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aquest Estatut d’autonomia, que n’és la norma institucio-
nal bàsica. 

2. La Comunitat de Castella i Lleó és la institució en 
què s’organitza políticament i jurídicament l’autogovern 
de la Comunitat Autònoma, assumeix la identitat de Cas-
tella i Lleó, dins la indissoluble unitat d’Espanya, i promou 
la solidaritat entre tots els pobles d’Espanya. 

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

Article segon. Àmbit territorial. 

El territori de la Comunitat de Castella i Lleó comprèn 
el dels municipis integrats a les províncies d’Àvila, Bur-
gos, Lleó, Palència, Salamanca, Sòria, Valladolid i 
Zamora. 

Article tercer. Seu. 

1. Constituïdes les Corts de Castella i Lleó a la vila de 
Tordesillas, han d’aprovar, en la primera sessió ordinària, 
la llei que determini la seu o les seus de les seves institu-
cions d’autogovern per majoria de dos terços. 

2. Una llei de les Corts de Castella i Lleó ha de deter-
minar la ubicació dels organismes o serveis de l’Adminis-
tració de la Comunitat, a proposta de la Junta, atenent 
criteris de descentralització, eficàcia, coordinació de fun-
cions i la tradició històrica i cultural. 

Article quart. Emblema i bandera. 

1. L’emblema o blasó de Castella i Lleó és un escut 
quarterat en creu o contraquarterat. El primer i quart quar-
ters: sobre camp de gules, un castell d’or emmerletat de 
tres merlets, maçonat de sable i aclarit d’atzur. El segon i 
tercer quarters: sobre camp de plata, un lleó rampant de 
púrpura, linguat, ungulat i armat de gules, 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 
a l’apartat anterior. La bandera ha d’onejar en tots els cen-
tres i actes oficials de la Comunitat, a la dreta de la ban-
dera espanyola. 

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

4. Mitjançant un decret de la Junta s’han de regular 
la utilització i el disseny de la forma i les dimensions dels 
símbols de la Comunitat. 

5. Cada província i municipi han de conservar les 
banderes i emblemes que els són tradicionals. 

Article cinquè. Àmbit personal. 

1. Als efectes d’aquest Estatut tenen la condició polí-
tica de castellanolleonesos tots els ciutadans espanyols 
que, d’acord amb les lleis generals de l’Estat, tinguin veï-
natge administratiu en qualsevol dels municipis integrats 
en el territori de la Comunitat. 

2. Gaudeixen dels drets polítics que defineix aquest 
Estatut com a castellanolleonesos els ciutadans espanyols 
residents a l’estranger que hagin tingut l’últim veïnatge 
administratiu a Castella i Lleó i acreditin aquesta condició 
al consolat d’Espanya corresponent. També gaudeixen 
d’aquests drets els seus descendents inscrits com a espa-
nyols, si ho sol·liciten en la forma que determini la Llei de 
l’Estat. 

Article sisè. Comunitats castellanolleoneses situades en 
altres territoris. 

Els castellanolleonesos residents en altres nacionali-
tats o regions d’Espanya, així com les seves associacions 
i centres socials, tenen el reconeixement del seu origen 
castellanolleonès i el dret a col·laborar en la vida social i 

6483 LLEI ORGÀNICA 4/1983, de 25 de febrer, de l’Es-
tatut d’autonomia de Castella i Lleó. («BOE» 52, 
de 2-3-1983.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA 

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgà-
nica. 

Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 
orgànica següent i jo la sanciono.

Els antics regnes de Castella i Lleó han mantingut al 
llarg dels segles una identitat històrica i cultural clarament 
definida dins la plural unitat d’Espanya. En exercir, per 
aclaparadora majoria de les seves institucions represen-
tatives provincials i locals, el dret a la seva autonomia, en 
els termes que estableix la Constitució espanyola, el poble 
castellanolleonès ha expressat la seva voluntat política 
d’organitzar-se en comunitat autònoma i reprendre així 
aquella identitat. 

