals i normes bàsiques de l’Estat.

2. L’organització de l’Administració pública 
canària ha de respondre als principis d’eficàcia, eco-
nomia, màxima proximitat als ciutadans i atenció al 
fet insular.

3. La Comunitat Autònoma pot exercir les seves 
funcions administratives, o bé directament, o bé per 
delegació o encàrrec als cabildos insulars i ajunta-
ments, de conformitat amb les lleis del Parlament de 
Canàries.»

14. Article 22. Passa a ser article 23.
«1. Canàries articula la seva organització terri-

torial en set illes.
2. Les illes gaudeixen d’autonomia plena per a 

l’exercici dels interessos propis. També gaudeixen 
d’autonomia per a l’exercici de les competències 
que se’ls atribueixin en el marc que estableixen la 
Constitució i la seva legislació específica.

3. Els cabildos constitueixen els òrgans de 
Govern, administració i representació de cada illa. 
La seva organització i funcionament es regeix per 
una llei aprovada per majoria absoluta del Parlament 
de Canàries en el marc de la Constitució.

4. A les illes els correspon l’exercici de les fun-
cions que els són reconegudes com a pròpies; les 
que els transfereixi o delegui la Comunitat Autò-
noma, i la col·laboració en el desplegament i l’exe-
cució dels acords adoptats pel Govern canari, en els 
termes que estableixin les lleis del seu Parlament. 
Les transferències i delegacions han de portar incor-
porats els mitjans econòmics, materials i personals 
que corresponguin.

5. Els cabildos insulars, com a institucions de la 
Comunitat Autònoma, assumeixen en cada illa la 
representació ordinària del Govern i de l’Administra-
ció autònoma, i executen en nom seu qualsevol 
competència que aquesta no exerceixi directament 
a través d’òrgans administratius propis, en els ter-
mes que estableixi la llei.

6. El Govern canari ha de coordinar l’activitat 
dels cabildos insulars en tot el que afecti directa-
ment l’interès general de la Comunitat Autònoma.

7. Als ajuntaments, a més de les competències 
pròpies, els correspon l’exercici de les que els dele-
gui la Comunitat Autònoma.»

15. La rúbrica de la secció 3a del títol I de l’Estatut 
d’autonomia de Canàries queda de la manera següent:

«Del Govern i de l’Administració de les illes».

16. Article 25. Passa a ser article 26.
«1. La competència dels òrgans jurisdiccionals 

de Canàries s’estén:
a) En l’ordre civil, a totes les instàncies i graus, 

sense altres excepcions que les que estableixen la 
Llei orgànica del poder judicial i lleis processals de 
l’Estat.

b) En l’ordre penal i social, a totes les instàn-
cies i graus, llevat dels recursos de cassació i revi-
sió.
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els termes que estableix l’article 148, apartat 1, 
número 22a, de la Constitució.

2. La Comunitat Autònoma pot crear una 
policia pròpia, d’acord amb el que disposi sobre 
això la Llei orgànica que preveu l’article 149.1.29a 
de la Constitució. Correspon al Govern de Canà-
ries el comandament superior de la policia auto-
nòmica.

3. En el cas que preveu l’apartat precedent, es 
pot constituir una junta de seguretat integrada per 
representants del Govern Central i de la Comunitat 
Autònoma per coordinar l’actuació de la policia 
autonòmica i els cossos i forces de seguretat de l’Es-
tat en l’àmbit de Canàries en els termes que preveu 
la Llei orgànica a què es refereix l’article 149.1.29a de 
la Constitució.»

22. Article 31. Passa a ser article 32.
«Correspon a la Comunitat Autònoma de Canà-

ries el desplegament legislatiu i l’execució en les 
matèries següents:

1. Ensenyament, en tota l’extensió, nivells, 
graus, modalitats i especialitats, sense perjudici del 
que disposen l’article 27 de la Constitució i les lleis 
orgàniques que, de conformitat amb l’apartat 1 de 
l’article 81 de la mateixa Constitució, el despleguin. 
L’Estat es reserva les facultats que li atribueix el 
número 30a de l’apartat 1 de l’article 149 de la Cons-
titució, i l’alta inspecció necessària per al seu com-
pliment i garantia.

2. Premsa, ràdio, televisió i altres mitjans de 
comunicació social, en el marc de les normes bàsi-
ques que l’Estat estableixi d’acord amb el número 
27a de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució.

