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tres, b), dos, de la Llei seixanta-u/mil nou-cents setanta-
vuit, de vint-i-set de desembre.

e) Que no estigui en situació de suspensió de paga-
ments o fallida, o incorri en el supòsit que preveu l’apartat 
tres de l’article cent cinquanta de la Llei de règim jurídic de 
les societats anònimes.

Quarta.–Inclusió en la disposició addicional quarta de la 
Llei seixanta-u/mil nou-cents setanta-vuit, de vint-i-set de 
desembre, d’un nou número set amb el tenor literal 
següent:

«Set. Es presumeix l’existència de comptabilitats 
diverses quan es presenti a qualsevol efecte davant l’Admi-
nistració o organismes de crèdit oficial o de qualsevol 
manera es doni publicitat o informació a tercers a balanços 
diferents dels presentats a efectes fiscals.»

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.–Les associacions compreses a l’article deu, u, 
E), del text refós de l’extingit impost sobre la renda de soci-
etats i altres entitats jurídiques, aprovat per Decret tres mil 
tres-cents cinquanta-nou/mil nou-cents seixanta-set, de 
vint-i-tres de desembre, tenen un termini de sis mesos, 
comptat a partir de la data en què finalitzi el primer exercici 
tancat amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 
per inscriure’s al Registre especial del Ministeri d’Hisenda i 
acollir-se, en conseqüència, al règim tributari que preveu 
aquesta Llei per a les agrupacions d’empreses.

Segona.–Les unions temporals d’empreses, constituï-
des a l’empara de la Llei cent noranta-sis/mil nou-cents 
seixanta-tres, de tres de desembre, tenen un termini de sis 
mesos, comptat a partir de la data en què finalitzi el primer 
exercici tancat amb posterioritat a l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, per inscriure’s al Registre especial del Minis-
teri d’Hisenda i acollir-se, en conseqüència, al règim tribu-
tari que preveu aquesta Llei.

Tercera.–Transcorreguts els terminis assenyalats a les 
disposicions anteriors, queden sense efecte les resolucions 
corresponents dels òrgans provincials competents o, si 
s’escau, les ordres ministerials, sense que es puguin man-
tenir, per tant, amb caràcter transitori els règims concedits 
fins al compliment dels terminis esmentats.

Quarta.–Les associacions i unions temporals d’empre-
ses a què es refereixen les disposicions transitòries anteri-
ors es poden extingir amb exempció de tota classe de tri-
buts que puguin gravar les operacions necessàries per 
aquesta extinció, en el termini de sis mesos, comptat a 
partir de la vigència d’aquesta Llei.

Cinquena.–Sens perjudici del que disposa la disposició 
addicional tercera, dos, a), els grups de societats que a la 
publicació d’aquesta Llei tinguin concedit el règim de 
declaració consolidada per l’impost sobre societats, man-
tenen el seu dret a l’aplicació d’aquest, fins a finalitzar el 
període de tres exercicis vigent en aquella data, segons la 
normativa vigent i en els termes de l’acord de concessió 
corresponent. No obstant això, la inclusió de societats a 
partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei requereix, en tot 
cas, el percentatge de domini exigit per la disposició addi-
cional tercera i el compliment dels requisits inclosos al 
Reial decret llei mil quatre-cents catorze/mil nou-cents 
setanta-set, de disset de juny, quan no hagin estat derogats 
per aquesta norma.

Sisena.–Quan per conseqüència del que disposa la dis-
posició addicional tercera, dos, a), alguna societat resulti 
exclosa del grup i aquesta hagi intervingut amb anterioritat 
al dia vint-i-set de juny de mil nou-cents vuitanta-u en 
alguna transacció d’actius intergrup, els resultats diferits 
pendents de gravamen no s’entenen realitzats i, en conse-
qüència, no s’integren a la base imposable consolidada.

Així mateix, quan pel mateix motiu un grup perdi la con-
dició de consolidable, els resultats diferits per transaccions 

intergrup anteriors al dia vint-i-set de juny de mil nou-cents 
vuitanta-u, pendents de gravamen, no s’entenen realitzats i, 
en conseqüència, no s’integren a la seva base imposable 
consolidada ni a les de les societats que l’integren.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.–En el termini d’un any, a partir de la publicació 
de les normes reglamentàries, s’ha d’aprovar l’adaptació 
corresponent del Pla general de comptabilitat a les peculia-
ritats de gestió comptable de les agrupacions d’empreses i 
unions temporals d’empreses.

Segona.–Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i és aplicable al 
primer exercici econòmic que s’iniciï amb posterioritat a 
aquesta data.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei queden 
derogades les disposicions legals següents:

A) Llei cent noranta-sis/mil nou-cents seixanta-tres, 
de vint-i-vuit de desembre:

–Article setè.
–Article vuitè.
–Article novè quant a agrupacions temporals d’empre-

ses (unions temporals d’empreses).
–Text refós de l’extingit impost sobre la renda de socie-

tats i altres entitats jurídiques, aprovat per Decret tres mil 
tres-cents cinquanta-nou/mil nou-cents seixanta-set, de 
vint-i-tres de desembre:

–Article deu u, E).
–Decret llei dotze/mil nou-cents setanta-tres, de trenta 

de novembre:
–Article vint-i-dos.
–Llei seixanta-u/mil nou-cents setanta-vuit, de vint-i-set 

de desembre:
–Article dinou dos, quant a agrupacions temporals 

d’empreses (unions temporals d’empreses).

B) Els decrets números tres mil vint-i-nou/mil nou-
cents setanta-sis i tres mil trenta, de deu de desembre, i el 
Decret número quatre-cents trenta/mil nou-cents setanta-
set, d’onze de març, en el que es refereixen al règim fiscal 
de les societats de desenvolupament industrial (SODI).

C) L’article quart, punts u i dos, del Reial decret llei 
quinze/mil nou-cents setanta-set, de vint-i-cinc de febrer.

Per tant,

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, vint-i-sis de maig de mil 
nou-cents vuitanta-dos.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern, 

LEOPOLDO CALVO-SOTELO  Y BUSTELO 

 15030 LLEI ORGÀNICA 3/1982, de 9 de juny, de l’Es-
tatut d’autonomia de La Rioja. («BOE» 146, 
de 19-6-1982.)

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.
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TÍTOL PRELIMINAR

Article primer.

U. La Rioja, entitat regional històrica dins l’Estat 
espanyol, es constitueix en Comunitat Autònoma per a 
l’exercici del seu autogovern, d’acord amb la Constitució 
i aquest Estatut, que n’és la norma institucional bàsica.

Dos. La Comunitat Autònoma de La Rioja assumeix 
el govern i l’administració autònoms de la regió. Els seus 
poders emanen del poble i són exercits d’acord amb la 
Constitució i aquest Estatut.

Article segon.

El territori de la Comunitat Autònoma és el dels 
municipis compresos dins els límits administratius de 
l’actual província de La Rioja.

Article tercer.

La bandera de La Rioja és la formada per quatre fran-
ges horitzontals i de la mateixa mida, dels colors ver-
mell, blanc, verd i groc.

Article quart.

La seu dels òrgans de la Comunitat Autònoma de La 
Rioja és la ciutat de Logronyo

Article cinquè.

La Comunitat Autònoma de La Rioja estructura la 
seva organització territorial en municipis i comarques.

Article sisè.

U. Als efectes d’aquest Estatut tenen la condició 
d’habitants de La Rioja els espanyols que, segons les 
lleis de l’Estat, tinguin residència administrativa en qual-
sevol dels municipis de la Comunitat Autònoma de La 
Rioja.

