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LLEI ORGÀNICA 3/1997, de 3 de juliol, de
reforma de la Llei orgànica 9/1982, de 10
d’agost, d’Estatut d’autonomia de Castella-la
Manxa. («BOE» 159, de 4-7-1997.)
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
Transcorreguts catorze anys des de l’aprovació de la
Llei orgànica 9/1982, de 10 d’agost, d’Estatut d’autonomia de Castella-la Manxa, desenvolupada una experiència de gestió i prestació de serveis al llarg d’aquest
període i una vegada complertes les previsions del
mateix Estatut sobre l’assumpció de noves competències, tots els grups polítics amb representació a les
Corts regionals han acordat, de manera consensuada,
proposar una reforma de l’Estatut d’autonomia que
permeti aprofundir en la capacitat d’autogovern de les
institucions de la Junta de Comunitats, amb la modificació de les normes estatutàries que en limitaven el
desplegament.
Igualment, amb la proposta de reforma es pretén
reforçar l’exigència d’un alt grau de consens entre totes
les forces polítiques de la regió, sobre la regulació relativa a les institucions bàsiques de la comunitat autònoma.
Aquestes dues finalitats es poden assolir mitjançant
les modificacions que recull aquesta Llei, que afecten el
sostre competencial de la Comunitat Autònoma, el
règim de designació de senadors, el sistema electoral i
les normes de funcionament de les Corts i el Govern
regional.
Article únic.
Els articles de la Llei orgànica 9/1982, de 10 d’agost,
d’Estatut d’autonomia de Castella-la Manxa, que s’esmenten a continuació queden redactats de la manera
següent:
Primer:
«Article 1.
1. Castella-la Manxa, en l’exercici del dret a
l’autonomia reconegut constitucionalment, accedeix
a l’autogovern de conformitat amb la Constitució
espanyola i el present Estatut, que és la seva norma
institucional bàsica.»
Segon:
«Article 2.
1. El territori de la regió de Castella-la Manxa
correspon al dels municipis que integren les províncies d’Albacete, Ciudad Real, Conca, Guadalajara i
Toledo.»
Tercer:
«Article 9.2.
e) Designar per a cada legislatura de les Corts
de Castella-la Manxa, atenent criteris de proporcionalitat, els senadors representants de la Comunitat
Autònoma, d’acord amb el que preveu l’article 69,
apartat 5, de la Constitució.»
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Quart:
«Article 10.
1. Els diputats de les Corts de Castella-la Manxa
han de ser elegits per sufragi universal, igual, lliure,
directe i secret, en la forma que preveu aquest Estatut.
Els diputats de Castella-la Manxa representen tota
la regió i no estan subjectes a cap mandat imperatiu.»
Cinquè:
«Article 10.
2. Les Corts de Castella-la Manxa s’elegeixen
pel termini de quatre anys d’acord amb un sistema
de representació proporcional que assegura la representació de les diverses zones del territori de la
regió. Les eleccions, les convoca el president de la
Junta de Comunitats, en els termes que preveu la
llei que regula el règim electoral general, de manera
que s’han de fer el quart diumenge de maig cada
quatre anys.
La circumscripció electoral és la província. Les
Corts de Castella-la Manxa estan constituïdes per un
mínim de 47 diputats i un màxim de 59. L’assignació
de diputats a cada província no ha de ser inferior a
l’actual: Albacete, deu diputats; Ciudad Real, onze
diputats; Conca, vuit diputats; Guadalajara, set diputats, i Toledo, onze diputats.
Una llei de les Corts de Castella-la Manxa, en el
marc d’aquest Estatut, ha de determinar els terminis
i regular el procediment per a l’elecció dels seus
membres i l’atribució d’escons amb la fixació del
seu nombre i de les causes d’inelegibilitat i incompatibilitat que afecten els llocs o càrrecs que s’exerceixen dins l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma.»
Sisè:
«Article 10.
4. Els diputats cessen:
a) Per compliment del terme del seu mandat.
b) Per dimissió.
c) Per mort.
d) Per qualsevol altra causa prevista a les lleis
regionals o en el Reglament de les Corts de Castellala Manxa.
Produïda la vacant, aquesta s’ha de cobrir en els
termes que preveu la Llei a què fa referència el paràgraf tercer de l’apartat 2 d’aquest article.»
Setè:
Article 10.5.

Queda suprimit.

Vuitè:
«Article 11.
3. Les Corts funcionen en ple i en comissions, i
es reuneixen en sessions ordinàries i extraordinàries. Els períodes ordinaris de sessions són els que
estableix el seu Reglament. Les sessions extraordinàries, les convoca el president de les Corts de Castella-la Manxa amb especificació de l’ordre del dia, a
petició de la Diputació Permanent, d’una cinquena
part dels diputats o del president del Consell de
Govern, i es clausuren en esgotar l’ordre del dia per
al qual són convocades.»
