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L’article 34 passa a ser l’article 33.
L’article 35 passa a ser l’article 34.
L’article 37 passa a ser l’article 36.
El capítol V «De l’Administració pública de les Illes

Balears» passa a ser el capítol VI.
L’article 41 passa a ser l’article 43.
L’article 42 passa a ser l’article 44.
El capítol VI «Del control dels poders de la Comunitat

Autònoma» passa a ser el capítol VII.
L’article 43 passa a ser l’article 45.
El capítol VII «Del règim jurídic de la Comunitat Autò-

noma» passa a ser el capítol VIII.
L’article 44 passa a ser l’article 47.
L’article 45 passa a ser l’article 48.
L’article 46 passa a ser l’article 49.
L’article 47 passa a ser l’article 50.
L’article 49 passa a ser l’article 52.
L’apartat 2 de l’article 51, que passa a ser l’article 54,

passa a ser l’apartat 3.
L’article 52 passa a ser l’article 55.
L’article 57 passa a ser l’article 61.
L’article 58 passa a ser l’article 62.
L’article 59 passa a ser l’article 63.
L’article 60 passa a ser l’article 64.
L’article 61 passa a ser l’article 65.
L’article 63 passa a ser l’article 67.
L’article 64 passa a ser l’article 70.
L’article 65 passa a ser l’article 71.

Article cinquè.

La denominació d’Islas Baleares en el títol, en el
preàmbul i en tots els articles de l’Estatut d’autonomia
en què figuri se substitueix la d’Illes Balears.

Disposició transitòria única.

La modificació del règim d’incompatibilitats i el dret
a renunciar als càrrecs de diputat o conseller insular
que preveu l’article 37 no és aplicable als diputats ni
als consellers insulars de la IV legislatura.

Disposició final única.

Aquesta reforma de l’Estatut d’autonomia 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, 8 de gener de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

459 LLEI ORGÀNICA 4/1999, de 8 de gener, de
reforma de la Llei orgànica 4/1983, d’Estatut
d’autonomia de Castella i Lleó. («BOE» 8, de
9-1-1999.)

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 Castella i Lleó, aprovat per
la Llei orgànica 4/1983, de 25 de febrer, va ser modificat
per la Llei orgànica 11/1994, de 24 de març. Aquesta
reforma només preveia aspectes competencials inclosos
en els articles 24, 26, 27, 28 i 29, i la introducció d’un
nou article 27 bis relatiu a competències sobre educació.

El Ple de les Corts de Castella i Lleó, en la sessió
de 12 de desembre de 1996, va aprovar una resolució,
conseqüència del debat de política general sobre la
Comunitat, per la qual es va crear, al si de la Comissió
Permanent Legislativa d’Estatut, una ponència amb
representació de tots els grups parlamentaris de la Cam-
bra per a l’estudi i, si s’escau, proposta de reforma de
l’Estatut d’autonomia de Castella i Lleó en el marc de
la Constitució espanyola.

Aquesta proposta de reforma de l’Estatut d’autono-
mia, fruit dels treballs d’aquesta Ponència, no només
afecta l’àmbit competencial sinó que aprofundeix la capa-
citat d’autogovern de la Comunitat.

Article únic.

Els preceptes de la Llei orgànica 4/1983, de 25 de
febrer, d’Estatut d’autonomia de Castella i Lleó, modi-
ficada per la Llei orgànica 11/1994, de 24 de març,
de reforma de l’Estatut esmentat, queden redactats de
la manera següent:

1r Article 1. Disposicions generals.

«1. Castella i Lleó, com a expressió de la seva
identitat pròpia, d’acord amb la vinculació històrica
i cultural de les províncies que la integren, i en
exercici del dret a l’autonomia reconegut en l’article
2 de la Constitució, es constitueix en comunitat
autònoma d’acord amb la Constitució i aquest Esta-
tut, que és la seva norma institucional bàsica.

2. La Comunitat de Castella i Lleó és la ins-
titució en què s’organitza políticament i jurídica-
ment l’autogovern de la Comunitat Autònoma.

3. La Comunitat de Castella i Lleó té perso-
nalitat jurídica plena en els termes de la Constitució
i d’acord amb aquest Estatut d’autonomia.»

2n Article 2. Àmbit territorial.

«El territori de la Comunitat de Castella i Lleó
comprèn el dels municipis que integren les pro-
víncies d’Àvila, Burgos, Lleó, Palència, Salamanca,
Segòvia, Sòria, Valladolid i Zamora.»

3r Article 3. Seu.

«1. Una llei de les Corts de Castella i Lleó, apro-
vada per majoria de dos terços, ha de fixar la seu
o les seus de les institucions d’autogovern.

2. La Junta de Castella i Lleó ha de determinar
la ubicació dels organismes o els serveis de l’Ad-
ministració de la Comunitat, atenent criteris de des-
centralització, eficàcia i coordinació de funcions i
la tradició historicocultural.»

4r S’hiafegeix un nou article:

«Article 4. Valors essencials.

1. La llengua castellana i el patrimoni històric,
artístic i natural són valors essencials per a la iden-
titat de la Comunitat de Castella i Lleó i són objecte
de protecció i suport especials, per a la qual cosa
cal fomentar la creació d’entitats que atenguin
aquesta finalitat.
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2. S’ha de respectar i protegir la llengua gallega
i les modalitats lingüístiques en els llocs on s’utilitzin
habitualment.»

5è L’actual article 4. Emblema i bandera, passa
a ser l’article 5. Símbols de la Comunitat.

«1. L’emblema o blasó de Castella i Lleó és
un escut timbrat per una corona reial oberta, quar-
terat en creu o contraquarterat. La primera caserna
i la quarta: sobre un camp de gules, un castell d’or
emmerletat de tres merlets, paredat de sable i acla-
rit d’atzur. La segona caserna i la tercera: sobre
un camp de plata, un lleó rampant de porpra, llen-
gut, ungulat i armat de gules, i coronat d’or.

2. La bandera de Castella i Lleó és quarterada
i agrupa els símbols de Castella i Lleó, tal com
s’han descrit en l’apartat anterior. La bandera ha
d’onejar en tots els centres i els actes oficials de
la Comunitat, a la dreta de la bandera espanyola.

3. El pendó està constituït per l’escut quarterat
sobre un fons carmesí tradicional.

4. Un decret de la Junta ha de regular la uti-
lització i el disseny de la forma i les dimensions
dels símbols de la Comunitat.

5. Cada província i municipi ha de conservar
les banderes i els emblemes que els siguin tradi-
cionals.

6. La Comunitat Autònoma ha d’establir el seu
himne mitjançant una llei específica.»

6è L’actual article 5. Àmbit personal, passa a ser
l’article 6. Àmbit personal.

«1. Als efectes d’aquest Estatut, tenen la con-
dició política de ciutadans de Castella i Lleó tots
els espanyols que, d’acord amb les lleis generals
de l’Estat, tinguin veïnatge administratiu en qual-
sevol dels municipis que integren el territori de la
Comunitat.

2. Gaudeixen dels drets polítics definits en
aquest Estatut, com a ciutadans de Castella i Lleó,
els espanyols residents a l’estranger que hagin tin-
gut l’últim veïnatge administratiu a Castella i Lleó
i acreditin aquesta condició en el Consolat d’Es-
panya corresponent. També gaudeixen d’aquests
drets els seus descendents inscrits com a espan-
yols, si així ho so�iciten, tal com determini la llei
de l’Estat.»

7è L’actual article 6. Comunitats castellano-lleo-
neses situades en altres territoris, passa a ser l’arti-
cle 7. Comunitats situades en altres territoris.

«1. Els ciutadans oriünds o procedents de Cas-
tella i Lleó que resideixin en altres comunitats autò-
nomes d’Espanya o fora del territori nacional, així
com les seves associacions i els centres socials,
tenen el reconeixement del seu origen o la seva
procedència i el dret a co�aborar i compartir la
vida social i cultural de Castella i Lleó.