Dos. Com a habitants de La Rioja, gaudeixen dels 
drets polítics que defineix aquest Estatut els ciutadans 
espanyols residents a l’estranger que hagin tingut el seu 
últim veïnatge administratiu a La Rioja i acreditin aquesta 
condició en el consolat d’Espanya corresponent. També 
tenen aquests drets els seus descendents inscrits com a 
espanyols, si així ho sol·liciten, en la forma que deter-
mini la legislació de l’Estat.

Article setè.

U. Els ciutadans de La Rioja són titulars dels drets i 
deures fonamentals establerts a la Constitució.

Dos. Correspon a la Comunitat Autònoma, com a 
poder públic i en l’àmbit de les seves competències, pro-
moure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de 
l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efec-
tives; remoure els obstacles que impedeixin o dificultin 
la seva plenitud i facilitar la participació de tots els ciuta-
dans en la vida política, econòmica, cultural i social, així 
com la defensa i protecció dels valors culturals del poble 
de La Rioja.

Tres. La Comunitat Autònoma ha d’impulsar les acci-
ons que tendeixin a millorar les condicions de vida i tre-
ball i a incrementar l’ocupació i creixement econòmic.

Quatre. Igualment, la Comunitat Autònoma ha de 
promoure la col·laboració amb les col·lectivitats de La 
Rioja establertes fora del seu territori, d’acord amb el 
que disposen aquest Estatut i la legislació general de 
l’Estat.

TÍTOL PRIMER

De les competències de la Comunitat Autònoma

CAPÍTOL PRIMER
De les competències exclusives

Article vuitè.

U. Correspon a la Comunitat Autònoma de La Rioja la 
competència exclusiva en les matèries següents:

U) L’organització de les seves institucions d’autogo-
vern, de conformitat amb el que disposa aquest Estatut.

Dos) El foment del desenvolupament econòmic de La 
Rioja dins els objectius marcats per la política econòmica 
nacional.

Tres) Les obres publiques d’interès per a La Rioja en 
el seu propi territori, que no siguin d’interès general de 
l’Estat ni afectin una altra comunitat autònoma.

Quatre) La recerca, projecció, construcció i explotació 
dels aprofitaments hidràulics, hidroelèctrics, canals i rega-
dius d’interès per a La Rioja, dins els límits del seu territori, 
així com de les aigües minerals i termals.

Cinc) Els ferrocarrils, carreteres i camins l’itinerari 
dels quals es desenvolupi íntegrament dins el territori de 
La Rioja; i, en els mateixos termes, el transport desenvolu-
pat per aquests mitjans i per cable.

Sis) L’agricultura i ramaderia, d’acord amb l’ordena-
ció general de l’economia.

Set) Les denominacions d’origen, en col·laboració 
amb l’Estat.

Vuit) L’ordenació del territori, urbanisme i habitatge.
Nou) La caça, la pesca fluvial i l’aqüicultura.
Deu) El règim de fires i mercats interiors.
Onze) L’artesania.
Dotze) El foment de la cultura i de la recerca, amb 

especial atenció a les manifestacions regionals.
Tretze) Els museus, arxius, biblioteques i conservato-

ris de música d’interès per a La Rioja, que no siguin de 
titularitat estatal.

Catorze) El patrimoni artístic, arqueològic, històric, 
cultural i monumental d’interès per a La Rioja.

Quinze) La promoció i ordenació del turisme en el seu 
àmbit territorial.

Setze) La promoció de l’esport i de la utilització ade-
quada de l’oci.

Disset) La vigilància i protecció del seu patrimoni, 
edificis i instal·lacions.

Divuit) L’assistència i el benestar social, inclosa la 
política juvenil.

Dinou) Els aeroports esportius i, en general, els que 
no duguin a terme activitats comercials.

Dos. En l’exercici d’aquestes competències corres-
pon a la Comunitat Autònoma de La Rioja la potestat 
legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva, 
que ha d’exercir respectant, en tot cas, el que disposa la 
Constitució.

CAPÍTOL II

Del desenvolupament legislatiu i execució 
de competències

Article novè.

En el marc de la legislació bàsica de l’Estat i, si s’escau, 
en els termes que aquesta estableixi, correspon a la Comu-
nitat Autònoma de La Rioja el desplegament legislatiu i 
l’execució en les matèries següents:

U) L’alteració de termes municipals, la seva denomi-
nació i capitalitat, organització de mancomunitats, agrupa-
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ció de municipis i creació d’entitats inframunicipals i supra-
municipals, i, en general, les funcions que corresponguin a 
l’Administració de l’Estat sobre les corporacions locals i la 
transferència de les quals autoritzi la legislació sobre el 
règim local.

Dos) L’ordenació i planificació de l’activitat econòmica 
regional en l’exercici de les competències assumides en 
aquest Estatut.

Tres) Les institucions de crèdit corporatiu, públic, ter-
ritorial i caixes d’estalvis.

Quatre) Les vies pecuàries, forests, aprofitaments 
forestals, pastures, règim de les zones de muntanya i 
espais naturals protegits.

Cinc) La sanitat i higiene.
Sis) La recerca en matèries d’interès per a la Comuni-

tat Autònoma de La Rioja.
Set) Les especialitats de règim juridicoadministratiu 

derivades de les competències assumides i de l’organitza-
ció pròpia de la Comunitat Autònoma.

Vuit) La coordinació i altres facultats en relació amb 
les policies locals, en els termes que estableixi una llei 
orgànica.

Nou) La coordinació hospitalària en general.
Deu) L’estadística per a les finalitats i competències 

de la Comunitat Autònoma.

CAPÍTOL III

De l’execució de la legislació de l’Estat

Article deu.

U. Correspon a la Comunitat Autònoma de La Rioja, 
ajustant-se als termes que estableixin les lleis i, si s’escau, 
a les normes reglamentàries que l’Estat dicti per al seu des-
plegament, la funció executiva en les matèries següents:

U) La gestió en matèria de protecció del medi ambi-
ent, inclosos els abocaments industrials i contaminants en 
rius i llacs.

Dos) La instal·lació, ampliació i control d’indústries.
Tres) Les institucions i fundacions d’interès exclusiu 

per a La Rioja.
Quatre) El comerç interior i la defensa del consu-

midor.
Cinc) La gestió dels museus, biblioteques i arxius de 

titularitat estatal, d’interès per a la Comunitat Autònoma, 
en el marc dels convenis que, si s’escau, es puguin subs-
criure amb l’Estat.

Dos. El que disposen els apartats del número anterior 
d’aquest article s’entén sens perjudici i quan no s’oposi a 
l’article cent quaranta-nou de la Constitució.

CAPÍTOL IV

De l’assumpció d’altres competències

Article onze.

U. La Comunitat Autònoma de La Rioja també exer-
ceix competències, en els termes que a continuació s’asse-
nyalen, en les matèries següents o altres que excedeixin el 
que preveu l’article cent quaranta-vuit punt u de la Consti-
tució:

a) L’ordenació de les institucions financeres en el seu 
àmbit regional.

b) El règim miner i energètic.
c) L’ensenyament en tots els nivells i graus, modali-

tats i especialitats.
d) Les cambres agràries, Cambra Oficial de Comerç i 

Indústria i Cambra de la Propietat Urbana.
e) Els casinos, jocs i apostes, excepte les apostes 

mútues, esportives i benèfiques.

f) La premsa, ràdio i televisió i mitjans de comunica-
ció social.

g) Treball i Seguretat Social.
h) Totes les altres competències que es puguin assu-

mir pels procediments establerts a l’apartat dos d’aquest 
article.

Dos. L’assumpció de les competències previstes a 
l’apartat anterior s’ha de realitzar mitjançant un dels proce-
diments següents:

Primer.–Transcorreguts els cinc anys previstos a l’arti-
cle cent quaranta-vuit punt dos de la Constitució, amb 
l’acord previ de la Diputació General adoptat per majoria 
absoluta i mitjançant una llei orgànica aprovada per les 
Corts Generals, segons el que preveu l’article cent qua-
ranta-set punt tres de la Constitució.