Novè:
«Article 13.
2. El Consell de Govern es compon del president, els vicepresidents, si s’escau, i els consellers.
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Les Corts de Castella-la Manxa, per majoria dels tres
cinquens dels membres del ple de la cambra, han
d’aprovar una llei del Govern i del Consell Consultiu,
en la qual s’ha d’incloure la limitació dels mandats
del president.»
Desè:
«Article 13.
3. El Consell de Govern respon políticament
davant les Corts de forma solidària, sense perjudici
de la responsabilitat directa de cada conseller per la
seva gestió.»
Onzè:
«Article 13.
4. El Consell Consultiu és l’òrgan consultiu
superior de la Junta de Comunitats i de les corporacions locals de la Comunitat Autònoma. La seva
composició i funcions es regulen a la llei que preveu
l’apartat 2 d’aquest article.»
Dotzè:
«Article 14.
2. El president de la Junta de Comunitats és
elegit per les Corts de Castella-la Manxa d’entre els
seus membres i és nomenat pel rei.»
Tretzè:
«Article 15.
Els vicepresidents i els consellers són nomenats
i cessats pel president del Consell de Govern.»
Catorzè:
«Article 20.
1. El president, prèvia deliberació del Consell de
Govern, pot plantejar davant les Corts de Castella-la
Manxa la qüestió de confiança sobre qualsevol tema
d’interès regional. La confiança s’entén atorgada si
hi vota a favor la majoria simple dels diputats.
2. Si el president planteja la qüestió de confiança sobre un projecte de llei, aquest es considera
aprovat sempre que voti a favor de la confiança la
majoria absoluta dels diputats.
La qüestió de confiança que preveu aquest apartat no es pot plantejar més d’una vegada en cada
període de sessions i no es pot utilitzar respecte a la
llei de pressupostos de la regió, ni a projectes de
legislació electoral, orgànica o institucional.
3. Si les Corts de Castella-la Manxa neguen la
confiança al president, aquest ha de presentar la
dimissió i, a continuació, s’ha de procedir a la designació del president de la Junta de Comunitats de
conformitat amb el que disposa l’article 14 d’aquest
Estatut.»
Quinzè:
«Article 21.
1. Les Corts de Castella-la Manxa poden exigir
la responsabilitat política del president de la Junta
de Comunitats mitjançant l’adopció per majoria
absoluta de la moció de censura.
2. La moció de censura, l’han de proposar
almenys el 15 per 100 dels diputats i ha d’incloure un
candidat a la presidència de la Junta de Comunitats.
3. La moció de censura no es pot votar fins que
transcorrin cinc dies des de la seva presentació. En
els dos primers dies d’aquest termini es poden presentar mocions alternatives.
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4. Si les Corts de Castella-la Manxa no aproven
la moció de censura, els signataris no poden presentar-ne una altra fins que hagi transcorregut un any
des de la data de votació de la primera.
5. Si les Corts de Castella-la Manxa accepten
una moció de censura, el Consell de Govern ha de
presentar la dimissió i el candidat inclòs en aquella
s’entén investit de la confiança parlamentària als
efectes que preveu l’article 14 d’aquest Estatut, i el
rei l’ha de nomenar president de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa.
6. El Reglament de les Corts de Castella-la
Manxa ha de regular el procediment de tramitació
de la qüestió de confiança i de la moció de censura.»
Setzè:
«Article 22.
El president, prèvia deliberació del Consell de
Govern i sota la seva responsabilitat exclusiva, pot
acordar la dissolució de les Corts de Castella-la
Manxa, amb anticipació al terme natural de la legislatura.
La dissolució s’ha d’acordar per decret, en el
qual s’han de convocar al seu torn eleccions, i ha de
contenir tots els requisits que exigeix la legislació
electoral aplicable.
El president no pot acordar la dissolució de les
Corts durant el primer període de sessions de la
legislatura si falta menys d’un any per a la seva terminació, ni si està en tramitació una moció de censura. Tampoc pot acordar-ne la dissolució abans que
transcorri el termini d’un any des de l’última dissolució per aquest procediment. En cap cas el president
no pot dissoldre les Corts si s’ha convocat un procés
electoral estatal.
En tot cas la nova cambra que resulti de la convocatòria electoral ha de tenir un mandat limitat pel
terme natural de la legislatura originària.»
Dissetè:
«Article 31.
1. La Junta de Comunitats de Castella-la Manxa
assumeix les competències exclusives següents:
1a Organització, règim i funcionament de les
seves institucions d’autogovern.
2a Ordenació del territori, urbanisme i habitatge.
3a Obres públiques d’interès per a la regió,
dins el seu propi territori, que no són d’interès general de l’Estat ni afecten cap altra comunitat autònoma.
