
272 Divendres 5 febrer 1999 Suplement núm. 3

Sens perjudici del que estableix el títol III del llibre I
del Codi de comerç, es faculta el ministre d’Economia
i Hisenda i, amb la seva habilitació expressa, la Comissió
Nacional del Mercat de Valors per establir i modificar,
amb l’informe previ de l’Institut de Comptabilitat i Audi-
toria de Comptes, en relació amb les entitats de capital
risc i les societats gestores d’entitats de capital risc, les
normes comptables i els models als quals han d’ajustar
els seus comptes anuals, que han de tenir en compte
el període prolongat de maduració de les inversions que
realitzen les primeres, així com els referits al compliment
dels coeficients que s’estableixin; a aquests efectes, les
informacions necessàries per verificar el compliment de
coeficients o qualsevol altra derivada de la supervisió
financera, s’han d’incorporar a la memòria dels comptes
anuals en un apartat específic. També s’ha d’establir la
freqüència i el detall amb què les dades corresponents
han de ser subministrades a la Comissió o fer-se públi-
ques amb caràcter general per les mateixes entitats.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor al cap de tres mesos d’ha-
ver estat publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 5 de gener de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

338 LLEI ORGÀNICA 1/1999, de 5 de gener, de
reforma de la Llei orgànica 7/1981, d’Esta-
tut d’autonomia del Principat d’Astúries.
(«BOE» 7, de 8-1-1999.)

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

La Llei orgànica 7/1981, de 30 de desembre, d’Es-
tatut d’autonomia per a Astúries, al llarg dels seus quinze
anys de vigència ha experimentat dues reformes.

La primera es va produir per la Llei orgànica 3/1991,
de 13 de març, que va substituir l’article 25.3; la segona
i última, la va introduir la Llei orgànica 1/1994, de 24
de març, que modifica els articles 10, 11, 12, 13 i 18,
i amplia, bàsicament, el nivell competencial.

Transcorreguts, doncs, quinze anys des de la promul-
gació de l’Estatut d’autonomia i tres des de l’última
ampliació de competències, és procedent abordar nous
canvis institucionals i competencials que permetin apro-
fundir la capacitat d’autogovern i encoratjar la partici-
pació, amb vista al desenvolupament socioeconòmic i
el reequilibri territorial del Principat d’Astúries.

A aquests objectius respon la present reforma de l’Es-
tatut d’autonomia del Principat d’Astúries, emparada pel
que disposa l’article 56 dins del marc de l’article 147.3
de la Constitució.

Article únic.

S’introdueixen en l’Estatut d’autonomia per a Astúries
les modificacions següents:

1. El títol «Estatut d’autonomia per a Astúries» passa
a ser «Estatut d’autonomia del Principat d’Astúries».

2. S’incorpora una nova rúbrica sistemàtica amb el
nom de «Títol preliminar», que agrupa els articles 1 a
9, ambdós inclusivament.

3. L’apartat 2 de l’article 1 queda redactat així:

«La Comunitat Autònoma, comunitat històrica
constituïda en l’exercici del dret a l’autogovern
emparat per la Constitució, es denomina Principat
d’Astúries.»

4. L’article 2 queda redactat així:

«El territori del Principat d’Astúries és el dels con-
sells compresos dins dels límits actuals de la pro-
víncia d’Astúries, per a la modificació del qual cal
atenir-se al que disposa l’article 56 d’aquest Esta-
tut.»

5. L’article 4 queda redactat així:

«1. El bable ha de gaudir de protecció. Se n’ha
de promoure l’ús, la difusió en els mitjans de comu-
nicació i l’ensenyament, respectant en tot cas les
variants locals i la voluntarietat en l’aprenentatge.

2. Una llei del Principat ha de regular la pro-
tecció, l’ús i la promoció del bable».

6. L’apartat 1 de l’article 10 queda redactat així:

«El Principat d’Astúries té la competència exclu-
siva en les matèries que a continuació s’assenyalen:

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

2. Alteració dels termes i les denominacions
dels consells compresos en el seu territori, així com
la creació d’organitzacions d’àmbit inferior i supe-
rior als consells, en els termes que estableix l’article
6 d’aquest Estatut.

3. Ordenació del territori i del litoral, urbanisme
i habitatge.

4. Obres públiques que no tinguin la qualifi-
cació legal d’interès general de l’Estat ni afectin
una altra comunitat autònoma.