Segon.–A través dels procediments establerts als 
números u i dos de l’article cent cinquanta de la Constitu-
ció, bé a iniciativa de la Diputació General de La Rioja, bé a 
proposta del Govern de la nació, del Senat o del Congrés 
dels Diputats.

Tant en un procediment com en l’altre, la Llei orgànica 
ha d’assenyalar les competències que han de passar a ser 
exercides per la Comunitat Autònoma i els termes en què 
s’hagin de portar a terme.

Article dotze.

Amb relació als ensenyaments universitaris, la Comu-
nitat Autònoma de La Rioja assumeix les competències i 
funcions que li puguin correspondre en el marc de la legis-
lació general o, si s’escau, de les delegacions que es puguin 
produir, i en els dos casos, i en el seu àmbit, ha de fomen-
tar la recerca i totes les activitats universitàries que afavo-
reixin la promoció cultural dels seus habitants.

Article tretze.

En matèria de mitjans audiovisuals de comunicació 
social de l’Estat, la Comunitat Autònoma de La Rioja  exer-
ceix totes les potestats i competències que li correspon-
guin en els termes i casos establerts en la legislació estatal 
sobre radiodifusió i televisió.

CAPÍTOL V

De l’atribució de les competències que corresponen
a la Diputació Provincial

Article catorze.

La Comunitat Autònoma de La Rioja assumeix des de la 
seva constitució totes les competències, mitjans i recursos 
que, segons les lleis, corresponguin a la Diputació Provin-
cial de La Rioja.

Els òrgans de representació i govern de la Diputació 
Provincial establerts per la legislació de règim local queden 
substituïts a la província de La Rioja pels propis de la Comu-
nitat Autònoma, en els termes d’aquest Estatut. La Diputa-
ció General de La Rioja ha de determinar, segons la seva 
naturalesa, la distribució de les competències de la Diputa-
ció Provincial entre els diferents òrgans de la Comunitat 
Autònoma de La Rioja, previstos a l’article setze d’aquest 
Estatut.

CAPÍTOL VI

Dels convenis amb altres comunitats autònomes

Article quinze.

U. La Comunitat Autònoma de La Rioja pot subscriure 
convenis amb altres comunitats autònomes o territoris de 
règim foral per a la gestió i prestació dels serveis propis de 
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la seva competència, d’acord amb el que estableix l’article 
cent quaranta-cinc punt dos de la Constitució.

Dos. Una vegada aprovats els convenis, s’han de 
comunicar a les Corts Generals i entren en vigor, d’acord 
amb el que s’hi estableixi, transcorreguts trenta dies des de 
la recepció de la comunicació a les Corts Generals, si 
aquestes no manifesten cap objecció.

Tres. La Comunitat Autònoma de La Rioja també pot 
establir altres acords de cooperació amb comunitats autò-
nomes o territoris de règim foral, amb l’autorització prèvia 
de les Corts Generals.

TÍTOL II

Dels òrgans de la Comunitat Autònoma de La Rioja

Article setze.

U. Els òrgans de la Comunitat Autònoma de La Rioja 
són la Diputació General, el Consell de Govern i el seu pre-
sident.

Dos. Les lleis de la Comunitat Autònoma n’han d’or-
denar el funcionament d’acord amb la Constitució i aquest 
Estatut.

CAPÍTOL PRIMER

De la Diputació General

Article disset.

U. La Diputació General, que representa el poble de 
La Rioja, és l’òrgan legislatiu de la Comunitat Autònoma, 
que, de conformitat amb la Constitució, aquest Estatut i la 
resta de l’ordenament jurídic, exerceix les funcions 
següents:

a) La potestat legislativa de la Comunitat Autònoma 
en l’àmbit de la seva competència.

b) El desenvolupament de la legislació de l’Estat en 
les matèries que així li correspongui.

c) Elegir d’entre els seus membres el president de la 
Comunitat Autònoma i aprovar-ne el programa.

d) Aprovar els pressupostos de la Comunitat Autò-
noma i la rendició anual de comptes, sens perjudici del 
control que correspongui al Tribunal de Comptes d’acord 
amb l’article cent cinquanta-tres, d), de la Constitució.

e) Aprovar els plans de foment d’interès general de la 
Comunitat Autònoma.

f) Aprovar l’ordenació comarcal i l’alteració dels ter-
mes municipals existents a La Rioja, les seves denominaci-
ons i capitalitat.

f) Autoritzar les transferències de competències de la 
Comunitat Autònoma a favor d’ens locals inclosos en el 
seu territori.

h) Exercir la iniciativa legislativa i de reforma de la 
Constitució, segons el que en disposen els articles vui-
tanta-set punt dos i cent seixanta-sis.

i) Interposar recursos davant el Tribunal Constitucio-
nal i personar-se davant aquest en les actuacions en què 
així sigui procedent.

j) Autoritzar, mitjançant llei, el recurs al crèdit o la 
prestació d’aval a corporacions públiques, persones físi-
ques o jurídiques.

k) Designar per a cada legislatura de les Corts Gene-
rals els senadors representants de la Comunitat Autònoma 
de La Rioja, segons el que preveu l’article seixanta-nou 
punt cinc de la Constitució, pel procediment determinat per 
la mateixa Diputació General.

l) Autoritzar i aprovar els convenis a què es refereix 
l’article catorze d’aquest Estatut, d’acord amb els procedi-
ments que s’hi estableixen i supervisar-ne l’execució.

m) Col·laborar amb les Corts Generals i amb el 
Govern de la nació en relació amb el que disposa l’article 
cent trenta-u de la Constitució i en tots els supòsits en què 
hagi de subministrar dades a aquell per a l’elaboració de 
projectes de planificació.

n) Exercir, en general, totes les competències que li 
atribueixin la Constitució, aquest Estatut i les lleis de l’Estat 
i de La Rioja.

Dos. La Diputació General de La Rioja és inviolable.
Tres. La Diputació General pot delegar la seva potes-

tat legislativa en el Consell de Govern, en els termes 
d’aquest Estatut i amb els mateixos requisits que els esta-
blerts als articles vuitanta-dos, vuitanta-tres i vuitanta-qua-
tre de la Constitució. Igualment pot delegar, si s’escau, la 
seva potestat de desplegament legislatiu en el Consell de 
Govern, i fixar les directrius, terminis i controls que consi-
deri pertinents.

Article divuit.

U. La Diputació General està constituïda pel nombre 
de diputats que determini una llei de la Comunitat Autò-
noma, amb un mínim de trenta-dos i un màxim de qua-
ranta, elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i 
secret.

Dos. La circumscripció electoral és la Comunitat 
Autònoma.

Tres. La Diputació General és elegida per un termini 
de quatre anys d’acord amb un sistema proporcional.

No pot ser dissolta, llevat del supòsit excepcional que 
preveu l’article vint-i-dos d’aquest Estatut.

Quatre. La convocatòria d’eleccions l’ha de realitzar el 
president de la Comunitat Autònoma, i pot coincidir amb 
les eleccions locals. La seva celebració s’ha d’ajustar al 
calendari que assenyali el Govern de la nació, si és simul-
tani per a altres comunitats autònomes.

Cinc. Els membres de la Diputació General gaudei-
xen, fins i tot després d’haver cessat en el seu mandat, 
d’inviolabilitat per les opinions manifestades en actes par-
lamentaris i pels vots emesos en l’exercici del seu càrrec. 
Durant el seu mandat no poden ser detinguts ni retinguts 
pels actes delictius comesos al territori de La Rioja, sinó en 
cas de flagrant delicte, i, en tot cas, sobre la seva inculpa-
ció, presó, processament i judici, correspon decidir al Tribu-
nal de categoria superior al que, dins la Comunitat Autò-
noma, estigui atribuïda la competència per raó de la 
matèria. Fora del territori esmentat la responsabilitat penal 
és exigible, en els mateixos termes, davant la Sala Penal 
del Tribunal Suprem.