3. Crear, regular i mantenir la seva pròpia tele-
visió, ràdio, premsa i altres mitjans de comunicació 
social per al compliment dels seus fins. Per a això es 
poden establir instruments de cessió d’ús d’instal·-
lacions i serveis entre la radiotelevisió pública esta-
tal i la Comunitat Autònoma.

4. Règim local.
5. Sistema de consultes populars en l’àmbit de 

Canàries, de conformitat amb el que disposin la llei 
a què es refereix l’article 92.3 de la Constitució i 
altres lleis de l’Estat, i correspon a aquest l’autoritza-
ció de la seva convocatòria.

6. Règim jurídic i sistema de responsabilitat de 
l’Administració pública de la Comunitat Autònoma i 
dels ens públics que en depenen, així com el règim 
estatutari dels seus funcionaris.

7. Forests, aprofitaments i serveis forestals, vies 
pecuàries i pastures.

8. Reserva al sector públic autonòmic de recur-
sos o serveis essencials, especialment en cas de 
monopoli.

9. Règim energètic i miner ajustat a les seves 
condicions singulars, en especial, la seguretat en la 
mineria de l’aigua.

10. Sanitat i higiene. Coordinació hospitalària 
en general.

11. Contractes i règim jurídic del domini públic 
i de les concessions administratives, en l’àmbit com-
petencial de la Comunitat Autònoma.

12. Protecció del medi ambient, inclosos els 
abocaments en l’àmbit territorial de la Comunitat 
Autònoma.

13. Corporacions de dret públic representatives 
d’interessos econòmics i professionals i exercici de 
professions titulades en el marc del que disposen 
els articles 36 i 139 de la Constitució.

14. Normes de procediment administratiu, eco-
nomicoadministratiu i fiscal que deriven de les espe-

ció i fabricació, distribució i consum per a fins agrí-
coles, urbans i industrials; aprofitaments hidràulics, 
canals i regadius; regulació de recursos hidràulics 
d’acord amb les peculiaritats tradicionals canàries.

7. Fundacions i associacions de caràcter docent, 
cultural, artístic, benèfic, assistencial i similars si 
exerceixen essencialment les seves funcions a Canà-
ries.

8. Recerca científica i tècnica, en coordinació 
amb l’Estat.

9. Cultura, patrimoni històric, artístic, monu-
mental, arquitectònic, arqueològic i científic, sense 
perjudici de la competència de l’Estat per a la defensa 
d’aquest patrimoni contra l’exportació i l’espoliació. 
Arxius, biblioteques i museus que no siguin de titu-
laritat estatal.

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

11. Artesania.
12. Fires i mercats interiors.
13. Assistència social i serveis socials.
14. Institucions públiques de protecció i tutela 

de menors de conformitat amb la legislació civil, 
penal i penitenciària de l’Estat.

15. Ordenació del territori i del litoral, urba-
nisme i habitatge.

16. Espais naturals protegits.
17. Obres públiques d’interès de la Comunitat i 

que no siguin d’interès general de l’Estat.
18. Carreteres i ferrocarrils i el transport desen-

volupat per aquests mitjans o per cable, així com els 
seus centres de contractació i terminals de càrrega, 
de conformitat amb la legislació mercantil.

19. Transport marítim que es porti a terme 
exclusivament entre ports o punts de la Comunitat 
Autònoma.

20. Esport, lleure i esplai. Espectacles.
21. Turisme.
22. Ports, aeroports i heliports que no tinguin la 

qualificació d’interès general per l’Estat. Ports de 
refugi i pesquers; ports i aeroports esportius.

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

24. Cooperatives, graners comunals i mutua-
lisme no integrat en el sistema de la Seguretat Social, 
de conformitat amb la legislació mercantil.

25. Publicitat, sense perjudici de les normes 
dictades per l’Estat per a sectors i mitjans especí-
fics.

26. Instal·lacions de producció, distribució i 
transport d’energia, d’acord amb les bases del règim 
miner i energètic.

27. Servei meteorològic de Canàries.
28. Casinos, jocs i apostes amb exclusió de les 

apostes mútues esportivobenèfiques.
29. Establiment i ordenació de centres de con-

tractació de mercaderies i valors, de conformitat 
amb la legislació mercantil.