5. Els ferrocarrils, les carreteres i els camins
l’itinerari dels quals discorri íntegrament en el terri-
tori de la Comunitat Autònoma, i en els mateixos
termes el transport terrestre, fluvial, per cable o
canonada.

6. El transport marítim exclusivament entre
ports o punts de la Comunitat Autònoma sense
connexió amb ports o punts d’altres àmbits terri-
torials.

7. Centres de contractació i terminals de càrre-
ga en matèria de transports.

8. Establiment de borses de valors i establi-
ment i regulació de centres de contractació de mer-
caderies, conforme a la legislació mercantil.

9. Ports de refugi, ports, aeroports i heliports
que no siguin d’interès general de l’Estat.

10. Agricultura, ramaderia i indústria agroali-
mentària, d’acord amb l’ordenació general de l’e-
conomia.

11. Tractament especial de les zones de mun-
tanya.

12. Projectes, construcció i explotació dels
aprofitaments hidràulics, inclosos els hidroelèctrics,
canals i regadius d’interès per a la regió. Aigües
minerals i termals. Aigües subterrànies quan dis-
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corrin íntegrament per l’àmbit territorial de la Comu-
nitat Autònoma.

Ordenació i concessió de recursos i aprofita-
ments hidràulics quan les aigües discorrin íntegra-
ment per l’àmbit territorial de la Comunitat Autò-
noma.

13. Pesca en aigües interiors, fluvials i lacus-
tres, marisqueig, aquïcultura, alguicultura, així com
l’exercici de qualsevol altra forma de cultiu indus-
trial. Cacera. Protecció dels ecosistemes en els
quals es duguin a terme les activitats esmentades.

14. Comerç interior, sens perjudici de la polí-
tica general de preus, de la lliure circulació de béns
al territori de l’Estat i de la legislació sobre defensa
de la competència. Fires i mercats interiors. Deno-
minació d’origen, en co�aboració amb l’Estat.

15. Planificació de l’activitat econòmica i
foment del desenvolupament econòmic de la
Comunitat Autònoma dins dels objectius marcats
per la política econòmica general. Creació i gestió
d’un sector públic de la Comunitat Autònoma.

16. Artesania.
17. Museus, arxius, biblioteques, hemerote-

ques, serveis de belles arts i altres centres de dipòsit
cultural o co�eccions de naturalesa anàloga i con-
servatoris de música d’interès del Principat d’As-
túries, que no siguin de titularitat estatal.

18. Patrimoni cultural, històric, arqueològic,
inclosa l’arqueologia industrial, monumental, arqui-
tectònic, científic i artístic d’interès per al Principat
d’Astúries.

19. Investigació, sens perjudici del que disposa
l’article 149.1.15a de la Constitució. Acadèmies
amb domicili social al Principat d’Astúries.

20. Cultura, amb especial atenció a la promo-
ció de les manifestacions autòctones i a l’ensen-
yament de la cultura asturiana, tot això sens per-
judici del que disposa l’article 149.2 de la Cons-
titució.

21. Foment i protecció del bable en les seves
diverses variants que, com a modalitats lingüísti-
ques, s’utilitzen en el territori del Principat d’As-
túries.

22. Turisme.
23. Esport i lleure.
24. Assistència i benestar social. Desenvolupa-

ment comunitari. Actuacions de reinserció social.
25. Protecció i tutela de menors, sens perjudici

del que disposen els articles 149.1.6.a i 8.a de
la Constitució.

26. Casinos, jocs i apostes, excloses les apos-
tes mútues esportivobenèfiques.

27. Cooperatives i entitats assimilables,
mútues no integrades en el sistema de Seguretat
Social, sens perjudici del que disposa l’article
149.1.6.a de la Constitució.

28. Espectacles públics.
29. Estadístiques per a les finalitats de la Comu-

nitat Autònoma, en coordinació amb la general de
l’Estat i amb la de les altres comunitats autònomes.

30. Fundacions que duguin a terme principal-
ment les seves activitats al Principat d’Astúries.

31. Indústria, sens perjudici del que determinin
les disposicions de l’Estat en l’exercici de les seves
competències per raons de seguretat, sanitàries o
d’interès militar i les relacionades amb les indústries
que estiguin subjectes a la legislació de mines,
hidrocarburs i energia nuclear. L’exercici de la com-
petència s’ha de fer d’acord amb les bases i l’or-
denació de l’activitat econòmica general i la política
monetària de l’Estat, en els termes del que disposen

els articles 38, 131 i 149.1.11a i 13a de la Cons-
titució.