Sis. Una llei de la Comunitat Autònoma, que reque-
reix majoria absoluta per a la seva aprovació, ha de deter-
minar el procediment electoral, les condicions de inelegibi-
litat, i incompatibilitat dels diputats, el seu cessament i la 
seva substitució.

Set. Els diputats regionals no estan subjectes a man-
dat imperatiu.

Vuit. Els membres de la Diputació General no perce-
ben una retribució fixa pel seu càrrec representatiu, sinó 
únicament les dietes que es determinin pel seu exercici.

Article dinou.

U. La Diputació General ha d’elegir d’entre els seus 
membres un president i la Mesa.

Dos. El Reglament de la Diputació General, que ha de 
ser aprovat per majoria absoluta dels seus membres, en 
regula la composició, règim i funcionament.

Tres. La Diputació General fixa el seu propi pressu-
post.

Quatre. La Diputació General funciona en Ple i en 
comissions.
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Cinc. Es reuneix durant quatre mesos a l’any, en dos 
períodes de sessions, compresos entre setembre i desem-
bre el primer, i entre febrer i juny, el segon.

A petició del Consell de Govern, de la Diputació Perma-
nent o de la quarta part dels membres de la Diputació 
General, aquesta es pot reunir en sessió extraordinària, 
que es clausura en exhaurir l’ordre del dia determinat per 
al qual va ser convocada.

Sis. En els períodes en què la Diputació General no 
estigui reunida o quan hagi expirat el seu mandat, hi ha 
d’haver una diputació permanent, el procediment d’elec-
ció, composició i funcions de la qual l’ha de determinar el 
Reglament.

Set. Per a la deliberació i adopció d’acords, la Diputa-
ció General s’ha de reunir reglamentàriament i amb assis-
tència de la meitat més un dels seus membres. Els acords 
s’han d’adoptar per majoria dels presents si l’Estatut, les 
lleis o el Reglament no exigeixen un altre tipus de majoria 
més qualificada.

Vuit. El vot és personal i indelegable.

Article vint.

La iniciativa legislativa i reglamentària, en l’àmbit reco-
negut en aquest capítol a la Comunitat Autònoma, corres-
pon als diputats, al Consell de Govern i al poble de La Rioja 
en els termes que estableixi una llei de la Diputació Gene-
ral de La Rioja.

Article vint-i-u.

U. Les lleis les ha de promulgar en nom del rei el pre-
sident de la Comunitat Autònoma, que n’ha d’ordenar la 
publicació immediata en el «Butlletí Oficial de La Rioja» i 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat». El mateix sistema de publi-
cació regeix per als reglaments que aprovi la Comunitat 
Autònoma respecte a les matèries en què li correspongui el 
desplegament de la legislació de l’Estat.

Dos. Les lleis i reglaments a què es refereix el parà-
graf anterior entren en vigor al cap dels vint dies següents 
a la seva última publicació, llevat que la mateixa norma 
estableixi un altre termini.

CAPÍTOL II

Del president de la Comunitat Autònoma de La Rioja

Article vint-i-dos.

U. El president assumeix la representació de la Comu-
nitat Autònoma de La Rioja, presideix, dirigeix, coordina 
l’actuació del Consell de Govern i exerceix la representació 
ordinària de l’Estat en el territori autònom.

Dos. El president de la Comunitat Autònoma és elegit 
per la Diputació General d’entre els seus membres i nome-
nat pel rei. El president de la Diputació General, amb la 
consulta prèvia amb les forces polítiques que hi són repre-
sentades, ha de proposar un candidat a president de la 
Comunitat Autònoma de La Rioja. El candidat ha de pre-
sentar el seu programa a la Diputació General. Per ser ele-
git, el candidat ha d’obtenir majoria absoluta, en primera 
votació; si no l’obté, s’ha de procedir a una nova votació al 
cap de quaranta-vuit hores, i la confiança s’entén atorgada 
si obté majoria simple. En cas que no s’aconsegueixi 
aquesta majoria s’han de tramitar propostes successives 
en la forma prevista anteriorment. Si transcorregut el ter-
mini de dos mesos a partir de la primera votació d’investi-
dura, cap candidat no ha obtingut la confiança de la Dipu-
tació General, aquesta queda automàticament dissolta, i 
dins els seixanta dies següents s’ha de procedir a la cele-
bració de noves eleccions per a aquesta. El mandat de la 
nova Diputació dura, en tot cas, fins a la data en què hagi 
de concloure el de la primera.

Tres. El president cessa per dimissió, mort, incapaci-
tat, dissolució de la Diputació General, pèrdua de la confi-
ança atorgada o censura de la Diputació General.

Quatre. Una llei de la Comunitat Autònoma ha de 
regular l’Estatut personal del president, les seves atribu-
cions i responsabilitat política.

CAPÍTOL III
Del Consell de Govern

Article vint-í-tres.

U. El Consell de Govern, com a òrgan col·legiat, exer-
ceix les funcions de govern i administració de la Comunitat 
Autònoma, i li correspon en particular:

a) L’exercici de la potestat reglamentària no reservada 
per aquest Estatut a la Diputació General.

b) Interposar recursos davant el Tribunal Constitucio-
nal i personar-se en les actuacions en què així escaigui.

c) Executar, en general, totes les funcions que es deri-
vin de l’ordenament jurídic estatal i regional.

Dos. El Consell de Govern es compon del president de 
la Comunitat Autònoma i els consellers, que no requerei-
xen la condició de diputats regionals i que són nomenats i 
destituïts per aquell, que també en determina el nombre, 
que, en tot cas, no pot se superior a deu.

Tres. Una llei de la Comunitat Autònoma ha de regu-
lar l’Estatut personal dels membres del Consell de Govern 
i les seves relacions amb els altres òrgans de la Comunitat 
Autònoma dins les normes d’aquest Estatut i de la Consti-
tució.

Article vint-i-quatre.

U. El Consell de Govern respon políticament davant la 
Diputació General de forma solidària, sens perjudici de la 
responsabilitat directa de cadascun dels seus membres per 
la seva pròpia gestió.

Dos. El president de la Comunitat Autònoma, amb la 
deliberació prèvia del Consell de Govern, pot plantejar 
davant la Diputació General la qüestió de confiança sobre 
el seu programa o sobre la seva política general; la confi-
ança s’entén atorgada quan voti a favor d’aquesta la majo-
ria simple dels diputats.

Tres. La Diputació General pot exigir la responsabili-
tat política del Consell de Govern i del seu president mitjan-
çant l’adopció, per majoria absoluta dels seus membres, 
d’una moció de censura.

La moció de censura l’han de proposar, almenys, el 
quinze per cent dels diputats; ha d’incloure un candidat a la 
Presidència de la Comunitat Autònoma; no pot ser votada 
fins que transcorrin cinc dies des de la seva presentació, i, 
en aquest termini, es poden presentar mocions alternati-
ves, i, si la Diputació General no l’aprova, cap dels signata-
ris no en pot presentar una altra en el termini de sis 
mesos.

Quatre. El Consell de Govern cessa en els mateixos 
casos que el seu president. No obstant això, aquell con-
tinua en funcions fins a la presa de possessió del nou 
Consell.

TÍTOL III

De l’administració i règim jurídic

Article vint-i-cinc.

Correspon a la Comunitat Autònoma la creació i estruc-
turació de la seva pròpia Administració pública dins els 
principis generals i normes bàsiques de l’Estat.
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Article vint-i-sis.