4a Ferrocarrils, carreteres i camins l’itinerari
dels quals transcorre íntegrament pel territori de la
regió i, en els mateixos termes, els transports terrestres, fluvials, per cable o canonada. Centres de contractació i terminals de càrrega de transport terrestre
en l’àmbit de la Comunitat Autònoma.
5a Aeroports i heliports que no exerceixen activitats comercials.
6a Agricultura, ramaderia i indústries agroalimentàries, d’acord amb l’ordenació general de l’economia.
7a Denominacions d’origen i altres indicacions
de procedència relatives a productes de la regió, en
col·laboració amb l’Estat.
8a Projectes, construcció i explotació dels aprofitaments hidràulics, canals i regadius d’interès per a
la regió; aigües minerals i termals; aigües subterrànies si discorren íntegrament per l’àmbit territorial
de la Comunitat Autònoma.

Suplement núm. 19

Any 1997

Ordenació i concessió de recursos i aprofitaments hidràulics si les aigües discorren íntegrament
per l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma.
9a Tractament especial de les zones de muntanya.
10a Caça i pesca fluvial. Aqüicultura.
11a Comerç interior, sense perjudici de la política general de preus, de la lliure circulació de béns
en el territori de l’Estat i de la legislació sobre defensa
de la competència. Fires i mercats interiors. Establiment de borses de valors i establiment i regulació
de centres de contractació de mercaderies, de conformitat amb la legislació mercantil.
12a Planificació de l’activitat econòmica i
foment del desenvolupament econòmic de la regió,
dins els objectius marcats per la política econòmica
nacional i del sector públic econòmic de Castella-la
Manxa.
13a Caixes d’estalvis i institucions de crèdit
cooperatiu públic i territorial, en el marc de l’ordenació general de l’economia i d’acord amb les disposicions que dicti l’Estat en ús de les seves facultats.
14a Artesania, festes tradicionals i altres manifestacions populars de la regió o d’interès per a
aquesta.
15a Museus, biblioteques, conservatoris i
hemeroteques d’interès per a la regió que no siguin
de titularitat estatal.
16a Patrimoni monumental, històric, artístic i
arqueològic i altres centres culturals d’interès per a
la regió, sense perjudici del que disposa el número
28 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució.
17a Foment de la cultura i de la recerca, sense
perjudici del que disposa el número 2 de l’article 149
de la Constitució, amb especial atenció per les diferents modalitats culturals de caràcter regional.
18a Promoció i ordenació del turisme en el seu
àmbit territorial.
19a Promoció de l’esport i de l’adequada utilització de l’oci.
20a Assistència social i serveis socials. Promoció i ajuda als menors, joves, tercera edat, emigrants,
minusvàlids i altres grups socials necessitats d’especial atenció, inclosa la creació de centres de protecció, reinserció i rehabilitació.
21a Casinos, jocs i apostes, amb exclusió de
les apostes mútues esportivobenèfiques.
22a Cooperatives i entitats assimilables,
mútues no integrades en el sistema de la Seguretat
Social, respectant la legislació mercantil.
23a Espectacles públics.
24a Estadístiques per a fins no estatals.
25a Fundacions que exerceixen principalment
les funcions a la Comunitat Autònoma.
26a Indústria, sense perjudici del que determinen les normes de l’Estat per raons de seguretat,
sanitàries o d’interès militar i les normes relacionades amb les indústries que estan subjectes a la legislació de mines, hidrocarburs i energia nuclear.
L’exercici de la competència s’ha de dur a terme
d’acord amb les bases i l’ordenació de l’activitat
econòmica general i la política monetària de l’Estat,
en els termes del que disposen els articles 38, 131 i
números 11 i 13 de l’apartat 1 de l’article 149 de la
Constitució.
27a Instal·lacions de producció, distribució i
transport d’energia, si el transport no surt del territori i el seu aprofitament no afecta cap 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.
28a Procediment administratiu derivat de les
especialitats de l’organització pròpia.
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29a Publicitat, sense perjudici de les normes
dictades per 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.
30a Servei meteorològic de la Comunitat Autònoma.
31a Protecció i tutela de menors.
32a Vigilància i protecció dels seus edificis i
instal·lacions i la coordinació de les policies locals,
sense perjudici de la dependència jeràrquica de l’autoritat municipal.
2. En l’exercici d’aquestes competències, correspon a la regió de Castella-la Manxa la potestat
legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva, que s’han d’exercir respectant, en tot cas, el
que disposa la Constitució.»
Divuitè:
«Article 32.
En el marc de la legislació bàsica de l’Estat i, si
s’escau, en els termes que aquesta estableix, és
competència de la Junta de Comunitats el desplegament legislatiu i l’execució en les matèries
següents:
1. Règim local.
2. Forests, aprofitaments i serveis forestals,
vies pecuàries, pastures i espais naturals protegits.