32. Insta�acions de producció, distribució i
transport de qualssevol energies i fluids energètics,
quan el transport no surti d’Astúries o l’aprofitament
no afecti una altra comunitat autònoma. Tot això
sens perjudici del que estableixen els números 22
i 25 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució.

33. Procediment administratiu derivat de les
especialitats del dret substantiu i de l’organització
pròpia de la Comunitat Autònoma.

34. Publicitat, sens perjudici de les normes dic-
tades per l’Estat per a sectors i mitjans específics,
d’acord amb l’article 149.1.1a, 6a i 8a de la Cons-
titució.

35. Servei meteorològic de la Comunitat Autò-
noma.

36. Caixes d’estalvi i institucions de crèdit coo-
peratiu públic i territorial, en el marc de l’ordenació
general de l’economia i d’acord amb les disposi-
cions que en ús de les seves facultats dicti l’Estat.»

L’article 11 queda redactat així:

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

1. Forests, aprofitaments i serveis forestals,
vies pecuàries, pastures i espais naturals protegits.

2. Sanitat i higiene.
3. Coordinació hospitalària en general, inclosa

la de la Seguretat Social.
4. Ordenació farmacèutica.
5. Protecció del medi ambient, inclosos els abo-

caments industrials i contaminants en rius, llacs
i aigües interiors i normes addicionals de protecció
del medi ambient.

6. Règim miner i energètic.
7. Ordenació del sector pesquer.
8. Defensa del consumidor i de l’usuari, d’acord

amb les bases i l’ordenació de l’activitat econòmica
general i la política monetària de l’Estat, les bases
i la 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.

9. Corporacions de dret públic representatives
d’interessos econòmics i professionals. Exercici de
les professions titulades.

10. Règim local.
11. Sistema de consultes populars en l’àmbit

del Principat d’Astúries, de conformitat amb el que
disposa la Llei a què es refereix l’article 92.3 de
la Constitució i altres lleis de l’Estat, al qual corres-
pon autoritzar aquestes convocatòries.»

8. L’article 12 queda redactat de la manera següent:

«Correspon al Principat d’Astúries executar la
legislació de l’Estat, en els termes que s’hi esta-
bleixen, sobre les matèries següents:

1. Executar, dins del seu àmbit territorial, els
tractats internacionals en el que afecta les matèries
pròpies de les competències del Principat d’Astú-
ries.

2. Associacions.
3. Fires internacionals.
4. Gestió de les prestacions i els serveis socials

del sistema de Seguretat Social. INSERSO. La deter-
minació de les prestacions del sistema, els requisits
per establir les condicions del beneficiari i el finan-
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çament s’han d’efectuar d’acord amb les normes
que estableix l’Estat en l’exercici de les seves com-
petències de conformitat amb el que disposa el
número 17 de l’apartat 1 de l’article 149 de la
Constitució.

5. Museus, arxius, biblioteques, hemeroteques
i co�eccions de naturalesa anàloga de titularitat
estatal, la gestió dels quals no es reservi l’Admi-
nistració de l’Estat. Els termes de la gestió s’han
de fixar mitjançant convenis.

6. Pesos i mesures. Contrast de metalls.

7. Plans establerts per l’Estat per a la implan-
tació o reestructuració de sectors econòmics.

8. Productes farmacèutics.

9. Propietat inte�ectual i industrial.

10. 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 la legis-
lació laboral i l’alta inspecció. Queden reservades
a l’Estat totes les competències en matèria de
migracions interiors i exteriors, fons d’àmbit nacio-
nal i d’ocupació, sens perjudici del que estableixin
les normes de l’Estat sobre aquestes matèries.

11. Protecció civil. Salvament marítim.

12. Ports, aeroports i heliports d’interès gene-
ral quan l’Estat no se’n reservi la gestió directa.

13. Gestió de l’assistència sanitària de la Segu-
retat Social, d’acord amb el que preveu el número
17 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució;
l’Estat es reserva l’alta inspecció conduent al com-
pliment de la funció a la qual es refereix aquest
precepte.