En els termes previstos als articles cinquè i novè, u, 
d’aquest Estatut, s’ha de regular mitjançant una llei de la 
Comunitat Autònoma de La Rioja:

U. El reconeixement i delimitació de les comarques.
Dos. La creació d’agrupacions de municipis amb fina-

litats específiques.

Article vint-i-set.

Els reglaments i altres disposicions i actes d’eficàcia 
general emanats del Consell de Govern i de l’Administració 
d’aquella s’han de publicar, en tot cas, en el «Butlletí Oficial 
de La Rioja».

Article vint-i-vuit.

La responsabilitat de la Comunitat Autònoma de La 
Rioja i de les seves autoritats i funcionaris s’exigeix en els 
mateixos termes i casos que estableixi la legislació de l’Es-
tat en aquesta matèria.

Article vint-i-nou.

U. Les lleis de la Comunitat Autònoma només estan 
sotmeses al control de constitucionalitat que exerceix el 
Tribunal Constitucional.

Dos. El Govern, amb el dictamen previ del Consell 
d’Estat, ha de controlar l’activitat dels òrgans de la Comu-
nitat Autònoma relativa a l’exercici de funcions delegades 
de conformitat amb l’article cent cinquanta-tres, b), de la 
Constitució.

Tres. Les normes reglamentàries i els actes i acords 
emanats dels òrgans executius i administratius de la 
Comunitat Autònoma són recurribles davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Quatre. Respecte de la revisió dels actes en via admi-
nistrativa, cal atenir-se al que disposen les corresponents 
lleis de l’Estat.

Article trenta.

U. En l’exercici de les seves competències, la Comuni-
tat Autònoma de La Rioja gaudeix de les següents potes-
tats i prerrogatives de l’Administració de l’Estat:

a) Presumpció de legitimitat i caràcter executiu dels 
seus actes, així com les facultats d’execució forçosa i 
revisió.

b) Potestat expropiatòria i d’investigació, delimitació i 
recuperació d’ofici en matèria de béns.

c) Potestat de sanció dins els límits que estableixin la 
llei i les disposicions que la despleguin.

d) Facultat d’utilitzar el procediment de constrenyi-
ment.

e) Inembargabilitat dels seus béns i drets; prelacions i 
preferències i altres prerrogatives reconegudes a la 
Hisenda pública en matèria de crèdits a favor seu.

Dos. Aquests drets i preferències s’entenen sens per-
judici dels que corresponguin a la Hisenda de l’Estat, 
segons la seva pròpia legislació.

Tres. La Comunitat Autònoma de La Rioja està excep-
tuada de l’obligació de prestar qualsevol classe de cauci-
ons o garanties davant els tribunals de qualsevol jurisdic-
ció o organisme administratiu.

Quatre. No s’admeten interdictes contra les actua-
cions de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria de 
la seva competència i d’acord amb el procediment legal-
ment establert.

Article trenta-u.

El control econòmic i pressupostari de la Comunitat 
Autònoma l’exerceix el Tribunal de Comptes de conformi-
tat amb el que disposen els articles cent trenta-sis i cent 
cinquanta-tres, d), de la Constitució.

TÍTOL IV

Del finançament de la comunitat

CAPÍTOL PRIMER

De la Hisenda

Article trenta-dos.

La Comunitat Autònoma de La Rioja compta per a 
l’exercici de les seves competències i funcions amb 
hisenda, domini públic i patrimoni propis. Exerceix l’auto-
nomia financera d’acord amb la Constitució, aquest Esta-
tut, la Llei orgànica de finançament de les comunitats autò-
nomes i altres normes de desplegament.

Article trenta-tres.

U. El patrimoni de la Comunitat Autònoma està inte-
grat per:

a) Els béns i drets pertanyents a la Diputació Provin-
cial de La Rioja en el moment de constituir-se la Comunitat 
Autònoma.

b) Els béns i drets afectes als serveis que li traspassin 
a la Comunitat Autònoma.

c) Els béns i drets que adquireixi per qualsevol títol 
jurídic.

Dos. La Comunitat Autònoma té capacitat per adqui-
rir, posseir, administrar i alienar els béns que integren el 
seu patrimoni.

Article trenta-quatre.

Els recursos de la Comunitat Autònoma estan constitu-
ïts per:

a) Els ingressos procedents del seu patrimoni i altres 
de dret privat.

b) Els rendiments dels propis impostos, taxes i contri-
bucions especials.

c) Els rendiments dels tributs cedits totalment o parci-
alment per l’Estat i que s’especifiquen a la disposició addi-
cional primera, així com aquells la cessió dels quals sigui 
aprovada per les Corts Generals.

d) Els recàrrecs que es puguin establir sobre els 
impostos de l’Estat.

e) Les participacions en els ingressos de l’Estat, llevat 
dels recaptats mitjançant monopolis fiscals.

f) El producte d’operacions de crèdit i emissió de 
deute.

g) El producte de multes i sancions en l’àmbit de la 
seva competència.

h) Assignacions amb càrrec als pressupostos gene-
rals de l’Estat.

i) Transferències del Fons de Compensació Interterri-
torial.

j) Tots els altres recursos que se li atribueixin d’acord 
amb les lleis.
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Article trenta-cinc.

U. La Comunitat Autònoma ha de regular per mitjà 
dels seus òrgans competents, segons el que estableixen 
aquest Estatut i les normes que el despleguin, les normes 
següents:

a) L’elaboració, examen, aprovació i control dels seus 
pressupostos.

b) L’establiment, modificació i supressió dels seus 
propis impostos, taxes i contribucions especials, així com 
dels elements directament determinants del deute tribu-
tari, incloent-hi exempcions i bonificacions que els afectin.

c) L’establiment, modificació i supressió dels recàr-
recs sobre impostos estatals.

d) L’emissió de deute públic i les operacions de crèdit, 
d’acord amb el que estableix l’article catorze de la Llei orgà-
nica de finançament de les comunitats autònomes.

e) El règim jurídic del seu patrimoni en el marc de la 
legislació bàsica de l’Estat.

f) Els reglaments generals dels seus propis impostos.
g) Les normes reglamentàries necessàries per gestio-

nar els impostos estatals cedits d’acord amb les especifica-
cions de la cessió esmentada.

h) Les altres funcions i competències que li atribuei-
xin les lleis.

Dos. Han d’adoptar necessàriament la forma de llei 
les qüestions a què fan referència els apartats b), c), d) i 
e) i aquelles altres que així ho requereixi l’ordenament 
jurídic.

Article trenta-sis.

U. La gestió, liquidació, recaptació i inspecció dels 
tributs propis correspon a la Comunitat Autònoma, la qual 
disposa de plenes atribucions per a l’organització i execu-
ció d’aquestes tasques, sens perjudici de la col·laboració 
que es pugui establir amb l’Administració tributària de l’Es-
tat, especialment quan així ho exigeixi la naturalesa del 
tribut.

Dos. En cas d’impostos cedits, la Comunitat Autò-
noma n’assumeix, per delegació de l’Estat, la gestió, liqui-
dació, recaptació, inspecció i, si s’escau, revisió, sens per-
judici de la col·laboració que es pugui establir entre les 
dues administracions, tot això d’acord amb la llei que fixi 
l’abast i les condicions de la cessió.

Tres. La gestió, recaptació, liquidació, inspecció i revi-
sió, si s’escau, dels altres impostos de l’Estat recaptats a la 
Comunitat Autònoma de La Rioja, correspon a l’Adminis-
tració tributària de l’Estat, sens perjudici de la delegació 
que aquella pugui rebre d’aquesta i de la col·laboració que 
es pugui establir, especialment quan així ho exigeixi la 
naturalesa del tribut.

Article trenta-set.