2. Sens perjudici de les competències de l’Es-
tat, una llei de les Corts de Castella i Lleó ha de
regular l’abast i el contingut del reconeixement
esmentat.

3. Per facilitar el que disposa el punt anterior,
la Comunitat de Castella i Lleó pot subscriure con-
venis amb altres comunitats autònomes i so�icitar
a l’Estat que adopti les previsions oportunes en
els tractats i els convenis internacionals que subs-
crigui.»

8è L’actual article 7. Drets i llibertats dels caste-
llanolleonesos, passa a ser l’article 8. Drets, llibertats
i deures dels ciutadans de Castella i Lleó.

«1. Els ciutadans de Castella i Lleó tenen els
drets, les llibertats i els deures que estableix la
Constitució.

2. Correspon als poders públics de Castella i
Lleó promoure les condicions perquè la llibertat i
la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra
siguin reals i efectives, remoure els obstacles que
impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitar
la participació de tots els castellanolleonesos en
la vida política, econòmica, cultural i social.

3. Els poders públics de la Comunitat Autòno-
ma assumeixen com un dels principis rectors de
l’acció política, social i econòmica el dret dels cas-
tellanolleonesos a viure i treballar a la pròpia terra.
Amb aquesta finalitat s’han de crear les condicions
indispensables per fer possible el retorn dels emi-
grants perquè puguin contribuir amb el seu treball
al benestar co�ectiu dels castellanolleonesos.»

9è L’actual article 8. Institucions autònomes, pas-
sa a ser l’article 9. Institucions autonòmiques.

«1. Les institucions bàsiques de la Comunitat de
Castella i Lleó són les següents:

1a Les Corts de Castella i Lleó.
2a El president de la Junta de Castella i Lleó.
3a La Junta de Castella i Lleó.

2. Tenen el caràcter d’institucions pròpies de la
Comunitat de Castella i Lleó les que determinin aquest
Estatut o les lleis aprovades per les Corts de Castella
i Lleó.»

10è L’actual article 9. Caràcter, passa a ser l’arti-
cle 10. Caràcter.

«1. Les Corts de Castella i Lleó representen el
poble de Castella i Lleó i exerceixen en nom seu,
d’acord amb la Constitució i amb aquest Estatut,
els poders i les atribucions que els corresponen.

2. Les Corts de Castella i Lleó són inviolables.»

11è L’actual article 10. Composició, passa a ser
l’article 11. Composició.

Sense modificació.

12è L’actual article 11. Elecció, passa a ser l’ar-
ticle 12. Elecció.

«L’elecció dels membres de les Corts de Castella
i Lleó s’ha de fer d’acord amb les normes següents:

1. La convocatòria d’eleccions, la fa el presi-
dent de la Junta de Castella i Lleó, de manera que
la celebració coincideixi amb les consultes elec-
torals d’altres comunitats autònomes.

2. Els procuradors representen la totalitat del
poble de Castella i Lleó, i no estan lligats per cap
mandat imperatiu. El mandat s’acaba quatre anys
després de l’elecció o el dia de la dissolució de
la Cambra.

3. Els procuradors gaudeixen d’inviolabilitat
pels vots emesos i les opinions manifestades en
l’exercici de les funcions. Durant el mandat, no
poden ser detinguts ni retinguts per presumptes
actes delictuosos comesos en el territori de la
Comunitat, excepte en cas de delicte flagrant. En
tot cas correspon al Tribunal Superior de Justícia
de Castella i Lleó decidir sobre la inculpació, presó,
processament i judici. Fora del territori de la Comu-
nitat, la responsabilitat penal és exigible en els
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mateixos termes davant la Sala Penal del Tribunal
Suprem.

4. La legislació electoral ha de determinar les
causes d’inelegibilitat i incompatibilitat dels procura-
dors, atenent el que disposa l’article 67, apartat 1,
de la Constitució. En qualsevol cas, la condició de
procurador és compatible amb la de diputat provincial
i amb la de regidor.»

13è L’actual article 12. Òrgans, passa a ser l’ar-
ticle 13. Òrgans.

«1. Les Corts de Castella i Lleó han d’elegir
entre els membres el president, la Mesa i la Dipu-
tació Permanent.

2. Les Corts de Castella i Lleó funcionen en
ple i en comissions.

3. Els procuradors es constitueixen en grups
parlamentaris de representació política. La partici-
pació de cadascun d’aquests grups en les comis-
sions i en la Diputació Permanent ha de ser pro-
porcional al nombre dels membres.

4. Les Corts de Castella i Lleó estableixen el
propi Reglament, l’aprovació i la reforma del qual
requereixen la majoria absoluta en una votació final
sobre la totalitat. Així mateix, regulen l’estatut del
personal al seu servei i aproven els pressupostos,
que han de preveure dotacions i recursos suficients
per al funcionament dels grups parlamentaris.

5. Les Corts de Castella i Lleó es reuneixen
en sessions ordinàries i extraordinàries. Els períodes
ordinaris de sessions tenen lloc entre el setembre
i el desembre, el primer, i entre el febrer i el juny,
el segon. Les sessions extraordinàries han de ser
convocades pel president, amb especificació de l’or-
dre del dia, a petició de la Junta, de la Diputació
Permanent o d’una cinquena part dels procuradors,
i són clausurades una vegada exhaurit l’ordre del
dia.»

14è S’hi afegeix un nou article:

«Article 14. Procurador del Comú.

1. El Procurador del Comú és l’alt comissionat
de les Corts de Castella i Lleó, designat per aquestes
Corts per a la protecció i la defensa dels drets fona-
mentals dels ciutadans, la tutela de l’ordenament
jurídic de la Comunitat i la defensa de l’Estatut
d’autonomia.

2. Una llei de la Comunitat ha de regular les
competències, l’organització i el funcionament d’a-
questa institució.»

15è L’actual article 13. Atribucions, passa a ser
l’article 15. Atribucions.

«Correspon a les Corts de Castella i Lleó:

1. Exercir la potestat legislativa de la Comunitat
en els termes que estableix la Constitució, aquest
Estatut i les lleis de l’Estat que els atribueixin aques-
ta potestat.

2. Controlar l’acció política i de govern de la
Junta i del president.

3. Aprovar els pressupostos de la Comunitat
i els de les Corts, com també la rendició anual de
comptes d’ambdós.

4. Elegir d’entre els membres el president de
la Junta de Castella i Lleó.

5. Designar els senadors que han de represen-
tar la Comunitat, segons preveu l’article 69.5 de
la Constitució. Els senadors han de ser designats
en proporció amb el nombre de membres dels

grups polítics representats a les Corts de Castella
i Lleó.

6. So�icitar al Govern l’adopció d’un projecte
de llei, o trametre a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats una proposició de llei en els termes que esta-
bleix l’article 87, apartat 2, de la Constitució.

7. Interposar recursos d’inconstitucionalitat,
d’acord amb el que estableixen l’article 162, apartat
1.a), de la Constitució, i la Llei orgànica del Tribunal
Constitucional.

8. Exercir la iniciativa de reforma de la Cons-
titució, en els termes que preveu.

9. Proporcionar al Govern les previsions d’ín-
dole política, social i econòmica a què es refereix
l’article 131, apartat 2, de la Constitució.

10. Establir i exigir tributs d’acord amb la Cons-
titució, aquest Estatut i les lleis de l’Estat corres-
ponents.

11. Aprovar transferències de competències
de la Comunitat als ens provincials i municipals
llevat del que determina aquest Estatut o del que
disposa una llei prèvia de la Comunitat.

12. Ratificar els convenis que la Junta subs-
crigui amb altres comunitats autònomes per a la
gestió i la prestació de serveis. Els convenis esmen-
tats han de ser comunicats immediatament a les
Corts Generals.

13. Ratificar els acords de cooperació que
sobre matèries diferents a les esmentades en el
número anterior subscrigui la Junta amb altres
comunitats autònomes amb l’autorització prèvia de
les Corts Generals.

14. Exercir tots els altres poders, les compe-
tències i les atribucions que els assignin la Cons-
titució, aquest Estatut i les lleis.»