La Comunitat de Castella i Lleó, fidel una vegada més 
a aquest passat històric, assumeix amb la seva creació i 
ha d’orientar els actes de totes les seves institucions a la 
defensa de la seva pròpia identitat, de la qual constituei-
xen una part inseparable el reconeixement i respecte a la 
pluralitat cultural d’Espanya, com també a una solidaritat 
més completa de les províncies que integren la Comuni-
tat, potenciant el desenvolupament integral de tots els 
castellanolleonesos dins la més àmplia solidaritat entre 
tots els pobles d’Espanya. 

Aquest Estatut d’autonomia constitueix la norma ins-
titucional bàsica d’acord amb la qual s’organitza la Comu-
nitat. A través d’aquell, Castella i Lleó recupera el seu 
màxim òrgan representatiu, les «Corts», i institucionalitza 
com a òrgan superior de govern i administració la «Junta», 
al capdavant de la qual figura el «president de la Junta de 
Castella i Lleó», elegit entre els seus membres per les 
Corts i nomenat pel Rei. La unificació necessària del poder 
judicial en l’àmbit de la Comunitat s’aconsegueix amb la 
creació d’un «tribunal superior de justícia», de conformi-
tat també amb els preceptes constitucionals. D’acord amb 
la seva pròpia tradició històrica, els municipis i les diputa-
cions provincials veuen expressament declarada l’auto-
nomia que la Constitució els reconeix, alhora que l’Estatut 
estableix els mecanismes adequats que, a través de la 
participació d’aquelles, permetin la més àmplia descen-
tralització funcional en l’àmbit de la Comunitat. 

Castella i Lleó, conscient del seu significat històric, 
confia que el procés que inicia amb aquest Estatut condu-
eixi els seus homes i les seves terres a metes elevades de 
progrés social, econòmic i cultural i contribueixi a la cor-
recció progressiva dels seus propis desequilibris interns 
en un projecte comú basat en els principis democràtics de 
la llibertat, la justícia, la igualtat, la solidaritat i el plura-
lisme. 

En virtut d’això, complerts els requisits que per a la 
iniciació del procés autonòmic estableix l’article 143 de la 
Constitució, l’Assemblea a què es refereix l’article 146 
d’aquesta, en la sessió de 27 de juny de 1981, ha aprovat 
el Projecte d’estatut d’autonomia de Castella i Lleó i les 
Corts Generals aproven l’Estatut següent: 

TíTOL PRELIMINAR 

Disposicions generals 

Article primer. Constitució de la Comunitat Autònoma. 

1. Castella i Lleó, d’acord amb la vinculació històrica i 
cultural de les províncies que la integren, es constitueix 
en Comunitat Autònoma d’acord amb la Constitució i 
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Article onze. Elecció. 

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

1a La convocatòria d’eleccions l’efectua el president 
de la Junta de Castella i Lleó, de manera que la seva cele-
bració coincideixi amb les consultes electorals d’altres 
comunitats autònomes. 

2a Els procuradors representen la totalitat del poble 
castellanolleonès i no estan lligats per cap mandat impe-
ratiu. La durada del seu mandat és de quatre anys. 

3a Els procuradors gaudeixen d’inviolabilitat pels 
vots i les opinions manifestades en l’exercici de les seves 
funcions. Durant el seu mandat no poden ser detinguts ni 
retinguts per presumptes actes delictius comesos en el 
territori de la Comunitat, excepte en cas de delicte fla-
grant, i en tot cas correspon decidir, sobre la seva inculpa-
ció, presó, processament i judici, al Tribunal Superior de 
Justícia de Castella i Lleó. Fora del territori de la Comuni-
tat la responsabilitat penal és exigible en els mateixos ter-
mes davant la Sala Penal del Tribunal Suprem. 

4a La llei electoral ha de determinar les causes d’in-
elegibilitat i incompatibilitat dels procuradors, 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. 

5a Els procuradors no reben retribució fixa pel seu 
càrrec representatiu, sinó únicament les dietes que es 
fixen per l’exercici del càrrec. 

Article dotze. Òrgans. 

1. Les Corts de Castella i Lleó elegeixen entre els 
seus membres un president, una mesa i una diputació 
permanent. 

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

3. Els procuradors es constitueixen en grups parla-
mentaris de representació política. La participació de 
cadascun d’aquests grups en les comissions i en la Dipu-
tació Permanent ha de ser proporcional al nombre dels 
seus membres. 