U. El coneixement de les diferents reclamacions inter-
posades contra els actes dictats per les respectives admi-
nistracions en matèria tributària, tant si s’hi susciten qües-
tions de fet com de dret, correspon:

a) Quan es tracti de tributs propis de la Comunitat 
Autònoma de La Rioja, als seus propis òrgans economico-
administratius.

b) Quan es tracti de tributs cedits o de recàrrecs esta-
blerts sobre tributs de l’Estat, als òrgans economicoadmi-
nistratius d’aquest.

Dos. Les resolucions dels òrgans economicoadminis-
tratius, tant de l’Estat com de la Comunitat Autònoma de La 
Rioja, poden ser, en tot cas, objecte de recurs contenciós 
administratiu en els termes establerts en la normativa 
reguladora d’aquesta jurisdicció.

Article trenta-vuit.

La Comunitat Autònoma gaudeix del tractament fiscal 
que la llei estableixi per a l’Estat.

CAPÍTOL II

Pressupostos

Article trenta-nou.

U. Correspon al Consell de Govern l’elaboració del 
pressupost de la Comunitat Autònoma i a la Diputació 
General el seu examen, esmena, aprovació i control.

Dos. El Consell de Govern ha de presentar el projecte 
de pressupost a la Diputació General abans de l’últim tri-
mestre de l’any.

Tres. El pressupost té caràcter anual, inclou la totalitat 
de les despeses i ingressos dels organismes i entitats inte-
grants de la Comunitat Autònoma, i s’hi consigna l’import 
dels beneficis fiscals que afectin tributs atribuïts a la Comu-
nitat Autònoma.

Quatre. Si el pressupost no s’aprova abans del primer 
dia de l’exercici fiscal corresponent, es considera prorrogat 
el de l’exercici anterior fins a l’aprovació del nou.

Cinc. El pressupost té caràcter de llei i no s’hi podran 
crear nous tributs. Tanmateix, pot modificar els existents 
quan una llei tributària substantiva així ho prevegi.

CAPÍTOL III

Deute públic, crèdit i política financera

Article quaranta.

U. La Comunitat Autònoma de La Rioja pot realitzar 
operacions de crèdit per un termini inferior a un any, amb 
l’objectiu de cobrir les seves necessitats de tresoreria.

Dos. La Comunitat Autònoma de La Rioja pot concer-
tar operacions de crèdit per un termini superior a un any, 
operacions de crèdit exterior, crèdit públic o emissió de 
deute en les condicions establertes per la Llei orgànica de 
finançament de les comunitats autònomes.

Tres. El deute públic de la Comunitat Autònoma de La 
Rioja i els títols valors de caràcter equivalent estan subjec-
tes al que disposa la Llei orgànica de finançament de les 
comunitats autònomes i, si no, a les mateixes normes que 
regulin el deute públic de l’Estat, i té els mateixos beneficis 
i condicions que aquesta.

Article quaranta-u.

U. La Comunitat Autònoma de La Rioja, d’acord amb 
el que estableixin les lleis de l’Estat, designa els seus pro-
pis representants en els organismes econòmics, les institu-
cions financeres i d’estalvi i les empreses públiques de 
l’Estat la competència de les quals s’estengui al territori de 
La Rioja.

Dos. La Comunitat Autònoma de La Rioja pot consti-
tuir empreses públiques i mixtes com a mitjà d’execució de 
les funcions que siguin de la seva competència, segons el 
que estableix aquest Estatut.

Tres. La Comunitat Autònoma de La Rioja, com a 
poder públic, pot fer ús de les facultats que preveu l’apartat 
u de l’article cent trenta de la Constitució. Així mateix, 
d’acord amb la legislació de l’Estat en la matèria, pot fer ús 
de les facultats previstes a l’apartat dos de l’article cent 
vint-i-nou de la Constitució i, en especial, fomentar, mitjan-
çant accions adequades, les societats cooperatives.

Quatre. La Comunitat Autònoma de La Rioja queda 
facultada per constituir o participar en institucions que 
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fomentin l’ocupació i el desenvolupament econòmic i 
social, en el marc de les seves competències.

Cinc. La Comunitat Autònoma de La Rioja, dins les 
normes generals de l’Estat, pot adoptar mesures que pos-
sibilitin la captació i afirmació de l’estalvi regional.

TÍTOL V

De la reforma de l’Estatut

Article quaranta-dos.

La reforma de l’Estatut s’ha d’ajustar al procediment 
següent:

U. La seva iniciativa correspon al Consell de Govern, 
a la Diputació General a proposta d’un terç dels seus mem-
bres, a dos terços de municipis la població dels quals 
representi almenys la majoria del cens electoral, al Govern 
de l’Estat, al Congrés dels Diputats i al Senat.

Dos. La proposta de reforma requereix, en tot cas, 
l’aprovació de la Diputació General de La Rioja per majoria 
de dos terços dels seus membres i l’aprovació de les Corts 
Generals mitjançant una llei orgànica.

Tres. Si la proposta de reforma no és aprovada per la 
Diputació General de La Rioja o per les Corts Generals, no 
es pot sotmetre novament a debat o votació de la Diputació 
General fins que hagi transcorregut un any, a comptar de la 
data de la iniciativa.

Article quaranta-tres.

La modificació de l’Estatut que impliqui l’assumpció de 
noves competències només exigeix la seva aprovació per 
la majoria absoluta de la Diputació General, i pel que fa a la 
resta s’ha d’observar el que preveu l’article anterior, així 
com el termini de cinc anys establert a l’article cent qua-
ranta-vuit punt dos de la Constitució.

Article quaranta-quatre.

La Comunitat Autònoma de La Rioja pot acordar la seva 
incorporació a una altra de limítrof, amb característiques 
històriques, culturals i econòmiques comunes, mitjançant 
el procediment següent:

a) La iniciativa correspon a la Diputació General de La 
Rioja, mitjançant decisió adoptada per majoria de dos ter-
ços dels seus membres.

b) L’acord favorable l’ha de ratificar en el termini de 
sis mesos un nombre no inferior als dos terços dels ajunta-
ments la població dels quals representi, almenys, la majo-
ria del cens electoral del territori de la Comunitat Autò-
noma.

c) La proposta d’incorporació l’ha d’aprovar la Comu-
nitat Autònoma en què s’hagi d’integrar, en la forma en 
què disposi el seu Estatut d’autonomia.

d) La integració necessita, en tot cas, l’aprovació de 
les Corts Generals mitjançant una llei orgànica.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.–De la cessió de rendiment de tributs.

U. Se cedeix a la Comunitat Autònoma, en els termes 
previstos al paràgraf tercer d’aquesta disposició, els rendi-
ments dels tributs següents:

a) Impost sobre el patrimoni net.
b) Impost sobre transmissions patrimonials i actes 

jurídics documentats.
c) Impost sobre successions i donacions.
d) Imposició general sobre les vendes en la seva fase 

detallista.

e) Impost sobre consums específics en la seva fase 
detallista, llevat dels recaptats mitjançant monopolis fis-
cals.

f) Impost sobre casinos, jocs i apostes, a exclusió de 
les apostes esportivobenèfiques.

Dos. El contingut d’aquesta disposició es pot modifi-
car mitjançant un acord del Govern amb la Comunitat 
Autònoma, que s’ha de tramitar com un projecte de llei 
ordinària. A aquest efecte, la modificació d’aquesta dispo-
sició no s’entén com una modificació de l’Estatut.

Tres. L’abast i condicions de la cessió els ha d’establir 
la Comissió Mixta, que, en tot cas, els ha de referir a rendi-
ments a La Rioja. El Govern ha de tramitar l’acord com a 
llei en el termini de sis mesos, a partir de la constitució del 
primer Consell de Govern de La Rioja.