16è L’actual article 14. Potestat legislativa, passa
a ser l’article 16. Potestat legislativa.

«1. La iniciativa legislativa a la Comunitat
correspon a la Junta i als procuradors en els termes
que per a aquests procuradors estableixi el Regla-
ment de les Corts.

2. Per una llei de les Corts de Castella i Lleó
s’ha de regular l’exercici de la iniciativa legislativa
popular i dels ajuntaments per a les matèries que
siguin competència de la Comunitat Autònoma en
els termes previstos en la llei orgànica que des-
plegui el que disposa l’article 87.3 de la Constitució.

3. Les Corts poden delegar en la Junta la potestat
de dictar normes amb rang de llei que siguin com-
petència de les Corts. La delegació s’ha d’atorgar per
a una matèria concreta i amb la fixació del termini
per exercir-la i s’ha d’efectuar mitjançant una llei de
bases quan l’objecte sigui la formació de textos arti-
culats o per una llei ordinària quan es tracti de refon-
dre diversos textos legals en un de sol.

No poden ser objecte de delegació, a part del
que disposin altres lleis, les atribucions legislatives
que contenen els números 3 i 10 de l’article ante-
rior, les ratificacions que preveuen els números 12
i 13 del mateix article, el règim electoral de la Comu-
nitat i les lleis que fixin la seu o les seus de les
institucions d’autogovern.

4. Les lleis de Castella i Lleó són promulgades
en nom del Rei, pel president de la Junta, el qual
n’ha d’ordenar la publicació en el «Butlletí Oficial de
Castella i Lleó» i en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
A efectes de la seva entrada en vigor, regeix la data
de publicació en el primer d’aquests butlletins.»

17è L’actual article 15. Elecció i caràcter, passa
a ser l’article 17. Elecció i caràcter.
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«1. El president de la Junta exerceix la suprema
representació de la Comunitat i l’ordinària de l’Estat
en la Comunitat; també presideix la Junta de Cas-
tella i Lleó, dirigeix les accions i coordina les fun-
cions dels membres.

2. El president de la Junta de Castella i Lleó
és elegit per les Corts de Castella i Lleó d’entre
els membres i és nomenat pel Rei.

3. Al començament de cada legislatura o en
cas de dimissió o defunció de l’anterior, les Corts
de Castella i Lleó han de procedir a l’elecció del
president per majoria absoluta en primera votació
o per majoria simple en les successives, d’acord
amb el procediment que estableixi el Reglament
de les Corts.

Si transcorregut el termini de dos mesos a partir
de la primera votació d’investidura cap candidat
no ha obtingut la confiança de les Corts de Castella
i Lleó, aquestes queden automàticament dissoltes
i s’ha de procedir a la convocatòria de noves elec-
cions.

En aquest supòsit, el mandat dels així elegits
conclou en completar-se la resta del període de
quatre anys a què es refereix l’article 12.2 d’aquest
Estatut. No és procedent la dissolució prevista en
el segon paràgraf d’aquest apartat quan el termini
de dos mesos conclogui quan falti menys d’un any
perquè finalitzi la legislatura.

4. El president ha de cessar, a més de fer-ho
per les causes a què es refereix l’apartat anterior,
en els casos de pèrdua de confiança o si les Corts
de Castella i Lleó adopten la moció de censura
en els termes a què es refereix l’article 22.3 d’a-
quest Estatut.»

18è S’hi afegeix un nou article:

«Article 18. Qüestió de confiança.

1. El president de la Junta de Castella i Lleó,
amb la deliberació prèvia d’aquesta Junta, pot plan-
tejar davant les Corts de Castella i Lleó la qüestió
de confiança sobre el programa o sobre una decla-
ració de política general.

2. La tramitació parlamentària de la qüestió de
confiança es regeix pel Reglament de les Corts de
Castella i Lleó i s’entén atorgada quan hi voti a
favor la majoria simple dels procuradors.

3. El president de la Junta de Castella i Lleó
ha de cessar si les Corts de Castella i Lleó li neguen
la confiança. En aquest supòsit, el president de les
Corts ha de convocar el Ple per elegir un nou pre-
sident, de conformitat amb el procediment que pre-
veu l’article 17 d’aquest Estatut.»

19è L’actual article 16. Caràcter i composició, pas-
sa a ser l’article 19. Caràcter i composició.

«1. La Junta de Castella i Lleó és l’òrgan de
govern i administració de la Comunitat de Castella
i Lleó i exerceix la funció executiva i la potestat
reglamentària d’acord amb aquest Estatut i la resta
de l’ordenament jurídic.

2. La Junta de Castella i Lleó està composta
pel president, els vicepresidents, si s’escau, i els
consellers.

3. Una llei de Castella i Lleó ha de regular l’or-
ganització i la composició de la Junta, com també
les atribucions i l’estatut personal dels membres.

4. El president de la Junta nomena i separa
lliurement els membres, i ho ha de comunicar segui-
dament a les Corts de Castella i Lleó.

5. El president pot delegar funcions executives
i de representació pròpies en els vicepresidents i
d’altres membres de la Junta.»

20è L’actual article 17. Atribucions, passa a ser
l’article 20. Atribucions.

«Correspon a la Junta de Castella i Lleó:

1. Exercir el govern i l’administració de la
Comunitat en l’àmbit de les competències que tin-
gui atribuïdes.

2. Interposar recursos d’inconstitucionalitat en
els termes que estableix l’article 162.1.a) de la
Constitució, i suscitar, si s’escau, conflictes de com-
petència amb l’Estat o una altra comunitat autò-
noma, segons el que preveu la Llei orgànica del
Tribunal Constitucional; en aquests últims ha de
comparèixer per acord de les Corts de Castella i
Lleó o per iniciativa pròpia.

3. Exercir totes les altres competències o atri-
bucions que li assignin aquest Estatut i les lleis.»

21è S’hi afegeix un nou article:

«Article 21. Garanties.

El president i els altres membres de la Junta, durant
el mandat i pels actes delictuosos comesos en el territori
de Castella i Lleó, només poden ser detinguts i retinguts
en cas de delicte flagrant. En tot cas, correspon decidir
sobre la inculpació, presó, processament i judici al Tri-
bunal Superior de Justícia de Castella i Lleó. Fora d’a-
quest territori, la responsabilitat penal és exigible en els
mateixos termes davant la Sala Penal del Tribunal
Suprem.»

22è L’actual article 18. Responsabilitat política,
passa a ser l’article 22. Responsabilitat política.

Sense modificació.

23è S’hi afegeix un nou article:

«Article 23. Dissolució avançada de les Corts.

1. El president de la Junta de Castella i Lleó,
sota la responsabilitat exclusiva i amb la deliberació
prèvia de la Junta, pot acordar la dissolució avan-
çada de les Corts de Castella i Lleó.

2. No es pot acordar la dissolució avançada
de les Corts de Castella i Lleó en els supòsits
següents:

a) Quan es trobi en tramitació una moció de
censura.

b) Durant el primer període de sessions de la
legislatura.

c) Abans que transcorri un any des de la dis-
solució anterior de la Cambra efectuada a l’empara
d’aquest article.

d) Quan falti menys d’un any per al final de
la legislatura.

e) Quan s’hagi convocat un procés electoral
estatal.

3. La dissolució, l’ha d’acordar el president de
la Junta mitjançant decret que ha d’incloure la data
de les eleccions a les Corts de Castella i Lleó i
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altres circumstàncies previstes en la legislació elec-
toral.

4. La durada del mandat de les Corts així ele-
gides conclou quan es completa la resta del període
de quatre anys a què es refereix l’article 12.2 d’a-
quest Estatut.»

24è S’hi afegeix un nou article:

«Article 24. Consell Consultiu.

1. El Consell Consultiu de Castella i Lleó és l’ òrgan
consultiu superior de la Junta i de l’Administració de
la Comunitat.