14. 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.

15. Transport de mercaderies i viatgers que tin-
guin l’origen i la destinació al territori del Principat
d’Astúries, sens perjudici de l’execució directa que
es reservi l’Estat.»

9. L’article 13 se suprimeix.

10. S’hi incorpora un nou article 13:

«De conformitat amb les lleis de l’Estat, el Consell
de Govern nomena els notaris i els registradors de
la propietat i mercantils, així com els corredors de
comerç, i participa en la fixació de les demarcacions
corresponents.»

11. L’article 14 queda redactat així:

«1. La Junta General del Principat d’Astúries
pot exercir la iniciativa legislativa que preveu l’ar-
ticle 87.2 de la Constitució perquè l’Estat aprovi
les lleis que preveu l’article 150.1 i 2 de la Cons-
titució.

2. En qualsevol cas, el Principat d’Astúries pot
assumir les altres competències que la legislació
de l’Estat reservi a les comunitats autònomes».

11 bis. Article 15.3:

«3. En l’exercici de la competència que preveu
l’article 10.1.1 d’aquest Estatut i d’acord amb la
legislació de l’Estat, correspon a la Comunitat Autò-
noma, entre altres matèries, establir el règim esta-
tutari dels seus funcionaris, el règim juridicoadmi-
nistratiu derivat de les competències assumides,
regular els béns de domini públic i patrimonials,

la titularitat dels quals correspongui a la Comunitat
Autònoma, així com les servituds públiques en
matèria de la seva competència, i regular els con-
tractes i les concessions administratives en l’àmbit
del Principat d’Astúries».

12. L’article 16 queda redactat així:

«El Principat d’Astúries ha d’impulsar la conser-
vació i la compilació del dret consuetudinari astu-
rià».

13. L’article 17 queda redactat així:

«1. En matèria de mitjans audiovisuals de
comunicació social de l’Estat, el Principat d’Astúries
exerceix totes les potestats i competències que li
corresponen, en els termes i casos que estableix
la legislació bàsica de l’Estat.

2. També li correspon, en el marc de les nor-
mes bàsiques de l’Estat, el desplegament legislatiu
i l’execució del règim de premsa i, en general, de
tots els mitjans de comunicació social.

3. En els termes que estableixen els paràgrafs
anteriors d’aquest article, la Comunitat Autònoma
pot regular, crear i mantenir la seva pròpia televisió,
ràdio i premsa i, en general, tots els mitjans de
comunicació social per al compliment de les seves
finalitats.»

14. A l’article 18, s’hi afegeix un nou apartat 3 del
tenor següent:

«En l’exercici d’aquestes competències, la Comu-
nitat Autònoma ha de fomentar la investigació,
especialment la referida a matèries o aspectes
peculiars del Principat d’Astúries, i la creació de
centres universitaris a la Comunitat Autònoma.»

15. A l’apartat 2 de l’article 19 se substitueix «de
la regió» per «de la Comunitat Autònoma».

16. L’article 20 se suprimeix.

17. S’hi incorpora un nou article 20:

«1. Correspon a la Comunitat Autònoma del
Principat d’Astúries la vigilància i la protecció dels
edificis i les insta�acions de la mateixa Comunitat
i la coordinació de les policies locals asturianes,
sens perjudici de la seva dependència de les auto-
ritats municipals.

2. Per a l’exercici de la competència que preveu
l’apartat anterior, la Comunitat Autònoma pot con-
venir amb l’Estat l’adscripció d’unitats del cos nacio-
nal de policia en els termes que preveu la Llei orgà-
nica referida en l’article 149.1.29a de la Constitució
i per a l’exercici de les funcions que aquesta Llei
preveu.»

18. L’apartat 2 de l’article 23 se suprimeix, i l’apartat
3 passa a ser apartat 2.

19. A l’apartat 5 de l’article 24 se substitueix «11
1.a)» per «10.1.2)».

20. L’apartat 7 de l’article 24 queda redactat així:

«Autoritzar el Consell de Govern la prestació del
consentiment per obligar-se en els convenis i els
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acords del Principat d’Astúries amb altres comu-
nitats autònomes, així com supervisar-ne l’execució.
El Consell de Govern ha de donar compte a la Junta
General de la resta dels convenis i els acords que
obliguin el Principat.»