Segona.–Dels enclavaments territorials.

Es poden agregar a la Comunitat Autònoma de La Rioja 
els territoris que hi estiguin enclavats en la seva totalitat, 
mitjançant el compliment dels requisits que la llei de l’Estat 
estableixi.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.–De les competències de la Diputació Provin-
cial.

D’acord amb el que estableix l’article catorze d’aquest 
Estatut, i a partir de la data de la seva entrada en vigor, les 
competències actuals de la Diputació Provincial de La Rioja 
o les que en el futur es puguin atribuir a les diputacions 
provincials, les ha d’assumir la Comunitat Autònoma de La 
Rioja, a través dels seus òrgans competents, una vegada 
constituïts aquests. Això implica el traspàs dels seus béns, 
drets i obligacions, les inscripcions dels quals s’han de fer 
d’ofici.

Segona.–De la Diputació provisional.

U. Mentre no se celebrin les primeres eleccions a la 
Diputació General de La Rioja, es constitueix una diputació 
provisional composta pels diputats al congrés, els sena-
dors i els diputats provincials de l’actual província de La 
Rioja.

Dos. Dins els trenta dies següents a l’entrada en vigor 
d’aquest Estatut s’ha de procedir a la constitució de la 
Diputació provisional de La Rioja, amb la composició que 
preveu el número anterior, mitjançant convocatòria als 
seus membres efectuada pel president de la Diputació Pro-
vincial. En aquesta primera sessió constitutiva de la Dipu-
tació provisional s’ha de procedir a l’elecció de la seva 
Mesa, constituïda pel president, dos vicepresidents i dos 
secretaris. L’elecció s’ha d’efectuar en els termes previstos 
a la disposició transitòria sisena, apartat segon.

Tres. La Diputació provisional assumeix les compe-
tències següents:

a) Totes les que aquest Estatut atribueix a la Diputació 
General de La Rioja, excepte l’exercici de la potestat legis-
lativa.

b) Elaborar i aprovar les normes del seu Reglament 
interior i organitzar els seus serveis.

c) Les que es derivin del traspàs de competències de 
l’Administració de l’Estat.

Quatre. En cas de dissolució anticipada de les Corts 
Generals, els diputats i senadors elegits a la província de 
La Rioja s’entenen prorrogats com a membres de la Dipu-
tació provisional fins a la proclamació dels nous diputats i 
senadors que resultin elegits.

En el cas de vacants que afectin els diputats provinci-
als, la substitució s’ha d’efectuar d’acord amb la legislació 
sobre eleccions locals.
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Tercera.–Del president provisional de la Comunitat 
Autònoma de La Rioja.

El president de la Diputació Provincial de La Rioja assu-
meix les funcions de president de la Comunitat Autònoma 
fins a l’elecció d’aquest, que s’ha de realitzar de la manera 
que es disposa als apartats u i dos de la disposició transitò-
ria setena, sense que hi sigui aplicable l’apartat tres.

Quarta.–Del Consell de Govern provisional.

U. El president de la Comunitat Autònoma nomena 
els membres del Consell de Govern. La seva composició i 
atribucions s’han d’acomodar a les competències que ha 
d’exercir la Comunitat Autònoma en aquest període transi-
tori. El seu nombre no pot ser superior a deu membres.

Dos. Corresponen a aquest Consell de Govern les 
competències següents:

a) Les que li atribueix aquest Estatut, que es derivin 
del traspàs de competències de l’Administració de l’Estat.

b) Les que actualment corresponguin a la Diputació 
Provincial.

Cinquena. De les primeres eleccions.

La primera elecció per a la Diputació General de La 
Rioja s’ha de verificar d’acord amb les normes següents:

Primera. Ha de tenir lloc entre l’u de febrer i el trenta-
u de maig de mil nou-cents vuitanta-tres.

Segona. Aquesta Diputació General es compon de 
trenta-cinc diputats, elegits per sufragi universal, lliure, 
igual, directe i secret, i en són electors els majors d’edat 
inclosos en els censos electorals dels municipis de La Rioja 
i que es trobin en ús dels seus drets civils i polítics.

Tercera. La circumscripció electoral és la Comunitat 
Autònoma.

Quarta. Els candidats els proposen els partits polítics i 
els que tinguin reconegut aquest dret, en llistes tancades 
que continguin, com a mínim, trenta-cinc noms, i s’hi pot 
afegir fins a un altre nombre igual al de titulars en concepte 
de suplents.

Cinquena. L’atribució de llocs en la Diputació a les 
diferents llistes s’efectua seguint l’ordre de col·locació en 
què apareixen segons els vots obtinguts, per aplicació del 
sistema D’Hont, i no es tenen en compte les llistes que no 
hagin obtingut, almenys, el cinc per cent dels vots vàlids 
emesos en tota la Comunitat Autònoma.

Sisena. S’han d’aplicar de forma supletòria el Reial 
decret llei vint/mil nou-cents setanta-set, de divuit de març, 
sobre eleccions generals, o la llei electoral vigent en aquell 
moment per a les eleccions a les Corts Generals.

Sisena.–De la constitució de la Diputació General.

U. Transcorreguts deu dies naturals a partir de la pro-
clamació dels resultats definitius de l’elecció, es constitueix 
en el primer dia hàbil la Diputació General de La Rioja, pre-
sidida per una mesa d’edat, integrada per l’electe present 
de més edat, com a president, que és assistit per dos vice-
presidents, els que segueixin en més edat a l’anterior, i dos 
secretaris, els dos membres més joves de la Junta.

Dos. Constituïda aquesta Mesa d’edat, s’elegeix la 
Mesa provisional, composta per un president, dos vicepre-
sidents i dos secretaris. La votació és separada en nombre 
de tres, una per a president, una altra per a vicepresidents 
i una altra per a secretaris. Són electes el més votat en el 
primer cas i els dos primers pel que fa als llocs de vicepre-
sidents i secretaris. Els electors, en cada votació, només 
poden assenyalar un nom.

Setena.–De l’elecció del president del Consell de 
Govern.

U. En una segona sessió, que ha de tenir lloc dins els 
quinze dies naturals següents a l’elecció de la Mesa provi-
sional, el president de la Diputació, amb la consulta prèvia 
als representants designats pels partits o grups amb repre-
sentació en aquesta, ha de proposar d’entre els membres 

de la Diputació General un candidat a president del Consell 
de Govern, i s’ha de procedir al debat del seu programa i a 
la votació per a aquest càrrec.

En una primera votació ha d’obtenir la majoria absoluta 
dels membres de la Diputació; si no l’obté, s’ha de sotme-
tre la mateixa proposta a una nova votació quaranta-vuit 
hores després de l’anterior i la confiança s’entén atorgada 
si obté la majoria simple.

Dos. Si efectuades les votacions esmentades no 
s’atorga la confiança per a la investidura, s’han de tramitar 
propostes successives, amb el mateix candidat o un altre, 
en la forma prevista al paràgraf anterior.

Tres. Si transcorregut el termini de dos mesos des de 
la primera votació d’investidura cap candidat no ha obtin-
gut la confiança de la Diputació General, aquesta queda 
dissolta de ple dret, i, en aquest cas, s’ha de procedir a la 
celebració de noves eleccions en el termini de seixanta 
dies.

Vuitena.–De les bases per al traspàs de serveis.

El traspàs dels serveis corresponents a les competèn-
cies que, segons aquest Estatut, s’atribueixen a la Comuni-
tat Autònoma de La Rioja, s’ha de fer de conformitat amb 
les bases següents:

Primera. En el termini de tres mesos des que hagin 
quedat constituïts els òrgans de govern de la Comunitat, 
s’ha de crear una comissió mixta de caràcter paritari, inte-
grada per representants de l’Estat i de La Rioja. El Consell 
de Govern ha de designar els membres representants de 
La Rioja, que han de retre compte de la seva gestió al Con-
sell esmentat.