2. Una llei de les Corts de Castella i Lleó n’ha de
regular la composició i les competències.»

25è L’actual article 19. Caràcter, passa a ser l’ar-
ticle 25. Caràcter

«1. El municipi és l’entitat local bàsica de la
Comunitat. Tè personalitat jurídica pròpia i d’au-
tonomia plena per a la gestió dels seus interessos.
La representació, el govern i l’administració corres-
pon a l’ajuntament respectiu.

2. La província, com a entitat local, té perso-
nalitat jurídica pròpia i autonomia plena per a la
gestió dels seus interessos. El govern i l’adminis-
tració estan encomanats a la diputació respectiva.
Així mateix, és l’àmbit territorial ordinari per al com-
pliment de les activitats de la Comunitat, sens per-
judici que pugui establir-ne d’altres que siguin ade-
quades.

3. Mitjançant llei de les Corts de Castella i Lleó,
es pot regular amb caràcter general l’organització
i el funcionament de les comarques.

Per les lleis corresponents de les Corts de Cas-
tella i Lleó, específiques per a cada supòsit, s’hi
poden reconèixer comarques, mitjançant l’agrupa-
ció de municipis limítrofs, d’acord amb l’informe
previ dels municipis afectats i les característiques
comunes.

4. Per llei de les Corts de Castella i Lleó, i en
el marc de la legislació bàsica de l’Estat, s’han de
regular les entitats locals menors i altres formes
tradicionals d’organització municipal. Així mateix,
es regula la creació i el reconeixement de man-
comunitats i altres agrupacions de municipis.»

26è L’actual article 20. Relacions amb la Comu-
nitat, passa a ser l’article 26. Relacions amb la Comu-
nitat.

«1. La Comunitat Autònoma i les entitats locals
han d’ajustar les relacions recíproques als deures
de lleialtat i informació mútua, co�aboració, coor-
dinació, descentralització i solidaritat interterritorial,
respecte als àmbits competencials respectius i pon-
deració dels interessos públics implicats, sigui qui-
na sigui l’Administració que els tingui a càrrec seu.

2. La Comunitat Autònoma, en el marc de la
legislació bàsica de l’Estat i en el de la pròpia de
la Comunitat, coordina les funcions de les dipu-
tacions provincials i altres entitats locals que són
d’interès general comunitari.

3. La Comunitat Autònoma, mitjançant llei
aprovada per majoria absoluta, pot transferir facul-
tats corresponents a matèries de la seva compe-
tència a les diputacions i a altres corporacions
locals que puguin assegurar-ne l’exercici eficaç.
També pot delegar en les entitats locals, en matè-
ries de la seva competència, l’acompliment de les
funcions i la prestació de serveis.

En ambdós casos, es preveu el corresponent tras-
pàs de mitjans personals, financers i materials, així
com les formes de direcció i control que la Comu-
nitat es reservi.

4. La Comunitat Autònoma assumeix com a
obligació especial el suport financer a les entitats
locals; amb aquesta finalitat ha de dotar un fons
de cooperació local adequat, sens perjudici d’altres
instruments de cooperació.»

27è L’actual article 21. Creació, passa a ser l’ar-
ticle 27. Creació.

«1. El Tribunal Superior de Justícia de Castella
i Lleó constitueix l’òrgan superior de l’Administració
de justícia a la Comunitat i arriba a tot l’àmbit terri-
torial, sens perjudici de les competències que
corresponguin al Tribunal Suprem.

2. El Tribunal Superior de Justícia de Castella
i Lleó ha d’ajustar l’organització, les competències
i el funcionament a tot el que disposin la Llei orgà-
nica del poder judicial i les altres que li siguin
aplicables.»

28è L’actual article 22, passa a ser l’article
28. Competència.

Sense modificació.

29è L’actual article 23. President i personal judi-
cial, passa a ser l’article 29. President i personal judicial.

«1. El president del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Castella i Lleó és nomenat pel Rei, a pro-
posta del Consell General del Poder Judicial.

El president de la Junta de Castella i Lleó ha
d’ordenar la publicació del nomenament esmentat
en el ‘‘Butlletí Oficial de Castella i Lleó’’.

2. El nomenament dels magistrats, els jutges,
els secretaris i el personal restant del Tribunal Supe-
rior i dels altres òrgans de l’Administració de justícia
a la Comunitat s’ha d’efectuar segons la forma que
preveuen les lleis orgàniques del poder judicial i
del Consell General del Poder Judicial.»

30è L’actual article 24. Altres competències, pas-
sa a ser l’article 30. Altres competències.

«En relació amb l’Administració de justícia,
excepte la militar, correspon a la Comunitat Autò-
noma de Castella i Lleó:

1. Exercir les facultats que les lleis orgàniques
del poder judicial i del Consell General del Poder
Judicial reconeguin o atribueixin al Govern de l’Es-
tat.

2. Delimitar les demarcacions territorials dels
òrgans jurisdiccionals i la localització de la seu, d’a-
cord amb la Llei orgànica del poder judicial.

3. Els notaris i els registradors de la propietat
i mercantils són nomenats per a la destinació a
la Comunitat per la Junta de Castella i Lleó, de
conformitat amb les lleis de l’Estat.

La Comunitat Autònoma participa en la fixació
de les demarcacions corresponents a les notaries
i els registres de la propietat i mercantils que radi-
quin en el territori.»

31è L’actual article 25. Disposició general, passa
a ser l’article 31. Disposició general.

Sense modificació.

32è L’actual article 26. Competències exclusives,
passa a ser l’article 32. Competències exclusives.
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«1. La Comunitat de Castella i Lleó té compe-
tència exclusiva en les matèries següents:

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

2a Ordenació del territori, urbanisme i habi-
tatge.

3a Obres públiques d’interès per a la Comu-
nitat Autònoma dins el territori que no tinguin la
qualificació legal d’interès general de l’Estat ni afec-
tin cap altra comunitat autònoma.

4a Ferrocarrils, carreteres i camins que trans-
corrin íntegrament pel territori de la Comunitat
Autònoma 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.

5a Aeroports i heliports en què no es duguin
a terme activitats comercials.

6a Projectes, construcció i explotació dels
aprofitaments hidràulics, canals i regadius d’interès
per a la Comunitat Autònoma; aigües minerals, ter-
mals i subterrànies, ordenació i concessió de recur-
sos i aprofitaments hidràulics, canals i regadius,
quan les aigües discorrin íntegrament dins el terri-
tori de Castella i Lleó.

7a Agricultura, ramaderia, indústries agroali-
mentàries, d’acord amb l’ordenació general de l’e-
conomia.

8a Tractament especial de les zones de mun-
tanya.

9a Pesca fluvial i lacustre, aquïcultura, caça i
explotacions cinegètiques. Protecció dels ecosiste-
mes en què es duguin a terme les activitats esmen-
tades.

10a Comerç interior, sens perjudici de la polí-
tica general de preus, de la lliure circulació de béns
en el territori de l’Estat i de la legislació sobre defen-
sa de la competència. Fires i mercats interiors. Esta-
bliment de borses de valors i establiment i regulació
de centres de contractació de mercaderies, con-
forme amb la legislació mercantil.

11a Artesania i altres manifestacions populars
d’interès per a la Comunitat.

12a Patrimoni històric, artístic, monumental,
arqueològic, arquitectònic i científic d’interès per
a la Comunitat, sens perjudici de la competència
de l’Estat per defensar-lo contra l’exportació i l’es-
poliació.

13a Museus, biblioteques, hemeroteques,
arxius i altres centres culturals i de dipòsit d’interès
per a la Comunitat i que no siguin de titularitat
estatal. En els mateixos termes, conservatoris de
música i dansa, centres dramàtics i altres institu-
cions relacionades amb el foment i l’ensenyament
de les belles arts.

14a Festes i tradicions populars.
15a Promoció del turisme i l’ordenació en l’àm-

bit de la Comunitat.
16a Cultura, amb atenció especial a les diver-

ses modalitats culturals de la Comunitat. Les aca-
dèmies que tinguin la seu central a Castella i Lleó.