4. Les Corts de Castella i Lleó han d’aprovar el seu 
propi Reglament, que requereix la majoria absoluta en 
una votació final sobre la seva totalitat. 

5. Les Corts de Castella i Lleó es reuneixen en sessi-
ons ordinàries i extraordinàries. Els períodes ordinaris de 
sessions comprenen cent vint dies l’any i tenen lloc entre 
el setembre i el desembre, el primer, i entre el febrer i el 
juny, el segon. Les sessions extraordinàries les convoca el 
seu president, amb especificació de l’ordre del dia a peti-
ció de la Junta, de la Diputació Permanent o d’una cin-
quena part dels procuradors, i es clausuren una vegada 
exhaurit l’ordre del dia. 

Article tretze. Atribucions.

Correspon a les Corts de Castella i Lleó: 

1. Exercir la potestat legislativa de la Comunitat en 
els termes que estableixen la Constitució, aquest Estatut i 
les lleis de l’Estat que els atribueixin aquesta potestat. 

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

3. Aprovar els pressupostos de la Comunitat i els de 
les mateixes Corts, així com la rendició anual de comptes 
de tots dos. 

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

5. Designar els senadors que han de representar la 
Comunitat, segons el que preveu l’article 60, 5, de la Cons-
titució. Els senadors es designen en proporció al nombre 

cultural de Castella i Lleó i compartir-la. Una llei de les 
Corts de Castella i Lleó ha de regular, sense perjudici de 
les competències de l’Estat, l’abast i contingut d’aquest 
reconeixement, que en cap cas no implica la concessió de 
drets polítics. 

També és aplicable el que disposa l’apartat anterior 
als castellanolleonesos residents fora d’Espanya. La Junta 
de Castella i Lleó pot sol·licitar a l’Estat que, per facilitar el 
que s’ha disposat anteriorment, s’adoptin les previsions 
oportunes en els tractats i convenis internacionals que se 
subscriguin. 

Article setè. Drets i llibertats dels castellanolleonesos. 

1. Els drets i llibertats fonamentals dels castellanolle-
onesos són els 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’integren siguin reals i efec-
tives, remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificul-
tin la plenitud i facilitar la participació de tots els caste-
llans i lleonesos en la vida política, econòmica, cultural i 
social. 

3. Els poders públics de la Comunitat Autònoma 
assumeixen com un dels principis rectors de la seva acció 
política, social i econòmica el dret dels castellanolleone-
sos a viure i treballar a la seva pròpia terra. Amb aquesta 
finalitat s’han de crear les condicions indispensables per 
fer possible el retorn dels emigrants perquè puguin con-
tribuir amb el seu treball al benestar col·lectiu dels caste-
llanolleonesos. 

TíTOL PRIMER 

Organització de la Comunitat 

Article vuitè. Institucions autonòmiques. 

1. Les institucions bàsiques de la Comunitat de Cas-
tella i Lleó són: 

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

CAPíTOL PRIMER 

Les Corts de Castella i Lleó 

Article novè. Caràcter. 

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

2. Les Corts de Castella i Lleó són inviolables. 

Article deu. Composició. 

1. Els membres de les Corts de Castella i Lleó reben 
la denominació tradicional de procuradors i s’elegeixen 
per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, mitjan-
çant un sistema de representació proporcional que ha 
d’assegurar, a més, la representació de les diverses zones 
del territori. 

2. La circumscripció electoral és la província i s’as-
signa a cadascuna un nombre mínim de tres procuradors 
i un més per cada 45.000 habitants o fracció superior a 
22.500. 
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han de procedir a l’elecció del president per majoria abso-
luta en primera votació o per majoria simple en les suc-
cessives, 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 que-
den automàticament dissoltes, i s’ha de procedir a la con-
vocatòria de noves eleccions. 

En aquest supòsit, el mandat dels elegits així conclou 
quan es completa la resta del període de quatre anys a 
què es refereix l’article 11.2 d’aquest Estatut. No escau la 
dissolució prevista al segon paràgraf d’aquest apartat 2 
quan el termini de dos mesos conclogui l’últim any de la 
legislatura. 