21. L’apartat 10 de l’article 24 queda redactat així:

«Examinar i aprovar el Compte General del Prin-
cipat, sens perjudici del que disposen els articles
35 ter i 55 d’aquest Estatut.»

22. S’afegeix a l’article 24 un nou apartat 12 del
tenor següent:

«Rebre la informació que li ha de trametre el
Consell de Govern sobre tractats i convenis inter-
nacionals quan es refereixin a matèries d’un interès
particular per al Principat d’Astúries, i emetre l’o-
pinió al respecte.»

23. S’afegeix un nou article 24 bis del tenor
següent:

«1. La Junta General pot delegar en el Consell
de Govern la potestat de dictar normes amb rang
de llei.

2. Les disposicions del Consell de Govern que
contenen legislació delegada reben el títol de
decrets legislatius.

3. No es pot delegar l’aprovació de la Llei de
pressupostos ni la de normes amb rang de llei per
a les quals aquest Estatut, les lleis o el Reglament
de la Junta General requereixin majories qualifica-
des.

4. La delegació legislativa s’ha d’atorgar al Con-
sell de Govern de manera expressa per a una matè-
ria concreta i amb fixació del termini per al seu
exercici. La delegació s’exhaureix per l’ús que en
faci el Consell de Govern mitjançant la publicació
de la norma corresponent. No es pot entendre con-
cedida de manera implícita o per temps indeter-
minat. Tampoc no es pot permetre la subdelegació
a autoritats diferents del mateix Consell de Govern.

5. La delegació legislativa s’ha d’atorgar mit-
jançant una llei de bases quan el seu objecte sigui
la formació de textos articulats o per una llei ordi-
nària quan es tracti de refondre diversos textos
legals en un de sol.

6. Les lleis de bases han de delimitar amb pre-
cisió l’objecte i l’abast de la delegació legislativa
i els principis i els criteris que s’han de seguir per
exercir-la. Les lleis de bases en cap cas poden auto-
ritzar la seva pròpia modificació ni facultar per dictar
normes amb caràcter retroactiu.

7. L’autorització per refondre textos legals
determina l’àmbit normatiu a què es refereix el con-
tingut de la delegació, i especifica si se circumscriu
només a formular un text únic o si s’hi inclou el
regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos legals
que s’han de refondre.

8. Quan una proposició de llei o una esmena
sigui contrària a la delegació legislativa en vigor,
el Consell de Govern està facultat per oposar-se
a la seva tramitació. En aquest cas, es pot presentar
una proposició de llei per derogar totalment o par-
cialment la llei de delegació.

9. Sens perjudici del control jurisdiccional, el
Reglament de la Junta General i les lleis de dele-
gació poden establir fórmules addicionals de con-
trol.»

24. L’article 25 queda redactat així:

«1. La Junta General s’elegeix per un període
de quatre anys mitjançant sufragi universal, lliure,

igual, directe i secret, amb aplicació d’un sistema
de representació proporcional.

2. Per llei del Principat, l’aprovació i la reforma
de la qual requereix el vot de la majoria absoluta
de la Junta General, s’ha de fixar el nombre de
membres, entre 35 i 45, les causes d’inelegibilidad
i d’incompatibilitat i les altres circumstàncies del
procediment electoral.

3. El president del Principat, amb la deliberació
prèvia del Consell de Govern i sota la seva res-
ponsabilitat exclusiva, pot acordar la dissolució de
la Cambra, amb anticipació a l’acabament natural
de la legislatura.

La dissolució s’ha d’acordar per Decret, el qual
al seu torn ha de convocar eleccions i ha de contenir
tots els requisits que exigeixi la legislació electoral
aplicable.

El president no pot acordar la dissolució de la
Cambra durant el primer període de sessions de
la legislatura, quan resti menys d’un any per a l’a-
cabament, ni quan es trobi en tramitació una moció
de censura. Tampoc no pot acordar la dissolució
abans que transcorri el termini d’un any des de
l’última dissolució per aquest procediment.

El president no pot dissoldre la Cambra en cap
cas quan s’hagi convocat un procés electoral esta-
tal.

En tot cas, la nova Cambra que resulti de la con-
vocatòria electoral té un mandat limitat pel terme
natural de la legislatura originària.