17a Investigació científica i tècnica, en coor-
dinació amb la general de l’Estat.

18a Promoció de l’educació física, de l’esport
i de la utilització adequada del lleure.

19a Assistència social, serveis socials i desen-
volupament comunitari. Promoció i atenció de la
infantesa, de la joventut i de la gent gran. Promoció
de la igualtat de la dona. Prevenció, atenció i inser-
ció social dels co�ectius afectats per la discapacitat
o l’exclusió social.

20a Protecció i tutela de menors.

21a El foment del desenvolupament econòmic
i la planificació de l’activitat econòmica de la Comu-
nitat, dins dels objectius marcats per la política eco-
nòmica general i, en especial, la creació i la gestió
d’un sector públic regional propi de Castella i Lleó.

22a Ordenació de la Hisenda de la Comunitat
Autònoma, d’acord amb el que estableix aquest
Estatut.

23a Casinos, jocs i apostes, excepte les loteries
i apostes de l’Estat.

24a Cooperatives i entitats assimilables,
mútues no integrades al sistema de Seguretat
Social, respectant la legislació mercantil.

25a Espectacles.
26a Estadística 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.

27a Fundacions que exerceixin principalment
les funcions en la Comunitat Autònoma.

28a Indústria, amb el compliment de tot el que
determinin les normes de l’Estat per raons de segu-
retat, sanitàries o d’interès militar i les normes rela-
cionades amb les indústries 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 ter-
mes del que disposen els articles 38, 131 i 149.1,
números 11 i 13, de la Constitució.

29a Insta�acions de producció, de distribució
i de transport de qualsevol energia, inclosos els
recursos i els aprofitaments hidroelèctrics, eòlics,
de gas natural i de gasos liquats, quan se circums-
criguin al territori de la Comunitat i l’aprofitament
no afecti cap altra comunitat autònoma, tot això
sens perjudici del que estableix l’article 149.1,
números 22 i 25, de la Constitució.

30a Publicitat, llevat de les normes dictades per
l’Estat per a sectors i mitjans específics, d’acord amb
l’article 149.1, números 1, 6 i 8, de la Constitució.

31a Servei meteorològic de la Comunitat Autò-
noma.

32a Denominacions d’origen i altres indica-
cions de procedència relatives a productes de la
Comunitat, en co�aboració amb l’Estat.

33a Caixes d’estalvis i institucions de crèdit coo-
peratiu públic i territorial, en el marc de l’ordenació
general de l’economia i d’acord amb les disposicions
que en ús de les seves facultats dicti l’Estat.

34a Qualsevol altra que li correspongui d’acord
amb la Constitució, aquest Estatut o, en general,
l’ordenament jurídic.

2. En l’exercici d’aquestes competències,
corresponen a la Comunitat de Castella i Lleó les
potestats legislatives i reglamentàries, i la funció
executiva, inclosa la inspecció, que han de ser exer-
cides respectant, en tot cas, el que disposa la Cons-
titució.»

33è S’hi afegeix un nou article:

«Article 33. Altres competències.

1. Correspon a la Comunitat Autònoma de Cas-
tella i Lleó la vigilància i la protecció dels edificis
i les insta�acions, per la qual cosa 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 fa referència el
número 29 de l’article 149.1 de la Constitució.

2. La Comunitat Autònoma també pot convenir
amb l’Estat la co�aboració de les forces i els cossos
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de seguretat per a l’exercici de les funcions corres-
ponents a les competències seves que així ho
requereixin.

3. Correspon a la Comunitat Autònoma la coor-
dinació i altres facultats que preveu la Llei orgànica
a què fa referència el número 22 de l’article 148.1
de la Constitució, en relació amb les policies locals
de Castella i Lleó, sens perjudici de la seva depen-
dència de les autoritats locals.»

34è L’actual article 27. Competències de desple-
gament normatiu i d’execució, passa a ser l’article
34. Competències de desplegament normatiu i d’exe-
cució.

«1. En el marc de la legislació bàsica de l’Estat
i, si s’escau, en els termes que estableix, és com-
petència de la Comunitat de Castella i Lleó el des-
plegament legislatiu i l’execució de la legislació de
l’Estat en les matèries següents:

1a Sanitat i higiene. Promoció, prevenció i res-
tauració de la salut.

2a Coordinació hospitalària en general, inclosa
la de la Seguretat Social.

3a Règim local.
4a Defensa del consumidor i de l’usuari, d’a-

cord amb les bases i amb l’ordenació de l’activitat
econòmica general i la política monetària de l’Estat
i amb les bases i la coordinació general de la Sani-
tat, en els termes del que disposen els articles 38,
131 i 149.1, números 11, 13 i 16, de la Constitució.

5a Protecció del medi ambient i dels ecosis-
temes, sens perjudici de les facultats de la Comu-
nitat Autònoma per establir normes addicionals de
protecció en els termes de l’article 149.1.23a de
la Constitució.

6a Règim miner i energètic.
7a Premsa, ràdio, televisió i altres mitjans de

comunicació social, en el marc de les normes bàsi-
ques que l’Estat estableixi d’acord amb l’article
149.1, número 27, de la Constitució.

En els termes que estableix el paràgraf anterior,
la Comunitat Autònoma pot regular, crear i man-
tenir els mitjans de comunicació social que con-
sideri necessaris per al compliment de les seves
finalitats.

8a Ordenació farmacèutica.
9a Forests, aprofitaments i serveis forestals,

vies pecuàries, pastures i espais naturals protegits.
10a Cambres agràries, de comerç i indústria

i qualsevol altra de naturalesa equivalent.
11a Co�egis professionals i exercici de profes-

sions titulades.
12a Sistema de consultes populars en l’àmbit

de Castella i Lleó, de conformitat amb el que disposi
la llei a què es refereixen l’article 92.3 de la Cons-
titució i altres lleis de l’Estat, i correspon a l’Estat
l’autorització de la seva convocatòria.

2. En aquestes matèries, i llevat que s’estableixi
una norma en contra, també correspon a la Comu-
nitat la potestat reglamentària, la gestió i la funció
executiva, inclosa la inspecció.»

35è L’actual article 27 bis. Competències sobre
educació, passa a ser l’article 35. Competències sobre
educació.

«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 les lleis

orgàniques que d’acord amb l’apartat 1 de l’article
81 d’aquesta el desenvolupin i sens 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 la seva garantia.

2. Per garantir una prestació homogènia i efi-
caç del servei públic de l’educació que permeti
corregir les desigualtats o els desequilibris que es
puguin produir, la Comunitat Autònoma ha de pro-
porcionar a l’Administració de l’Estat la informació
que li so�iciti sobre el funcionament del sistema
educatiu en els aspectes qualitatius i quantitatius,
i co�aborar amb l’Administració de l’Estat en les
actuacions de seguiment i avaluació del sistema
educatiu nacional.

3. En l’exercici d’aquestes competències, la
Comunitat Autònoma ha de fomentar la investiga-
ció, especialment la referida a matèries o aspectes
peculiars de Castella i Lleó, i la creació de centres
universitaris a la Comunitat.»

36è L’actual article 28. Competències d’execució,
passa a ser l’article 36. Competències d’execució.

«Correspon a la Comunitat de Castella i Lleó,
en els termes que estableixin les lleis i les normes
reglamentàries que en desplegament d’aquestes
dicti l’Estat, la funció executiva en les matèries
següents:

1. Associacions.

2. Fires internacionals.

3. Gestió de les prestacions i serveis socials
del sistema de Seguretat Social: INSERSO. La deter-
minació de les prestacions del sistema, els requisits
per establir la condició de beneficiari i el finança-
ment s’han d’efectuar d’acord amb les normes esta-
blertes per 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.

4. Gestió de museus, arxius, biblioteques i
co�eccions de naturalesa anàloga de titularitat esta-
tal que no es reservi l’Estat. Els termes de la gestió
s’han de fixar mitjançant convenis.

5. Pesos i mesures. Contrast de metalls.

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

7. Productes farmacèutics.

8. Propietat industrial.

9. Propietat inte�ectual.

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 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’ocu-
pació, sens perjudici del que estableixin les normes
de l’Estat sobre aquestes matèries.