3. El president cessa, a més de per les causes a què 
es refereix l’apartat anterior, si les Corts de Castella i Lleó 
adopten la moció de censura en els termes a què es refe-
reix l’article 18, apartat 3. 

4. El president de la Junta assumeix la representació 
suprema de la Comunitat i l’ordinària de l’Estat en aquesta 
i presideix, així mateix, la Junta de Castella i Lleó, en diri-
geix les accions i coordina les funcions dels seus mem-
bres. 

CAPíTOL III

La Junta de Castella i Lleó 

Article setze. 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 
les funcions executives i administratives, d’acord amb 
aquest Estatut. 

2. Una llei aprovada per les Corts de Castella i Lleó 
ha de regular la composició de la Junta, el nombre de 
membres de la qual no pot excedir en tot cas els deu, a 
més del president, així com l’Estatut personal i les incom-
patibilitats dels seus membres, que reben la denominació 
de consellers. 

3. El president de la Junta en nomena i separa lliure-
ment els membres, i ho ha de comunicar immediatament 
a les Corts de Castella i Lleó. 

Article disset. 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 aquesta tingui atribu-
ïdes. 

2. Exercir la potestat reglamentària en els termes 
que preveu aquest Estatut i amb relació a totes les matè-
ries que siguin de la competència de la Comunitat. 

3. Interposar recursos d’inconstitucionalitat en els 
termes que estableix l’article 162, apartat 1, a), de la Cons-
titució i suscitar, si s’escau, conflictes de competència 
amb l’Estat o una altra comunitat autònoma, segons el 
que preveu la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, i 
s’ha de personar en aquests últims per acord de les Corts 
de Castella i Lleó o per iniciativa pròpia. 

4. Exercir totes les altres competències o atribucions 
que li assignin aquest Estatut i les lleis. 

Article divuit. Responsabilitat política. 

1. El president i la Junta són políticament responsa-
bles davant les Corts de Castella i Lleó de forma solidària, 
sense perjudici de la responsabilitat directa de cada con-
seller per la seva gestió. 

de membres dels grups polítics representats a les Corts 
de Castella i Lleó. 

El seu mandat al Senat està vinculat a la seva condició 
de membres de les Corts de Castella i Lleó. 

6. Sol·licitar al Govern l’adopció d’un projecte de llei, 
o remetre a la Mesa del Congrés dels Diputats una propo-
sició de llei en els termes que estableix 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 Constitució, 
en els termes que preveu aquesta. 

9. Facilitar al Govern les previsions d’índole 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 Constitu-
ció, aquest Estatut i les corresponents lleis de l’Estat. 

11. Aprovar transferències de competències de la 
Comunitat als ens provincials i municipals d’aquesta, lle-
vat del que determina aquest Estatut o del que disposi 
una llei prèvia de la mateixa Comunitat. 

12. Ratificar els convenis que la Junta conclogui amb 
altres comunitats autònomes per a la gestió i prestació de 
serveis propis d’aquestes. Aquests convenis s’han de 
comunicar immediatament a les Corts Generals. 

13. Ratificar els acords de cooperació que sobre 
matèries diferents de les esmentades en el número ante-
rior conclogui la Junta amb altres comunitats autònomes, 
amb l’autorització prèvia de les Corts Generals. 

14. Exercir tots els altres poders, competències i atri-
bucions que els assignin la Constitució, aquest Estatut i 
les lleis. 

Article catorze. Potestat legislativa. 

1. La iniciativa legislativa en les matèries que són 
competència de les Corts de Castella i Lleó correspon a la 
Junta i als procuradors en els termes que estableixi per a 
aquests el Reglament de les Corts. 

2. Les Corts poden delegar en la Junta la potestat de 
dictar normes amb rang de llei que siguin competència 
d’aquelles. La delegació s’ha d’atorgar per a una matèria 
concreta i amb fixació d’un termini per al seu exercici i 
s’ha d’efectuar mitjançant una llei de bases, quan el seu 
objecte sigui la formació de textos articulats, o mitjançant 
una llei ordinària, quan es tracti de refondre diversos tex-
tos legals en un de sol. 