30. Procediment administratiu derivat de les 
especialitats de l’organització pròpia.

31. Ordenació d’establiments farmacèutics.
32. L’establiment dels criteris de distribució i 

percentatges de repartiment dels recursos derivats 
del règim econòmic i fiscal de Canàries.

En l’exercici d’aquestes competències, correspo-
nen a la Comunitat Autònoma les potestats legisla-
tiva i reglamentària i la funció executiva, que exer-
ceix amb subjecció a la Constitució i a aquest 
Estatut.»

21. Article 30. Passa a ser article 34.
«1. La Comunitat Autònoma de Canàries té 

competència en matèria de seguretat ciutadana, en 
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26. Article 35.
«La Comunitat Autònoma de Canàries pot assu-

mir les facultats de legislació i d’execució en les 
matèries que per llei orgànica li transfereixi o dele-
gui l’Estat.»

27. Article 36.
«El Govern de Canàries ha d’elaborar, en l’àmbit 

de les seves competències, els projectes de planifi-
cació, d’acord amb les previsions de la mateixa 
Comunitat Autònoma i de les administracions insu-
lars i territorials i l’assessorament i col·laboració 
dels sindicats i altres organitzacions professionals, 
empresarials i econòmiques de Canàries. Amb 
aquesta finalitat, s’ha de constituir un consell econò-
mic i social, amb la participació de les administraci-
ons insulars i territorials, així com de les organitzaci-
ons professionals, empresarials i econòmiques de 
Canàries i amb les funcions que s’han de desplegar 
per llei.»

28. Article 37.
«1. La Comunitat Autònoma de Canàries pot 

elevar al Govern les propostes que considerin perti-
nents sobre la residència i treball d’estrangers a 
Canàries.

2. El Govern de Canàries pot participar al si de 
les delegacions espanyoles davant d’òrgans comu-
nitaris europeus quan es tractin temes d’específic 
interès per a Canàries, de conformitat amb el que 
estableixi la legislació de l’Estat en la matèria.»

29. Article 38.
«1. La Comunitat Autònoma de Canàries ha de 

ser informada en el procés de negociació i elabora-
ció dels tractats i convenis internacionals i en les 
negociacions d’adhesió a aquests, així com en els 
projectes de legislació duanera, en tot el que afecti  
matèries del seu interès específic. Rebuda la infor-
mació, l’òrgan de govern de la Comunitat Autònoma 
ha d’emetre, si s’escau, la seva opinió.

2. La Comunitat Autònoma ha d’adoptar les 
mesures necessàries per a l’execució dels tractats i 
convenis internacionals que afectin matèries atribu-
ïdes a la seva competència, segons aquest Estatut.

3. La Comunitat Autònoma de Canàries pot sol-
licitar al Govern de l’Estat la subscripció de tractats 
o convenis internacionals en matèries d’interès per 
a Canàries i, especialment, els derivats de la seva 
situació geogràfica com a regió insular ultraperifè-
rica, així com els que permetin estrènyer llaços cul-
turals amb aquells països o territoris on hi hagi 
comunitats canàries o de descendents de canaris.»

30. Article 40.
«1. Totes les competències que conté aquest 

Estatut s’entenen referides a l’àmbit territorial de la 
Comunitat Autònoma definit a l’article 2, sense per-
judici de la competència exclusiva de l’Estat sobre 
les aigües de jurisdicció espanyola.

2. En l’exercici de les seves competències 
exclusives, correspon a la Comunitat Autònoma de 
Canàries, segons escaigui, la potestat legislativa, la 
potestat reglamentària i la funció executiva, inclosa 
la inspecció.»

31. Article 44.
«1. El Consell Consultiu de Canàries és l’òrgan 

consultiu suprem de la Comunitat Autònoma. Dic-
tamina sobre l’adequació a la Constitució i a l’Esta-
tut d’autonomia dels projectes i proposicions de 

cialitats del règim administratiu, econòmic i fiscal de 
Canàries.

15. Ordenació del crèdit, banca i assegurances, 
d’acord amb l’ordenació de l’activitat econòmica 
general i la política monetària, creditícia, bancària i 
d’assegurances de l’Estat.

16. Ordenació del sector pesquer.
17. Creació d’institucions que fomentin la plena 

ocupació, la formació professional i el desenvolupa-
ment econòmic i social.