11. 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.

12. 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 què es refereix aquest pre-
cepte.

13. Aeroports amb qualificació d’interès gene-
ral la gestió directa dels quals no es reservi l’Estat.
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14. Sector públic estatal en l’àmbit territorial
de la Comunitat Autònoma, la qual ha de participar
en els casos i les activitats en què sigui procedent.

15. Transport de mercaderies i viatgers que tin-
guin l’origen i la destinació en el territori de la Comu-
nitat Autònoma de Castella i Lleó, sens perjudici
de l’execució directa que es reservi l’Estat.»

37è L’actual article 29. Assumpció de noves com-
petències, passa a ser l’article 37. Assumpció de noves
competències.

«1. En el marc del que estableix l’apartat 2 de
l’article 148 de la Constitució, amb l’acord previ
de les Corts de Castella i Lleó, adoptat per majoria
absoluta, la Comunitat Autònoma pot ampliar l’àm-
bit de les seves competències en matèries que no
estiguin atribuïdes en exclusiva a l’Estat i en les
que només li estiguin atribuïdes les bases o els
principis. L’acord d’assumir les noves competències
s’ha de sotmetre a les Corts Generals per a l’a-
provació mitjançant llei orgànica.

Així mateix, pot assumir competències per mitjà
dels procediments que estableixen els números 1
i 2 de l’article 150 de la Constitució.

Als efectes assenyalats en els paràgrafs ante-
riors, la Comunitat Autònoma pot exercir la inicia-
tiva legislativa que preveu l’article 87.2 de la Cons-
titució.

2. En qualsevol cas, la Comunitat de Castella
i Lleó pot assumir les altres competències, funcions
i serveis que la legislació de l’Estat reservi o atri-
bueixi a les comunitats autònomes.»

38è L’actual article 30. Convenis i acords de coo-
peració, passa a ser l’article 38. Convenis i acords de
cooperació.

«1. Per a la gestió i la prestació de serveis pro-
pis corresponents a matèries de la seva compe-
tència exclusiva, la Comunitat Autònoma de Cas-
tella i Lleó pot subscriure convenis amb altres comu-
nitats autònomes. Aquests convenis han de ser
aprovats per les Corts de Castella i Lleó i comu-
nicats a les Corts Generals, i entren en vigor al
cap de trenta dies de la comunicació esmentada,
llevat que les Corts Generals acordin en el mateix
termini que, pel seu contingut, s’han d’ajustar al
que preveu l’apartat 2 d’aquest article.

2. La Comunitat Autònoma de Castella i Lleó
també pot establir acords de cooperació amb altres
comunitats autònomes, amb l’autorització prèvia de
les Corts Generals.

3. La Comunitat Autònoma de Castella i Lleó
pot so�icitar al Govern de la Nació la subscripció
de tractats o convenis internacionals en matèries
d’interès per a Castella i Lleó, i en especial en les
derivades de la seva situació geogràfica com a regió
fronterera.

4. La Junta de Castella i Lleó ha d’adoptar les
mesures necessàries per a l’execució, dins del seu
territori, dels tractats internacionals i actes norma-
tius de les organitzacions internacionals, en el que
afectin les matèries pròpies de les competències
de la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó.

5. La Comunitat Autònoma de Castella i Lleó
ha de ser informada de l’elaboració de tractats i
convenis internacionals, i també dels projectes de
legislació duanera, en el que afectin matèries del
seu interès específic.»

39è L’actual article 31. Administració regional,
passa a ser l’article 39. Administració regional.

«1. Correspon a la Comunitat Autònoma de
Castella i Lleó la creació i l’estructuració dels òrgans
i els serveis de l’Administració regional que tinguin
com a objecte servir a l’exercici de les competèn-
cies atribuïdes a la Comunitat.

2. En l’exercici de les seves competències, l’Ad-
ministració de la Comunitat Autònoma de Castella
i Lleó gaudeix de les potestats i els privilegis propis
de l’Administració de l’Estat, entre els quals es
comprenen:

a) La presumpció de legitimitat i l’executorietat
dels seus actes, així com els poders d’execució for-
çosa i revisió en via administrativa.

b) La potestat d’expropiació, inclosa la decla-
ració d’ocupació urgent dels béns afectats, i l’exer-
cici de les competències restants de la legislació
expropiatòria atribuïdes a l’Administració de l’Estat,
quan es tracti de matèries de competència de la
Comunitat Autònoma.

c) La potestat de sanció dins dels límits que
estableixi l’ordenament jurídic.

d) La facultat d’utilització del procediment de
constrenyiment.

e) La inembargabilitat dels seus béns i drets,
com també els privilegis de prelació, preferència
i d’altres reconeguts a la Hisenda pública per al
cobrament dels seus crèdits, sens perjudici dels
que corresponguin en aquesta matèria a la Hisenda
de l’Estat i en igualtat de drets amb les altres comu-
nitats autònomes.

f) L’exempció de qualsevol obligació de garan-
tia o caució davant qualsevol organisme adminis-
tratiu o tribunal jurisdiccional.

g) La no-admissió d’interdictes contra les
actuacions de la Comunitat en matèria de la seva
competència efectuades d’acord amb el procedi-
ment legal.

3. Així mateix, en l’exercici de la competència
d’organització, règim i funcionament, que preveu
l’article 32.1.1a d’aquest Estatut, i d’acord amb la
legislació de l’Estat, correspon a la Comunitat Autò-
noma, entre altres matèries, l’establiment del règim
estatutari dels funcionaris de la Comunitat i de l’Ad-
ministració local, sens perjudici del que disposa l’ar-
ticle 149.1.18a de la Constitució; l’elaboració del
procediment administratiu derivat de les especia-
litats de l’organització pròpia; i la regulació dels
béns de domini públic i patrimonials, la titularitat
dels quals correspongui a la Comunitat, i dels con-
tractes i de les concessions administratives en el
seu àmbit.»

40è L’actual article 32. Principis de política eco-
nòmica, passa a ser l’article 40. Principis de política
econòmica.

«1. La Comunitat ha d’orientar la seva actuació
econòmica a la consecució de l’ocupació plena, a
l’aprofitament i la potenciació dels seus recursos,
a l’augment de la qualitat de la vida dels castellans
i lleonesos i de la solidaritat interregional, i ha de
fer atenció prioritària al desenvolupament de les
províncies i les zones més deprimides.

Amb aquestes finalitats, i per exercir més bé les
seves competències, la Comunitat pot dotar-se
d’instruments que fomentin l’ocupació plena, la for-
mació professional i el desplegament econòmic i
social.
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2. Per tal d’assegurar l’equilibri econòmic dins
del territori de la Comunitat i la realització interna
del principi de solidaritat, s’ha de constituir el Fons
de compensació regional, que ha de ser regulat
per una llei de les Corts de Castella i Lleó.

3. Els òrgans de la Comunitat han d’atendre
la promoció de tots els sectors econòmics i, en
particular, dels relacionats amb el desenvolupa-
ment del món rural.

4. La Comunitat de Castella i Lleó ha de par-
ticipar en l’elaboració de plans i programes eco-
nòmics de l’Estat, especialment quan afectin la
Comunitat Autònoma, en els termes que estableix
l’article 131 de la Constitució.»

41è S’hi afegeix un nou article:

«Article 41. Altres principis.

1. La Comunitat Autònoma de Castella i Lleó
ha de vetllar perquè, en els termes dels articles
138 i 139 de la Constitució espanyola, l’Estat garan-
teixi la realització efectiva dels principis d’igualtat
i solidaritat i l’equilibri econòmic de les diverses
comunitats autònomes, sense que les diferències
entre els seus estatuts i les seves competències
puguin implicar, en cap cas, privilegis econòmics
o socials en perjudici de Castella i Lleó.