No poden ser objecte de delegació, a més del que dis-
posen altres lleis, les atribucions legislatives que conte-
nen els números 3 i 10 de l’article anterior, les ratificacions 
que preveuen els números 12 i 13 del mateix article, el 
règim electoral de la Comunitat, i les lleis per fixar la seu 
o les seus de les institucions d’autogovern a què al·ludeix 
l’article 3 d’aquest Estatut. 

3. Les lleis de Castella i Lleó són promulgades en 
nom del Rei pel president de la Junta, el qual n’ordena la 
publicació en el «Butlletí Oficial de Castella i Lleó» i en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat». Als efectes de la seva entrada 
en vigor regeix la data de publicació en el primer 
d’aquells. 

CAPíTOL II 

El president de la Junta de Castella i Lleó 

Article quinze. Elecció i caràcter. 

1. El president de la Junta de Castella i Lleó és elegit 
per les Corts de Castella i Lleó, entre els seus membres, i 
nomenat pel Rei. 

2. Al començament de cada legislatura, o en cas de 
dimissió o mort de l’anterior, les Corts de Castella i Lleó 
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CAPíTOL V 

De l’organització judicial 

Article vint-i-u. Creació. 

1. El Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó 
constitueix l’òrgan superior de l’Administració de Justícia 
de la Comunitat i abraça tot el seu àmbit territorial, sense 
perjudici de les competències que puguin correspondre, 
si s’escau, a les audiències territorials i de la jurisdicció 
que correspongui al Tribunal Suprem. 

2. El Tribunal ha d’ajustar la seva organització, com-
petències i funcionament al que disposi la Llei orgànica 
del poder judicial i altres que li siguin aplicables. 

Article vint-i-dos. 

1. La competència dels òrgans jurisdiccionals a Cas-
tella i Lleó s’estén: 

a) En l’ordre civil, a totes les instàncies i graus, a 
excepció dels recursos de cassació i revisió. 

b) En l’ordre penal i social, a totes les instàncies i 
graus, a excepció dels recursos de cassació i revisió. 

c) En l’ordre contenciós administratiu, als recursos 
que es dedueixin contra els actes i disposicions de les 
administracions públiques en els termes que estableixi la 
Llei orgànica del poder judicial. 

d) A les qüestions de competència entre òrgans judi-
cials a Castella i Lleó. 

2. En la resta de matèries es pot interposar quan 
sigui procedent, davant el Tribunal Suprem, el recurs de 
cassació o el que correspongui segons les lleis de l’Estat i, 
si s’escau, el de revisió. El Tribunal Suprem també ha de 
resoldre les qüestions de competència entre els tribunals 
de Castella i Lleó i els de la resta d’Espanya. 

Article vint-i-tres. President i personal judicial. 

1. El president del Tribunal Superior de Justícia de 
Castella i Lleó és nomenat pel Rei, a proposta del Consell 
General del Poder Judicial. 

2. El nomenament dels magistrats, jutges, secretaris 
i la resta de personal del Tribunal Superior i dels altres 
òrgans de l’Administració de justícia de la Comunitat s’ha 
d’efectuar en la forma que preveuen les lleis orgàniques 
del poder judicial i del Consell General del Poder Judi-
cial. 

Article vint-i-quatre. Altres competències. 

La Comunitat Autònoma participa en la fixació de les 
demarcacions judicials i les corresponents a les notaries i 
registres de la propietat i mercantils radicats al seu terri-
tori. 

TíTOL II 

Competències de la Comunitat 

Article vint-i-cinc. Disposició general. 

La Comunitat de Castella i Lleó, en el marc del que 
disposen la Constitució i les corresponents lleis de l’Estat, 
assumeix les competències que s’estableixen en els arti-
cles següents. 

2. El control de l’acció política i de govern de la Junta 
i del seu president l’exerceixen les Corts en la forma que 
reguli el seu Reglament. 

3. Les Corts de Castella i Lleó poden exigir la respon-
sabilitat política de la Junta mitjançant l’adopció per majo-
ria absoluta dels seus membres de la moció de censura. 
Aquesta l’han de proposar, almenys, el 15 per 100 dels 
procuradors i ha d’incloure un candidat a president de 
Castella i Lleó. El Reglament de les Corts de Castella i Lleó 
pot establir altres requisits i regular el procediment de tra-
mitació i els efectes de la moció. 