18. Seguretat Social, excepte el règim econò-
mic.»

23. Se suprimeix l’article 32 de l’Estatut.
24. Article 33.

«Correspon a la Comunitat Autònoma la compe-
tència d’execució en les matèries següents:

1. Museus, arxius i biblioteques de titularitat 
estatal la gestió dels quals no es reservi a l’Estat, a 
través dels instruments de cooperació que, si s’es-
cau, es puguin establir.

2. Execució de la legislació laboral.
3. Gestió de les prestacions sanitàries i socials 

del sistema de la Seguretat Social i dels serveis de 
l’Institut Nacional de la Salut, Institut Nacional de 
Serveis Socials i Institut Social de la Marina.

4. Fires internacionals que se celebrin a l’arxi-
pèlag.

5. Pesos i mesures. Contrast de metalls.
6. Plans estatals de reestructuració de sectors 

econòmics.
7. Productes farmacèutics.
8. Propietat industrial i intel·lectual.
9. Salvament marítim.
10. Crèdit, banca i assegurances.
11. Nomenament dels corredors de comerç, i 

intervenció, si s’escau, en la fixació de les demarca-
cions corresponents.

12. Participació en la gestió del sector públic 
econòmic estatal, en els casos i activitats que siguin 
procedents.

13. Ports i aeroports amb qualificació d’interès 
general, quan l’Estat no se’n reservi la gestió 
directa.»

25. Article 34. Passa a ser article 31.
«La Comunitat Autònoma de Canàries, d’acord 

amb les bases i l’ordenació de l’activitat econòmica 
general i la política monetària i creditícia estatal i en 
els termes del que disposen els articles 38, 131, 
149.1.11a i 13a de la Constitució, té competència 
exclusiva sobre les matèries següents:

1. Agricultura i ramaderia.
2. Indústria, sense perjudici del que determinin 

les normes de l’Estat per raons de seguretat, sanità-
ries i 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’au-
torització per a la transferència de tecnologia estran-
gera.

3. Comerç interior, defensa del consumidor i de 
l’usuari, sense perjudici de la política general de 
preus i de la legislació sobre defensa de la compe-
tència.

4. Ordenació i planificació de l’activitat econò-
mica regional en l’exercici de les seves competèn-
cies. Sector públic de Canàries. 

5. Denominacions d’origen, en col·laboració 
amb l’Estat.

6. Institucions de crèdit cooperatiu públic i ter-
ritorial i caixes d’estalvis.»
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diferencials bàsiques del fet insular i de l’economia 
canària.

2. En cada exercici pressupostari i dins del prin-
cipi de la solidaritat interterritorial, s’ha d’executar 
un programa d’inversions públiques distribuït entre 
l’Estat i la Comunitat Autònoma. 

3. La Comunitat Autònoma de l’arxipèlag canari 
ha de participar en la determinació anual de la quan-
tia total del Fons de compensació interterritorial a 
què es refereix l’apartat 2 de l’article 158 de la Cons-
titució.»

36. Article 60.
«g) Els criteris de distribució i percentatges de 

repartiment dels recursos derivats del règim econò-
mic i fiscal de Canàries.»

37. Article 61.
Els apartats 2 i 3 actuals s’engloben com a lletres b) i 

c) de l’apartat 1, i la lletra a) de l’esmentat apartat queda 
amb la redacció següent:

«a) Correspon al Parlament l’aprovació i fisca-
lització dels pressupostos generals de la Comunitat 
Autònoma, així com controlar les consignacions 
dels pressupostos de les illes destinats a finançar 
competències transferides o delegades d’aques-
tes.»

S’hi introdueix un apartat 2 amb la redacció següent:
«2. L’Audiència de Comptes, que depèn del Par-

lament de Canàries, realitza les funcions de fiscalit-
zació externa de la gestió econòmica, financera i 
comptable del sector públic de la Comunitat Autò-
noma i altres ens públics de Canàries, sense perju-
dici de les competències que corresponen al Tribunal 
de Comptes d’acord amb la Constitució.

Exerceix les seves funcions per delegació del 
Parlament en l’examen i comprovació del compte 
general de la Comunitat Autònoma Canària.

Una llei del Parlament de Canàries n’ha de regu-
lar l’organització i el funcionament.»