2. A fi de garantir el nivell mínim en la prestació
dels serveis públics fonamentals que la Comunitat
Autònoma hagi assumit, la seva Hisenda ha de
rebre amb càrrec als pressupostos generals de l’Es-
tat l’assignació complementària a què es refereix
l’article 158.1 de la Constitució espanyola, sempre
que es donin els supòsits previstos a aquest efecte
en la llei que reguli el finançament de les comunitats
autònomes o en altres normes de desplegament.

3. La Comunitat Autònoma ha de vetllar perquè
a la valoració del cost dels serveis transferits o que
s’hagin de transferir, en el càlcul de la participació
anual dels ingressos de l’Estat, en la determinació
de l’assignació compensatòria a què es refereix l’a-
partat anterior i en la dels altres instruments de
solidaritat que preveu l’article 158 de la Constitució
espanyola, per a la correcció dels desequilibris tra-
dicionals de Castella i Lleó es ponderin adequa-
dament, entre altres, els factors d’extensió super-
ficial i dispersió i baixa densitat de la població.»

42è L’actual article 33. Autonomia financera, pas-
sa a ser l’article 42. Autonomia financera.

«1. La Comunitat, dins dels principis de coor-
dinació amb les hisendes estatal i local, de sufi-
ciència i de solidaritat entre tots els espanyols, té
autonomia financera i patrimoni propis, d’acord
amb la Constitució, aquest Estatut i la llei orgànica
que regula el finançament de les comunitats autò-
nomes.

2. La Comunitat i les institucions que la com-
ponen tenen idèntic tractament fiscal que les lleis
estableixen per a l’Estat.»

43è L’actual article 34. Patrimoni, passa a ser l’ar-
ticle 43. Patrimoni.

«1. El patrimoni de la Comunitat Autònoma de
Castella i Lleó està integrat per tots els béns dels
quals sigui titular, estiguin o no adscrits a algun
servei o ús públic de la Comunitat i sigui quina
sigui la seva naturalesa i el títol d’adquisició.

2. Una llei de les Corts de Castella i Lleó ha de
regular el règim jurídic del patrimoni de la Comu-
nitat Autònoma, així com la seva administració, con-
servació i defensa.»

44è L’actual article 35. Recursos financers, passa
a ser l’article 44. Recursos financers.

«1. La Hisenda de la Comunitat Autònoma es
constitueix amb:

1. Els rendiments dels propis impostos, les
taxes, els preus públics i les contribucions especials.

2. Els rendiments dels tributs cedits per l’Estat
a què es refereix la disposició addicional primera
i de tots aquells la cessió dels quals aprovin les
Corts Generals.

3. Un percentatge de participació en la recap-
tació dels impostos estatals no cedits.

4. Els recàrrecs sobre impostos estatals.
5. Les transferències procedents del Fons de

compensació interterritorial d’altres fons per al
desenvolupament.

6. Altres assignacions amb càrrec als pressu-
postos generals de l’Estat.

7. Els ingressos procedents de la Unió Europea.
8. Els ingressos procedents d’altres organis-

mes nacionals o internacionals.
9. El producte de l’emissió de deute i el recurs

al crèdit.
10. Els rendiments del patrimoni de la Comu-

nitat Autònoma i els altres ingressos de dret privat,
llegats, herències i donacions.

11. El producte de les multes i sancions en
l’àmbit de la seva competència.

12. Qualsevol altre tipus d’ingressos que es
puguin obtenir en virtut de les lleis.

2. La regulació de la Hisenda de la Comunitat
s’ordena de conformitat amb el que estableixen
aquest Estatut i la legislació de l’Estat.»

45è S’hi afegeix un nou article:

«Article 45. Altres recursos.

La Comunitat Autònoma o les entitats locals afec-
tades participen en els ingressos corresponents als tri-
buts que l’Estat pugui establir per recuperar els costos
socials produïts per activitats contaminants o genera-
dores de riscos d’especial gravetat per al medi, en la
forma que estableixi la llei creadora del gravamen.»

46è L’actual article 36. Tributs, passa a ser l’arti-
cle 46. Tributs.

«1. Els tributs propis o els cedits a la Comunitat
han d’acomodar la regulació al que estableix la llei
orgànica que reguli el finançament de les comu-
nitats autònomes.

2. De la mateixa manera s’han de regular els
recàrrecs que sigui procedent d’establir i les par-
ticipacions en els tributs estatals.

3. No es considera reforma de l’Estatut l’es-
tabliment, la modificació o la supressió de qualsevol
dels conceptes tributaris esmentats en els apartats
1 i 2 d’aquest article.»

47è L’actual article 37. Revisió de la participació,
passa a ser l’article 47. Revisió de la participació.

«La revisió de la participació de la Comunitat
Autònoma en els ingressos de l’Estat queda sub-
jecta al que disposi la llei orgànica que reguli el
finançament de les comunitats autònomes».

48è L’actual article 38. Deute públic i crèdit, passa
a ser l’article 48. Deute públic i crèdit.
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«1. La Comunitat Autònoma pot emetre deute
públic i concertar operacions de crèdit per finançar
despeses d’inversió en els termes que autoritzi la
corresponent llei de les Corts de Castella i Lleó.

2. El volum i les característiques de les emis-
sions s’han d’establir d’acord amb l’ordenació gene-
ral de la política creditícia i en coordinació amb
l’Estat.

3. Els valors emesos tenen la consideració de
fons públics amb caràcter general.

4. També pot concertar operacions de crèdit
per un termini inferior a un any per tal de cobrir
les necessitats transitòries de tresoreria.

5. El que estableixen els apartats anteriors s’ha
d’ajustar al que disposi la llei orgànica que reguli
el finançament de les comunitats autònomes.»

49è L’actual article 39. Institucions públiques de
crèdit i estalvi, passa a ser l’article 49. Institucions públi-
ques de crèdit i estalvi.

Sense modificació.

50è L’actual article 40. Pressupostos, passa a ser
l’article 50. Pressupostos.

«1. Els pressupostos de la Comunitat consti-
tueixen l’expressió xifrada conjunta i sistemàtica
de les obligacions que com a màxim poden reco-
nèixer i dels drets que prevegin liquidar durant
l’exercici corresponent. Tenen caràcter anual i
inclouen la totalitat de les despeses i els ingressos
dels organismes i les entitats que la integrin, i s’hi
ha de consignar l’import dels beneficis fiscals que
afectin els tributs atribuïts a la Comunitat de Cas-
tella i Lleó.

2. Correspon a la Junta l’elaboració dels pres-
supostos de Castella i Lleó i a les Corts de Castella
i Lleó examinar-los, esmenar-los, aprovar-los i con-
trolar-los. La Junta ha de presentar el projecte de
pressupostos a les Corts de Castella i Lleó abans
del 15 d’octubre de cada any. Si no és aprovat
abans del primer dia de l’exercici econòmic corres-
ponent, queden prorrogats automàticament els de
l’any anterior fins a l’aprovació del nou.

3. Els pressupostos de la Comunitat s’han de
presentar equilibrats, i la seva elaboració i gestió
s’ha d’efectuar amb criteris homogenis als de l’Es-
tat, de manera que sigui possible la seva conso-
lidació.

4. La comptabilitat de la Comunitat s’ha d’a-
daptar al Pla general de comptabilitat pública que
s’estableixi per a tot el sector públic.

La Comunitat ha de publicar els pressupostos
i els comptes anuals, ha de subministrar la infor-
mació que requereixi el Consell de Política Fiscal
i Financera i ha de certificar l’exactitud material
de les dades comptables.

5. En tot el que no disposa expressament
aquest Estatut en matèria de comptabilitat i control
de l’activitat financera, s’ha de tenir en compte la
legislació estatal aplicable.»

51è S’hi afegeix un nou article:

«Article 51. Consell de Comptes.

1. El Consell de Comptes, que depèn de les
Corts de Castella i Lleó, exerceix les funcions de
fiscalització externa de la gestió econòmica, finan-

cera i comptable del sector públic de la Comunitat
Autònoma i altres ens públics de Castella i Lleó,
sens perjudici de les competències que correspo-
nen al Tribunal de Comptes d’acord amb la Cons-
titució.