Segona. És funció d’aquesta Comissió Mixta inventa-
riar els béns i drets de l’Estat que siguin objecte de traspàs 
a la Comunitat Autònoma, concretar en el temps els ser-
veis i els funcionaris que s’hagin de traspassar, així com la 
transferència dels mitjans personals i patrimonials afectes 
a aquests.

Tercera. Aquesta Comissió Mixta ha d’establir les 
seves normes de funcionament.

Quarta. Els acords de la Comissió Mixta adopten la 
forma de propostes al Govern de la nació, que les ha 
d’aprovar mitjançant un reial decret, en què han de figurar 
aquells com a annexos, s’han de publicar en el «Butlletí 
Oficial de La Rioja» i adquireixen vigència a partir de la 
publicació en el primer d’aquests.

Cinquena. Per preparar els traspassos i per verificar-
los per blocs orgànics de naturalesa homogènia, la Comis-
sió Mixta de transferències està assistida per comissions 
sectorials d’àmbit nacional, agrupades per matèries, la 
tasca fonamental de les quals és determinar amb la repre-
sentació de l’Administració de l’Estat els traspassos de 
competències i de mitjans personals, financers i materials 
que hagi de rebre la Comunitat Autònoma.

Les comissions sectorials han de traslladar les seves 
propostes d’acord amb la Comissió Mixta, que les ha de 
ratificar.

Sisena. És títol suficient per a la inscripció en el Regis-
tre de la Propietat del traspàs de béns immobles i drets de 
l’Estat a la Comunitat Autònoma de La Rioja el certificat de 
la Comissió Mixta dels acords governamentals deguda-
ment promulgats.

Setena. La Comissió Mixta subsisteix fins que no 
s’hagin transferit a La Rioja la totalitat dels serveis corres-
ponents a les competències assumides.

Novena.–Dels funcionaris.

U. S’han de respectar tots els drets adquirits de qual-
sevol ordre o naturalesa que corresponguin als funcionaris 
i a la resta de personal adscrit a l’Estat, a la Diputació Pro-
vincial de La Rioja o als organismes i institucions publiques 
i que, per raó de les transferències de serveis a la Comuni-
tat Autònoma, hagin de dependre d’aquesta en el futur. La 
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Comunitat Autònoma queda subrogada en la titularitat 
dels contractes sotmesos al dret administratiu i laboral.

Dos. Aquests funcionaris i personal queden subjectes 
a la legislació general de l’Estat i a la particular de La Rioja 
en l’àmbit de la seva competència.

Desena.–Del finançament.

U. Mentre no es dictin disposicions que permetin el 
finançament total dels serveis transferits corresponents a 
les competències pròpies de la Comunitat Autònoma de La 
Rioja, l’Estat ha de contribuir al seu sosteniment partint 
d’una quantitat igual al cost efectiu del servei, i actualitzar-
la d’acord amb les circumstàncies. La Comunitat Autò-
noma de La Rioja està facultada per no acceptar la transfe-
rència de serveis que no disposin de finançament 
suficient.

Dos. L’abast d’aquest finançament el determina a 
cada moment la Comissió Mixta de transferències.

Onzena.–Del Tribunal Economicoadministratiu.

Mentre no es creï una jurisdicció economicoadminis-
trativa pròpia de la Comunitat Autònoma de La Rioja, les 
competències d’aquesta les exerceixen els òrgans de 
l’Estat.

Dotzena.–De l’impost de luxe.

Fins que l’impost sobre el valor afegit no entri en vigor, 
es considera com a impost que pot ser cedit el de luxe que 
es recapti en destinació.

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

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, nou de juny de mil nou-
cents vuitanta-dos.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 

via de progrés que asseguri una qualitat de vida digna per 
a tots els que viuen i treballen a la Regió.

La Regió de Múrcia, en el ple respecte als drets fona-
mentals i les llibertats públiques, ha d’impulsar el desenvo-
lupament de les diferents comarques de la Regió sobre la 
base d’unes relacions harmòniques que permetin acabar 
amb els desequilibris regio nals interns.

Per fer realitat el dret de la Regió de Múrcia a l’autogo-
vern, l’Assemblea de Parlamentaris i Diputats Provincials 
de la Regió de Múrcia, que preveu l’article cent quaranta-
sis de la Constitució, proposa aquest Estatut, i les Corts 
Generals l’aproven.

TÍTOL PRELIMINAR

Article primer.

U. La província de Múrcia, com a expressió de la seva 
entitat regio nal històrica, dins la indissoluble unitat d’Espa-
nya, es constitueix en Comunitat Autònoma, per accedir al 
seu autogovern, d’acord amb la Constitució i aquest Esta-
tut, que n’és la norma institucional bàsica.

Dos. La Comunitat Autònoma, que es denomina 
Regió de Múrcia, assumeix el govern i l’administració autò-
noms de la província de Múrcia.

Article segon.

Els poders de la Comunitat Autònoma emanen de la 
Constitució, d’aquest Estatut i del poble.

Article tercer.

U. El territori de la Regió és el de l’actual província de 
Múrcia, que s’organitza en municipis i comarques o agru-
pacions de municipis limítrofs, basades en criteris histò-
rics, naturals, geogràfics, socioeconòmics, culturals o 
demogràfics.

Aquestes entitats tenen la personalitat jurídica i auto-
nomia que els atribueixen les lleis.

Dos. Es poden crear àrees metropolitanes per a la 
coordinació i gestió dels serveis públics, així com agrupa-
cions territorials per al compliment de finalitats específi-
ques.

Article quart.

U. La bandera de la Regió de Múrcia és rectangular i 
conté quatre castells emmerletats en or, a l’angle superior 
esquerre, distribuïts de dos en dos, i set corones reials a 
l’angle inferior dret, disposades en quatre files, amb un, 
tres, dos i un elements, respectivament, tot això sobre fons 
vermell carmesí o cartagena.

Dos. L’escut té els mateixos símbols i distribució que 
la bandera, amb la corona reial.

Tres. La Comunitat Autònoma té himne propi que l’ha 
d’aprovar per llei l’Assemblea Regio nal.

Article cinquè.

La capitalitat de la Regió s’estableix a la ciutat de 
Múrcia, que és la seu dels seus òrgans institucionals, a 
excepció de l’Assemblea Regio nal, que la té a la ciutat de 
Cartagena.

Article sisè.

U. Als efectes d’aquest Estatut, gaudeixen de la condi-
ció política de murcians els espanyols que, d’acord amb les 
lleis de l’Estat, tinguin veïnatge administratiu en qualsevol 
dels municipis de la Regió de Múrcia.
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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 orgà-
nica següent i jo la sanciono.

PREÀMBUL

La Regió de Múrcia, entitat històrica perfectament defi-
nida dins d’Espanya, fent ús del dret a l’autonomia que la 
Constitució reconeix i sobre la base de les decisions dels 
seus ajuntaments i del Consell Regio nal Preautonòmic, 
expressades lliurement i democràticament, manifesta la 
seva voluntat de constituir-se en Comunitat Autònoma, 
d’acord amb el que disposen l’article cent quaranta-tres de 
la Constitució i aquest Estatut, que n’és la norma instituci-
onal bàsica.

L’Estatut és l’expressió de la identitat de la Regió de 
Múrcia i defineix les seves institucions, competències i 
recursos, amb la convicció que les comunitats autònomes, 
sota el principi de solidaritat, contribueixen a reforçar la 
unitat d’Espanya.

El poble de la Regió de Múrcia proclama com a valors 
superiors de la seva vida col·lectiva la llibertat, la justícia i 
la igualtat, i manifesta la seva voluntat d’avançar per una 