4. Les eleccions, les convoca el president del
Principat en els termes que preveu la Llei de règim
electoral general, de manera que es facin el quart
diumenge de maig de cada quatre anys, sens per-
judici del que disposin les Corts Generals, amb la
finalitat exclusiva de coordinar el calendari de les
diverses consultes electorals.

5. La Junta General electa, la convoca el pre-
sident del Principat cessant, dins dels quinze dies
següents a la celebració de les eleccions.»

25. L’apartat 4 de l’article 26 queda redactat així:

«Per l’exercici del seu càrrec representatiu, els
diputats de la Junta General han de percebre retri-
bucions. Les modalitats de les assignacions s’han
de fixar d’acord amb el que preveu el Reglament
de la Cambra.»

26. L’apartat 1 de l’article 27 queda redactat així:

«La Junta General es reuneix anualment en dos
períodes de sessions, compresos entre el setembre
i el desembre el primer, i entre el febrer i el juny
el segon.»

27. L’apartat 1 de l’article 28 queda redactat així:

«La Junta General aprova el pressupost i l’estatut
del personal, i estableix el propi Reglament, que
ha de contenir, a més, l’estatut dels membres. L’a-
provació del Reglament i la reforma necessiten el
vot favorable de la majoria absoluta.»

28. L’article 31 queda redactat així:

«1. La iniciativa per a l’exercici de la potestat
legislativa reconeguda en l’article 23 d’aquest Esta-
tut correspon als membres de la Junta General i
al Consell de Govern. Per llei del Principat es regula
la iniciativa dels ajuntaments i la iniciativa popular
per a les matèries que siguin competència exclusiva
de la Comunitat Autònoma.
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2. Les lleis aprovades per la Junta General, les
promulga, en nom del Rei, el president del Principat,
que ha de disposar-ne la publicació en el “Butlletí
Oficial del Principat d’Astúries”, en el termini de quinze
dies des de la seva aprovació, i en el “Butlletí Oficial
de l’Estat”. Els reglaments es publiquen per ordre del
president del Principat, dins del mateix termini, en
el “Butlletí Oficial del Principat d’Astúries”.»

29. L’apartat 4 de l’article 32 queda redactat així:

«Una llei del Principat, aprovada pel vot favorable
de la majoria absoluta, ha de determinar l’estatut
personal, el procediment d’elecció i de cessament
i les atribucions del president.»

30. L’apartat 1 de l’article 33 queda redactat així:

«El Consell de Govern és l’òrgan co�egiat que
dirigeix la política de la Comunitat Autònoma i li
corresponen les funcions executiva i administrativa
i l’exercici de la potestat reglamentària.»

31. L’apartat 2 de l’article 33 queda redactat així:

«Per llei del Principat, aprovada per majoria abso-
luta, s’han de regular les atribucions del Consell
de Govern, així com l’Estatut i la forma de nome-
nament i de cessament dels components.»

32. L’apartat 3 de l’article 33 se suprimeix.

33. S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 33 del
tenor següent:

«El Consell de Govern s’ha d’informar dels con-
venis i dels tractats internacionals que puguin afec-
tar matèries del seu interès específic.»

34. Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 34.

35. S’afegeix un nou article 35 bis del tenor
següent:

«1. La responsabilitat penal del president del
Principat i dels membres del Consell de Govern
és exigible davant el Tribunal Superior de Justícia
del Principat d’Astúries pels actes comesos en el
territori del Principat. Fora d’aquest, la responsa-
bilitat penal és exigible davant la Sala Penal del
Tribunal Suprem.

2. Davant els mateixos tribunals és exigible res-
pectivament la responsabilitat civil en què aquestes
persones hagin incorregut en l’exercici dels seus
càrrecs.»

36. Es crea una nova rúbrica sistemàtica del tenor
següent:

«Títol II bis. Dels òrgans auxiliars del Principat
d’Astúries.»

37. S’afegeix un nou article 35 ter dins del nou
títol II bis del tenor següent:

«1. Es crea la Sindicatura de Comptes del Prin-
cipat d’Astúries. Una llei del Principat n’ha de regu-
lar la composició i les funcions.

2. Depèn directament de la Junta General del
Principat i exerceix les funcions per delegació d’a-
questa en l’examen i la comprovació del Compte
General del Principat.»

38. S’afegeix un nou article 35 quater dins del nou
títol II bis del tenor següent:

«Es crea el Consell Consultiu del Principat d’As-
túries com a òrgan superior de consulta de la Comu-
nitat Autònoma. Una llei del Principat n’ha de regu-
lar la composició i les competències.»