2. Una llei de les Corts ha de regular les com-
petències, l’organització i el funcionament.»

52è L’actual article 41. Coordinació de les hisen-
des locals, passa a ser l’article 52. Coordinació de les
hisendes locals.

Sense modificació.

53è L’actual article 42. Sector públic, passa a ser
l’article 53. Sector públic.

Sense modificació.

54è S’hi afegeix un nou article:

«Article 54. Consell Econòmic i Social.

1. El Consell Econòmic i Social és un òrgan
co�egiat de caràcter consultiu i assessor en matèria
socioeconòmica de la Comunitat Autònoma de Cas-
tella i Lleó.

2. Una llei de la Comunitat ha de regular la
seva organització i el seu funcionament».

55è L’actual article 43. Procediment, passa a ser
l’article 55. Procediment.

Sense modificació.

56è «Disposició addicional tercera:

Atesa la rellevància que té la Conca del Duero
com a element configurador del territori de Castella
i Lleó, la Comunitat Autònoma ha de cooperar en
els termes previstos en la legislació estatal i mit-
jançant els convenis oportuns, especialment en
matèria de gestió, en l’exercici de les competències
a què es refereix l’article 149.1.22a de la Cons-
titució. Tot això, sens perjudici de les previsions
que estableix l’article 37.1 d’aquest Estatut.»

57è Disposició addicional quarta:

«La celebració d’eleccions s’ha d’atenir al que
disposin les Corts Generals, amb la finalitat exclu-
siva de coordinar el calendari de les diverses con-
sultes electorals.»

58è Les disposicions transitòries no tenen modifi-
cació, llevat de la disposició transitòria primera, apartat
dos:

On diu: «... d’acord amb el que disposa l’article 15
d’aquest Estatut.»

Ha de dir: «... d’acord amb el que disposa l’article
17 d’aquest Estatut.»

59è La disposició derogatòria no té modificació.
60è La disposició final no té modificació.

Disposició derogatòria única.

A l’entrada en vigor d’aquesta reforma de l’Estatut
d’autonomia de Castella i Lleó queden derogades les
disposicions de mateix rang o inferior que s’hi oposin.
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Disposició final única.

Aquesta reforma de l’Estatut d’autonomia de Castella
i Lleó entra en vigor el mateix dia en què es publiqui
la Llei orgànica d’aprovació 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, 8 de gener de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

460 REIAL DECRET LLEI 1/1999, de 8 de gener,
sobre selecció de personal estatutari i provisió
de places a les institucions sanitàries de la
Seguretat Social. («BOE» 8, de 9-1-1999.)

L’article 34.quatre de la Llei 4/1990, de 29 de juny,
de pressupostos generals de l’Estat per a 1990, va modi-
ficar els sistemes de selecció de personal i de provisió
de places i llocs de treball a les institucions sanitàries
de la Seguretat Social, i els va adaptar a la realitat i
a l’estructura del sistema sanitari públic del nostre país
i va derogar les normes que fins aquell moment els regu-
laven, moltes de les quals eren de dates anteriors a la
Constitució espanyola i a la nova organització territorial
de l’Estat que es deriva del títol VIII.

Desplegat per reglament el precepte legal esmentat
pel Reial decret 118/1991, de 25 de gener, es van inter-
posar diversos recursos contenciosos administratius con-
tra aquesta norma, que van motivar que la Sala Tercera
del Tribunal Suprem plantegés davant el Tribunal Cons-
titucional una qüestió d’inconstitucionalitat respecte de
l’article 34.quatre de la Llei 4/1990 esmentada. La qües-
tió ha estat resolta mitjançant sentència de 15 d’octubre
de 1998 que, com que estima que la Llei de pressupostos
no és el marc adequat per a la introducció d’aquesta
normativa, declara inconstitucional i, en conseqüència,
nul l’article esmentat.

Aquesta declaració incideix sobre la mateixa validesa
del Reial decret 118/1991, norma que constitueix l’au-
tèntic reglament de les proves selectives per a l’accés
a la condició de personal estatutari i per als processos
de provisió de places a les institucions sanitàries de la
Seguretat Social.

Això s’esdevé en un moment en què les adminis-
tracions sanitàries públiques, d’acord amb les previsions
de la disposició addicional vintena de la Llei 66/1997,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, han iniciat un procés generalitzat de
cobertura de places i de consolidació d’ocupació, procés
que els co�ectius professionals afectats havien esperat
molt de temps.

Actualment estan en tramitació, o a punt de ser con-
vocades, nombroses proves selectives o concursos de
trasllats per cobrir alguns milers de places de les diferents
categories o tipus de personal de les institucions i centres
sanitaris del sistema nacional de salut, convocatòries que
es poden veure privades del reglament que regula el
desplegament i la tramitació. Les repercussions que això
tindria no només en el funcionament correcte del sistema
sanitari, que veuria ajornada la incorporació de milers
de professionals a nombrosos hospitals i centres de salut,
sinó també en les expectatives legítimes de centenars

de milers de ciutadans que aspiren a accedir a un lloc
de treball en el sistema sanitari públic per mitjà de pro-
cediments ja convocats o a punt de ser-ho, són evidents.

Per tot això, és necessari i urgent que el Govern adopti
una mesura legislativa extraordinària que cobreixi els
processos selectius que estan en marxa i les convoca-
tòries que, en desenvolupament de les ofertes d’ocu-
pació, han anunciat diferents serveis de salut per al futur
immediat. Concorren en la situació descrita raons de
necessitat extraordinària i urgent que, conforme amb
les previsions constitucionals, aconsellen la promulgació
d’un Reial decret llei.

La legislació que ara adopta el Govern té com a objec-
tiu l’eficàcia sobre les convocatòries en tràmit i sobre
els processos selectius que es puguin promoure a curt
termini, ja que es troba en procés avançat de negociació
amb les comunitats autònomes i amb els representants
socials l’avantprojecte de Llei reguladora de l’Estatut
marc del personal estatutari dels serveis de salut, pro-
mogut pel Govern en desplegament de les recomana-
cions de la Resolució del Congrés dels Diputats de 18
de desembre de 1997, per la qual s’aprova l’informe
de la subcomissió constituïda en el si de la Comissió
de Sanitat i Consum per avançar en la consolidació del
sistema nacional de salut.

L’Estatut marc esmentat ha d’establir la nova legis-
lació bàsica del sector en matèria de selecció de personal
i provisió de places, i amb la implantació han de quedar
sense efecte els Estatuts de personal vigents i la nor-
mativa posterior, entre ella, aquest mateix Reial decret
llei.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització que conté
l’article 86 de la Constitució espanyola i amb la deli-
beració prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 8 de gener de 1999,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

La selecció del personal estatutari i la provisió de
places de les institucions sanitàries de la Seguretat Social
s’efectuen pels sistemes i els procediments que estableix
aquest Reial decret llei.

CAPÍTOL I

Selecció de personal

SECCIÓ 1a CONVOCATÒRIA I DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES

SELECTIVES

Article 2. Normes generals de les convocatòries.

1. Les proves selectives per a l’accés a la condició
de personal estatutari s’han d’ajustar als principis cons-
titucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com al de
publicitat, i han de constar, amb caràcter general, de
les fases de concurs i d’oposició. No obstant això, cons-
taran només de la fase d’oposició les corresponents a
les categories de personal en què les funcions que cal
dur a terme o el previsible nombre d’aspirants ho acon-
selli.

2. L’Administració pública o servei de salut de què
depenguin les institucions sanitàries afectades ha d’i-
niciar el sistema selectiu mitjançant una convocatòria
que s’ha de publicar, segons escaigui, en el «Butlletí Ofi-
cial de l’Estat» o en el «Butlletí Oficial» de la comunitat
autònoma.

Així mateix, s’han d’adoptar les mesures de publicitat
necessàries per assegurar la divulgació de la convoca-
tòria entre les organitzacions, les institucions i els serveis
en els quals pugui resultar d’interès.