Els signants d’una moció de censura no en poden pre-
sentar una altra mentre no transcorri un any des de la pre-
sentació d’aquella, dins la mateixa legislatura. 

CAPíTOL IV

Organització territorial 

Article dinou. Caràcter. 

1. El municipi és l’entitat territorial bàsica de la Comu-
nitat. Té personalitat jurídica pròpia i plena autonomia per 
a la gestió dels seus interessos. La seva representació, 
govern i administració corresponen als respectius ajunta-
ments. 

2. La província, com a entitat local, té personalitat 
jurídica pròpia i plena autonomia per a la gestió dels seus 
interessos específics, que s’exerceixen a través de la Dipu-
tació, i sense perjudici del que estableix la Constitució. És, 
així mateix, l’àmbit territorial per al desenvolupament i la 
gestió de les competències i funcions de la Comunitat. 

3. Per les corresponents lleis de les Corts de Castella 
i Lleó, específiques per a cada supòsit, es poden reconèi-
xer comarques, mitjançant l’agrupació de municipis limí-
trofs, atenent l’informe previ dels municipis afectats i les 
seves característiques geogràfiques, econòmiques, soci-
als i històriques, per a la gestió en comú dels seus serveis 
o la col·laboració en l’exercici de les seves competències. 

Article vint. Relacions amb la Comunitat. 

1. Les relacions entre la Comunitat Autònoma i les 
entitats territorials que la formen es regeixen pel que esta-
bleixen la legislació de l’Estat i el present Estatut. 

2. En els termes que disposi una llei de les Corts de 
Castella i Lleó, la Comunitat Autònoma ha d’articular la 
gestió ordinària dels seus serveis perifèrics propis a tra-
vés de les diputacions provincials. Aquesta llei ha d’esta-
blir els mecanismes de direcció i control per part de la 
Comunitat. 

3. La Comunitat Autònoma ha de coordinar les funci-
ons de les diputacions provincials que siguin d’interès 
general comunitari. A aquests efectes, i en el marc de la 
legislació de l’Estat, una llei de les Corts de Castella i Lleó 
aprovada per majoria absoluta ha d’establir les fórmules 
generals de coordinació i la relació de funcions que s’ha-
gin de coordinar, i fixar, si s’escau, les singularitats que, 
segons la naturalesa de la funció, siguin indispensables 
per a una coordinació més adequada. 

4. La Comunitat Autònoma pot transferir o delegar a 
les diputacions i a la resta de corporacions locals, mitjan-
çant una llei aprovada per majoria absoluta, facultats cor-
responents a matèries de la seva competència. Aquesta 
llei ha de preveure en cada cas la corresponent transfe-
rència de mitjans financers, així com la forma de direcció 
i control que es reserva la Comunitat. 
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tència de la Comunitat de Castella i Lleó el desplegament 
i l’execució de la legislació de l’Estat en les matèries 
següents. 

1a Sanitat i higiene. Promoció, prevenció i restaura-
ció de la salut. 

2a Coordinació hospitalària en general, incloent-hi la 
de la Seguretat Social. 

3a Ordenació i planificació de l’activitat econòmica 
regional en l’exercici de les competències assumides en 
el marc d’aquest Estatut. 

4a Organització, règim i funcionament intern de les 
institucions de crèdit cooperatiu, públic i territorial, caixes 
d’estalvis i caixes rurals. 

5a Règim miner i energètic. 
6a Forests i aprofitaments forestals. 
7a Procediments administratius que es derivin de les 

particularitats de l’organització pròpia de la Comunitat. 
8a Alteracions de termes municipals i les que corres-

ponguin a l’Administració de l’Estat sobre corporacions 
locals la transferència de les quals autoritzi la legislació 
sobre règim local. 

2. En aquestes matèries, i tret que hi hagi una norma 
en contra, correspon a més a la Comunitat la potestat 
reglamentària, la gestió i la funció executiva, incloent-hi 
la inspecció. 

Article vint-i-vuit. Competències d’execució. 