38. L’article 61 passa a ser article 63, amb la redacció 
següent a l’apartat 3:

«Les illes, municipis i altres ens territorials poden 
actuar com a delegats i col·laboradors del Govern 
canari per a la liquidació, gestió i recaptació dels tri-
buts regionals.»

39. Article 64.
«1. La reforma de l’Estatut s’ha d’ajustar al pro-

cediment següent:
a) La iniciativa correspon al Parlament, al 

Govern de Canàries o a les Corts Generals.
b) La proposta l’ha d’aprovar el Parlament de 

Canàries per majoria absoluta.
c) Requereix, en tot cas, l’aprovació de les Corts 

Generals mitjançant una llei orgànica.
2. Si les Corts Generals, durant la tramitació 

parlamentària, modifiquen substancialment la 
reforma proposada, s’ha de tornar al Parlament de 
Canàries per a una nova deliberació, juntament amb 
un missatge on constin els motius sobre el punt o 
punts que han ocasionat la devolució i amb la pro-
posta de solucions alternatives, cas en què el Parla-
ment de Canàries pot accedir-hi, proposar altres 
solucions o desistir de la reforma estatutària.

3. Si la proposta de reforma no és aprovada pel 
Parlament de Canàries o per les Corts Generals, no 
pot tornar a ser sotmesa a debat en la mateixa legis-
latura d’aquell.»

llei i altres matèries que determini la seva llei regu-
ladora.

2. La llei ha de garantir la seva imparcialitat i 
independència i regular el seu funcionament i l’esta-
tut dels seus membres.»

32. Article 46.
«1. Canàries gaudeix d’un règim economicofis-

cal especial, propi del seu patrimoni històric i cons-
titucionalment reconegut, basat en la llibertat comer-
cial d’importació i exportació, no-aplicació de 
monopolis i en franquícies duaneres i fiscals sobre 
el consum.

2. Aquest règim econòmic i fiscal incorpora al 
seu contingut els principis i normes aplicables com 
a conseqüència del reconeixement de Canàries com 
a regió ultraperifèrica de la Unió Europea, amb les 
modulacions i derogacions que permeten pal·liar les 
característiques estructurals permanents que difi-
culten el seu desenvolupament.

3. El règim economicofiscal de Canàries només 
es pot modificar d’acord amb el que estableix la dis-
posició addicional tercera de la Constitució, amb 
l’informe previ del Parlament canari, que, perquè 
sigui favorable, ha de ser aprovat per les dues terce-
res parts dels seus membres.

4. El Parlament canari ha de ser escoltat en els 
projectes de legislació financera i tributària que afec-
tin el règim economicofiscal de Canàries.»

33. Article 48.
«El patrimoni insular està integrat per:
a) El patrimoni de l’illa a l’entrada en vigor 

d’aquest Estatut.
b) Els béns afectes als serveis traspassats a 

cada illa.
c) Els béns i drets que adquireixi l’illa en l’exer-

cici de les seves competències i funcions.
d) Els béns que adquireixi l’illa per donació, 

successió o qualsevol altre títol jurídic vàlid.
e) Qualssevol altres béns o drets que li corres-

ponguin d’acord amb el que disposin aquest Estatut 
o una altra disposició legal.»

34. Article 50.
«Els recursos de les illes estan constituïts per:
a) Els establerts en la seva legislació especí-

fica.
b) Els establerts en la legislació de règim local.
c) Els derivats del règim economicofiscal de 

Canàries.
d) Les participacions en els impostos regionals, 

en les assignacions o subvencions estatals i en les 
transferències procedents del Fons de compensació 
interterritorial, que es puguin atorgar per llei del Par-
lament canari.

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

35. Article 55.
«1. Amb la finalitat de garantir la realització 

efectiva dels principis consagrats en els articles 31 i 
138 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 que preveu l’article 15.2 de la 
Llei orgànica de finançament de les comunitats autò-
nomes, o quan el cost per habitant dels serveis soci-
als i administratius a càrrec de la Comunitat Autò-
noma sigui més elevat que el corresponent a tot 
l’Estat per raons derivades de les característiques 
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bres, s’estableix que només s’han de tenir en compte 
les llistes de partit o coalició que hagin obtingut el 
màxim nombre de vots vàlids de la seva respectiva 
circumscripció electoral i les següents que hagin 
obtingut, com a mínim, el 30 per 100 dels vots vàlids 
emesos en la circumscripció insular o, sumant els de 
totes les circumscripcions on hagi presentat candi-
datura, almenys, el 6 per 100 dels vots vàlids eme-
sos en tota la Comunitat Autònoma.»