3. Sanitat i higiene, promoció, prevenció i restauració de la salut. Coordinació hospitalària en
general, inclosa la de la Seguretat Social.
4. Ordenació farmacèutica.
5. Corporacions de dret públic representatives
d’interessos econòmics i professionals. Exercici de
les professions titulades.
6. 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 en els números 11,
13 i 16 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució.
7. Protecció del medi ambient i dels ecosistemes. Normes addicionals de protecció.
8. Règim miner i energètic.
9. Premsa, ràdio, televisió i altres mitjans de
comunicació social, en el marc de les normes bàsiques que l’Estat estableixi d’acord amb el número
27 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució.
En els termes que estableix el paràgraf anterior,
la Comunitat Autònoma pot regular, crear i mantenir
els mitjans de comunicació social que consideri
necessaris per al compliment dels seus fins.»
Dinovè:
«Article 33.
Correspon a la Junta de Comunitats, en els termes que estableixen les lleis i normes reglamentàries que en desplegament de la seva legislació dicti
l’Estat, la funció executiva en les matèries següents:
1. Gestió de l’assistència sanitària de la Seguretat Social, d’acord amb el que preveu el número 17
de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució, reservant-se l’Estat l’alta inspecció conduent al compliment de la funció a què es refereix aquest precepte.
2. Associacions.
3. Fires internacionals.
4. Gestió de les prestacions i serveis socials del
sistema de Seguretat Social: INSERSO.
La determinació de les prestacions del sistema,
els requisits per establir les condicions del benefici-
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ari i el finançament s’han d’efectuar d’acord amb les
normes que estableix 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.
5. Gestió dels museus, arxius i biblioteques de
titularitat estatal, que no es reservi l’Estat. Els termes de la gestió s’han de fixar mitjançant convenis.
6. Pesos i mesures. Contrast de metalls.
7. La reestructuració de sectors industrials, de
conformitat amb els plans establerts per l’Administració de l’Estat.
8. Productes farmacèutics.
9. Propietat industrial.
10. Propietat intel·lectual.
11. 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 estableixen les normes de l’Estat
sobre aquestes matèries.
12. Crèdit, banca i assegurances, d’acord amb
les previsions de les regles 6, 11 i 13 de l’apartat 1 de
l’article 149 de la Constitució.
13. Sector públic estatal en l’àmbit territorial de
la Comunitat Autònoma, la qual hi ha de participar
en els casos i les activitats en què sigui procedent.
14. Aeroports amb qualificació d’interès general la gestió directa dels quals no es reserva l’Estat.
15. Transport de mercaderies i viatgers que
tenen origen i destinació en el territori de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa, sense perjudici
de l’execució directa que es reserva l’Estat.»
Vintè:
«Article 37.
1. Correspon a la Comunitat Autònoma la competència de desplegament legislatiu i execució de
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 lleis orgàniques que, de conformitat amb l’apartat 1 de l’article
81 d’aquesta, el despleguen 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
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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
ha de col·laborar amb l’Administració de l’Estat en
les actuacions del seguiment i avaluació del sistema
educatiu nacional.
3. En l’exercici d’aquestes competències, la
Comunitat Autònoma ha de fomentar la recerca,
especialment la referida a matèries o aspectes peculiars de Castella-la Manxa, i la creació de centres
universitaris a la regió.»
Vint-i-unè:
«Article 39.
3. Així mateix, en l’exercici de la competència
d’organització, règim i funcionament que preveu
l’article 31.1.1a d’aquest Estatut i d’acord amb la
legislació de l’Estat, correspon a la Comunitat Autònoma, entre altres matèries, l’establiment del règim
estatutari dels seus funcionaris, l’elaboració del procediment administratiu derivat de les especialitats
de la seva organització pròpia, la regulació dels béns
de domini públic i patrimonials la titularitat dels
quals correspon a la Comunitat Autònoma, i dels
contractes i de les concessions administratives en
l’àmbit de la Comunitat.
4. Per a l’exercici de la competència de vigilància i protecció dels seus edificis i instal·lacions, que
preveu l’article 31.1.32a de l’Estatut, la Junta de
Comunitats pot convenir amb l’Estat l’adscripció
d’una unitat del cos nacional de policia en els termes
i per a l’exercici de les funcions que preveu la Llei
orgànica a què es refereix el número 29 de l’apartat
1 de l’article 149 de la Constitució.»
Vint-i-dosè:
«Disposició addicional tercera.
Per a la celebració d’eleccions, cal atenir-se al
que disposin les Corts Generals, amb l’exclusiva
finalitat de coordinar el calendari de les diverses
consultes electorals.»
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.
Madrid, 3 de juliol de 1997.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