Correspon a la Comunitat de Castella i Lleó, en els ter-
mes que estableixin les lleis i les normes reglamentàries 
que dicti l’Estat en el seu desplegament, la funció execu-
tiva en les matèries següents: 

1. Indústria, a l’efecte d’impulsar el desenvolupa-
ment econòmic de la regió. 

2. Autorització d’instal·lacions elèctriques quan el 
seu aprofitament no afecti una altra comunitat autònoma 
o el transport d’energia no excedeixi l’àmbit territorial de 
la Comunitat. 

3. Protecció del medi ambient, de l’entorn natural i 
del paisatge. Instal·lacions i experiències amb incidència 
sobre les condicions climatològiques. 

4. Comerç interior i defensa del consumidor. 
5. Publicitat i espectacles. 
6. Gestió en els museus, biblioteques, arxius i altres 

centres de caràcter cultural que siguin de titularitat estatal 
i d’interès per a la regió, en el marc dels convenis que, si 
s’escau, es puguin subscriure amb l’Estat. 

7. Execució, dins el seu àmbit territorial, dels tractats 
internacionals en el que afecta competències assumides 
per la Comunitat Autònoma. 

Article vint-i-nou. Altres competències i atribucions. 

1. La Comunitat Autònoma de Castella i Lleó també 
exerceix competències, en els termes assenyalats a l’apar-
tat segon d’aquest article, en les matèries següents: 

1a Fundacions d’interès per a la Comunitat. 
2a Propietat industrial, denominacions d’origen i 

altres iniciatives de procedència relatives a productes de 
la regió. 

3a Plans estatals d’implantació i reestructuració de 
sectors econòmics. 

4a Fires internacionals que se celebrin a la regió. 
5a Ordenació del crèdit, banca i assegurances. 
6a Ordenació i concessió d’aprofitament hidràulic en 

els cursos fluvials que discorrin íntegrament pel territori 
de la Comunitat. 

7a Aigües subterrànies. 
8a Obres públiques i transports terrestres no inclo-

sos a l’article 26 d’aquest Estatut. 

Article 26. Competències exclusives. 

1. La Comunitat de Castella i Lleó té competència 
exclusiva en les matèries següents, sense perjudici del 
que estableix l’article 149 de la Constitució: 

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

2a Ordenació del territori, urbanisme i habitatge. 
3a Obres públiques dins el seu territori i que no 

siguin d’interès general de l’Estat ni afectin una altra 
comunitat autònoma. 

4a Ferrocarrils, carreteres i camins l’itinerari dels 
quals es desenvolupi íntegrament en el territori de la 
Comunitat. 

5a Transports terrestres, per cable i per canonada, en 
els mateixos termes del número anterior. 

6a Aeroports i heliports que no duguin a terme acti-
vitats comercials. 

7a Projectes, construcció i explotació d’aprofita-
ments hidràulics, canals i regadius, quan les aigües dis-
corrin íntegrament pel territori de la Comunitat. 

8a Aigües minerals i termals. 
9a Agricultura, ramaderia, indústries agroalimentà-

ries i zones de muntanya, d’acord amb l’ordenació gene-
ral de l’economia. 

10. Pesca fluvial i lacustre, aqüicultura i caça. Nor-
mes addicionals de protecció de l’ecosistema en què es 
porten a terme aquestes activitats. 

11. Fires i mercats interiors. 
12. Artesania i altres manifestacions populars d’inte-

rès de la Comunitat. 
13. Patrimoni històric, artístic, monumental i arqueo-

lògic d’interès per a la Comunitat. Museus, biblioteques, 
hemeroteques, arxius, conservatoris de música i altres 
centres culturals d’interès per a la Comunitat i que no 
siguin de titularitat estatal. 

14. Festes i tradicions populars de la regió. 
15. Promoció i ordenació del turisme en l’àmbit de la 

Comunitat. 
16. Foment de la cultura i de la recerca, sense perju-

dici del que disposen els articles 149, 1, 15, i 149, 2 de la 
Constitució, amb especial atenció a les diferents modali-
tats culturals de la Comunitat i als seus interessos i neces-
sitats. 