Article segon.

Queden suprimides les disposicions transitòries 
segona i vuitena.

Article tercer.

Els preceptes que s’esmenten a continuació, que no 
han estat modificats, passen a tenir la numeració 
següent:

L’article 9 passa a ser article 10.
L’article 10 passa a ser article 11.
L’article 14 passa a ser article 15.
L’article 15 passa a ser article 16.
L’article 17 passa a ser article 18.
L’article 18 passa a ser article 19.
L’article 19 passa a ser article 20.
L’article 20 passa a ser article 21.
L’article 23 passa a ser article 24.
L’article 24 passa a ser article 25.
L’article 38 passa a ser article 39.
L’article 40 passa a ser article 41.
L’article 41 passa a ser article 42.
L’article 42 passa a ser article 43.
L’article 44 passa a ser article 45.
L’article 48 passa a ser article 49.
L’article 50 passa a ser article 51.
L’article 51 passa a ser article 52.
L’article 53 passa a ser article 54.
L’article 55 passa a ser article 56.
L’article 56 passa a ser article 57.
L’article 57 passa a ser article 58.
L’article 59 passa a ser article 60.
L’article 62 passa a ser article 63.
La disposició transitòria tercera passa a ser segona.
La disposició transitòria quarta passa a ser tercera.
La disposició transitòria cinquena passa a ser quarta.
La disposició transitòria sisena passa a ser cinquena.
La disposició transitòria setena passa a ser sisena.

Disposició final única.

Aquesta reforma de l’Estatut d’autonomia de Canàries 
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 complir.

Madrid, 30 de desembre de 1996.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

40. Article 65.
«Si la reforma té per objecte una alteració en 

l’organització dels poders de Canàries que afecti 
directament les illes, es requereix l’audiència prèvia 
dels cabildos insulars.»

41. Disposició addicional segona.
«1. L’Estat ha de cedir a la Comunitat Autònoma 

el rendiment dels tributs següents:
a) Impost sobre transmissions patrimonials i 

actes jurídics documentats.
b) Impost sobre successions i donacions.
c) Impost sobre patrimoni de les persones físi-

ques.
d) Els impostos sobre vendes, llevat de la seva 

fase detallista.
e) Els impostos sobre consums específics, lle-

vat de la seva fase detallista.
f) Les taxes i altres exaccions sobre el joc.
g) Els que en el futur acordin les Corts Gene-

rals.
L’eventual supressió o modificació d’algun 

d’aquests tributs implica l’extensió o modificació de 
la cessió.

2. El contingut d’aquesta disposició es pot 
modificar mitjançant acord del Govern amb la Comu-
nitat Autònoma, que ha de ser tramitat pel Govern 
com a projecte de llei. A aquests efectes, la modifica-
ció d’aquesta disposició no es considera modificació 
de l’Estatut.»

42. Es crea una nova disposició addicional, que passa 
a ser disposició addicional tercera.

«Una llei orgànica de les que preveu l’article 
150.2 de la Constitució pot atribuir a la Comunitat 
Autònoma de Canàries facultats relatives als impos-
tos indirectes d’aplicació específica a Canàries, deri-
vats del seu règim econòmic i fiscal.»

43. Disposició addicional tercera. Passa a ser dispo-
sició addicional quarta.

«La seu de la Delegació del Govern de la Nació a 
la Comunitat Autònoma de Canàries radica a la ciu-
tat de Las Palmas de Gran Canaria.»

44. Disposició addicional cinquena.
«La declaració d’interès general d’obres, instal-

lacions o serveis a Canàries ha de tenir en compte 
les singularitats de l’arxipèlag.»

45. Disposició transitòria primera.
«1. D’acord amb el que estableix l’article 9 

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 60 el nombre de diputats del Parlament 
canari, de conformitat amb la distribució següent: 15 
per cada una de les illes de Gran Canària i Tenerife, 
vuit per La Palma, vuit per Lanzarote, set per Fuerte-
ventura, quatre per La Gomera i tres per Hierro.

2. Igualment, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 9 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 mem-