39. En l’article 36 se substitueix «Astúries» per
«Principat d’Astúries» i se substitueix «i les lleis orgà-

niques del Poder Judicial i del Consell General del Poder
Judicial» per «i la Llei orgànica del Poder Judicial».

40. En l’article 38 se substitueix «Astúries» per
«Principat d’Astúries» i «en les lleis orgàniques del Poder
Judicial i del Consell General del Poder Judicial» per
«en la Llei orgànica del Poder Judicial».

41. L’article 40 se suprimeix.
42. En l’apartat 1 de l’article 41 se substitueix «les

lleis orgàniques del Poder Judicial i del Consell General
del Poder Judicial reconeguin o atribueixin» per «la Llei
orgànica del Poder Judicial reconegui o atribueixi».

43. En l’article 44 s’afegeix un nou apartat 10 bis
del tenor següent:

«Qualsevol altre tipus d’ingressos que la legis-
lació prevegi en el marc de l’article 157 de la
Constitució.»

44. L’apartat 5 de l’article 47 se suprimeix.
45. L’article 50 queda redactat així:

«El Principat d’Astúries ha de promoure els objec-
tius que estableixen els articles 129.2 i 130.1 de
la Constitució.»

46. Article 51 bis (nou).
El nou article 51 bis queda redactat de la manera

següent:

«Correspon al Principat d’Astúries la tutela finan-
cera de les corporacions locals sens perjudici de
l’autonomia que els garanteix l’article 140 de la
Constitució i en el marc del que disposen els seus
articles 142 i 149.1.18a.»

47. L’article 53 se suprimeix.
48. L’article 54 queda redactat així:

«Els actes i les disposicions de l’Administració
del Principat estan sotmesos al control de la juris-
dicció contenciosa administrativa.»

49. L’article 55 queda redactat així:

«1. El control econòmic i pressupostari del Prin-
cipat d’Astúries, l’exercirà la Sindicatura de Comp-
tes del Principat, sens perjudici de les funcions del
Tribunal de Comptes del Regne.

2. L’informe de la Sindicatura de Comptes del
Principat s’ha de remetre a la Junta General per
a la seva tramitació d’acord amb el que preveu
el Reglament de la Cambra.»

50. S’hi afegeix un nou article 56 bis del tenor
següent:

«Quan la reforma d’aquest Estatut únicament tin-
gui per objecte l’ampliació de competències en
matèries que no estiguin reservades a l’Estat per
la Constitució, la iniciativa és la que preveu l’article
anterior, i el projecte de reforma ha de ser aprovat
per la majoria absoluta dels membres de la Junta
General, abans de la ulterior aprovació per les Corts
Generals com a Llei orgànica.»

51. La disposició transitòria primera se suprimeix.
52. La disposició transitòria segona se suprimeix.
53. La disposició transitòria tercera se suprimeix.
54. En l’apartat 1 de la disposició transitòria quarta

se substitueix «s’ha de nomenar una Comissió Mixta»
per «han de quedar designats els vocals de la Comissió
Mixta».

55. L’apartat 7 de la disposició transitòria quarta
se suprimeix.
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56. En la disposició transitòria sisena se suprimeix
«al Consell Regional d’Astúries, a la Diputació Provincial
d’Oviedo».

57. En la disposició transitòria setena se suprimeix
l’incís «”i ENSIDESA”».

58. La disposició transitòria vuitena se suprimeix.
59. La disposició transitòria novena se suprimeix.

Disposició final única.

Aquesta reforma de l’Estatut d’autonomia del Prin-
cipat d’Astúries entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada 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.

Madrid, 5 de gener de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

339 LLEI ORGÀNICA 2/1999, de 7 de gener, de
reforma de la Llei orgànica 3/1982, de l’Es-
tatut d’autonomia de La Rioja. («BOE» 7,
de 8-1-1999.)

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

L’Estatut d’autonomia de La Rioja és la Llei orgànica
que regula l’organització interna de La Rioja com a comu-
nitat autònoma, alhora que regula les relacions de la
Comunitat amb l’Estat, i es converteix, d’aquesta manera,
en un instrument legal del qual ens dotem els de La
Rioja, amb l’aprovació de la resta de l’Estat, per al lliure
exercici de la defensa dels nostres drets com a comunitat
autònoma.

Al llarg del temps han sorgit situacions i problemes
que, al costat de la consciència autonòmica, han posat
de manifest la necessitat d’adequar la capacitat del nos-
tre autogovern, a fi de donar resposta a les demandes
ciutadanes.

Transcorregut un procés d’afermament autonòmic, es
fa necessari procedir a una segona reforma de l’Estatut
d’autonomia.

Aquesta reforma afecta les disposicions generals de
l’actual Estatut, les competències de la Comunitat autò-
noma que es reconeixen en aquest Estatut, la regulació
de les nostres institucions, l’administració autònoma, les
relacions de la Comunitat autònoma amb altres admi-
nistracions, tant la local com l’estatal, i l’economia i la
hisenda de la nostra Comunitat.

Amb aquesta modificació, La Rioja pretén dotar-se
dels instruments legals necessaris per defensar els seus
drets i aconseguir un progrés social i econòmic, amb
el màxim respecte i acatament de l’article 2 de la Cons-
titució, que declara la unitat indissoluble de la Nació
espanyola i reconeix i garanteix el dret a l’autonomia
de les nacionalitats i regions que la integren i la solidaritat
entre totes.

Cal assenyalar que, per primera vegada, l’Estatut d’au-
tonomia de La Rioja es reforma per voluntat del propi
Parlament, és a dir, a partir d’una iniciativa nascuda a
la mateixa Cambra, cosa que fa que aquesta reforma
reflecteixi la voluntat del poble de La Rioja.

La reforma s’emmarca íntegrament en el marc cons-
titucional de l’Estat de les autonomies, en el qual La
Rioja, com a part d’Espanya, desenvolupa plenament i
en igualtat, l’autogovern. Aquesta premissa ha aconsellat
de prescindir de qüestions com la participació de la
Comunitat autònoma, juntament amb les restants, en
la formació de la voluntat de l’Estat, la presència de
La Rioja en les institucions europees o una intervenció
accentuada en el disseny de la política general de l’Estat
de les autonomies, sense que això impliqui renunciar
a tenir-les en compte en el futur.

Article primer.

Els preceptes de la Llei orgànica 3/1982, de 9 de
juny, d’Estatut d’autonomia de La Rioja, modificada per
la Llei orgànica 3/1994, de 24 de març, de reforma
de l’Estatut esmentat, que es relacionen a continuació,
queden modificats com s’indica:

1. Article primer.

«U. La Rioja, com a expressió de la seva iden-
titat històrica i en l’exercici del dret a l’autogovern
recollit en la Constitució espanyola, es constitueix
en comunitat autònoma dins de l’Estat espanyol,
d’acord amb la Constitució i el present Estatut, que
és la norma institucional bàsica.

Dos. La Comunitat autònoma de La Rioja, mit-
jançant les institucions, assumeix el govern i l’ad-
ministració autònoms de la regió. Els poders ema-
nen del poble i s’exerceixen d’acord amb la Cons-
titució i el present Estatut.

Tres. L’Estatut d’autonomia aspira a fer realitat
els principis de llibertat, d’igualtat i de justícia per
a tots els de La Rioja, en el marc d’igualtat i soli-
daritat amb les altres nacionalitats i regions d’Es-
panya.»

2. Article segon.

«El territori de La Rioja com a comunitat autò-
noma és el dels municipis compresos dins els límits
administratius de la província de La Rioja.»

3. Apartat dos de l’article tercer.

«Dos. La Comunitat autònoma de La Rioja té
himne i escut propis, que només es poden modificar
per una llei del Parlament de La Rioja aprovada
per majoria de dos terços dels seus membres.»

4. Article quart.

«La capital de la Comunitat autònoma de La Rioja
és la ciutat de Logronyo.»

5. Article cinquè.

«U. La Comunitat autònoma de La Rioja estruc-
tura l’organització territorial en municipis.

Dos. Una llei del Parlament pot reconèixer la
comarca com a entitat local amb personalitat jurí-
dica i demarcació pròpies. La comarca no implica,
necessàriament, la supressió dels municipis que la
integren.»

6. Apartats u, tres i quatre de l’article sisè.

«U. Als efectes del present Estatut, tenen la
condició política de ser de La Rioja els ciutadans