17. Promoció de l’educació física, de l’esport i de la 
utilització adequada de l’oci. 

18. Assistència social, serveis socials. 
19. Estadístiques per a finalitats de la mateixa Comu-

nitat, coordinades amb les de l’Estat i altres comunitats. 
20. Vigilància i protecció dels seus edificis i instal-

lacions. Coordinació i altres facultats en relació amb les 
policies locals, en els termes que estableixi una llei orgà-
nica. 

21. El foment del desenvolupament econòmic de la 
Comunitat, dins els objectius marcats per la política eco-
nòmica general i, en especial, la creació i gestió d’un sec-
tor públic regional propi de Castella i Lleó. 

22. Ordenació de la hisenda de la Comunitat Autò-
noma, d’acord amb el que estableix aquest Estatut. 

23. Totes les altres que els siguin atribuïdes per les 
lleis de l’Estat o els siguin transferides amb aquest caràc-
ter. 

2. En aquestes matèries, i tret que hi hagi una norma 
legal en contra, correspon assumir a la Comunitat la 
potestat legislativa, reglamentària, la gestió i la funció 
executiva, incloent-hi la inspecció. 

Article vint-i-set. Competències de desplegament nor-
matiu i d’execució. 

1. En el marc de la legislació bàsica de l’Estat i, si 
s’escau, en els termes que aquesta estableixi, és compe-
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règim dels seus funcionaris s’estableix d’acord amb 
aquests principis. 

TíTOL III 

Economia i hisenda 

Article trenta-dos. Principis de política econòmica. 

1. La Comunitat ha d’orientar la seva actuació econò-
mica a la consecució de la plena ocupació, a l’aprofita-
ment i la potenciació dels seus recursos, a l’augment de la 
qualitat de vida dels castellanolleonesos i la solidaritat 
intraregional, prestant una atenció prioritària al desenvo-
lupament de les províncies i zones més deprimides. 

2. Per tal d’assegurar l’equilibri econòmic dins el ter-
ritori de la Comunitat i la realització interna del principi de 
solidaritat, es pot constituir un fons de compensació regi-
onal, els recursos del qual els han de distribuir les Corts 
de Castella i Lleó entre els territoris menys desenvolupats 
comparativament, amb destinació a despeses d’inversió 
en els termes que preveu l’article 16, apartat 2, de la Llei 
orgànica de finançament de les comunitats autònomes. 

3. Els òrgans de la Comunitat han d’atendre el desen-
volupament de tots els sectors econòmics i, en particular, 
de l’agricultura i la ramaderia dispensant un tractament 
especial a les zones de muntanya. 

Article trenta-tres. Autonomia financera. 

1. La Comunitat, dins els principis de coordinació 
amb les hisendes estatal i local i de solidaritat entre tots 
els espanyols, té autonomia financera i patrimoni propi, 
d’acord amb la Constitució, aquest Estatut i la Llei orgà-
nica de finançament de les comunitats autònomes. 

2. La Comunitat i les institucions que la componen 
tenen el mateix tractament fiscal que estableixen les lleis 
per a l’Estat. 

Article trenta-quatre. Patrimoni. 

1. El patrimoni de la Comunitat està integrat per: 

Els béns i drets pertanyents al Consell General de Cas-
tella i Lleó, existents en el moment de produir-se l’extinció 
del règim autonòmic corresponent. 

Els béns i drets afectes a competències i serveis trans-
ferits a la Comunitat. 

Els béns i drets que la Comunitat adquireixi mitjan-
çant qualsevol títol jurídic. 

2. El règim jurídic, l’administració i la conservació 
del patrimoni de la Comunitat s’han de regular mitjançant 
una llei d’aquesta i en el marc de la legislació bàsica de 
l’Estat. 

Article trenta-cinc. Recursos financers. 

1. La hisenda de la Comunitat està constituïda per: 

1r Els rendiments i productes del seu patrimoni i 
altres de dret privat. 

2n Els rendiments procedents dels impostos. 
3r Els rendiments de les taxes sobre la utilització del 

seu domini públic, la prestació per part de la Comunitat 
d’un servei públic o la realització d’una activitat que es 
refereixi al subjecte passiu, o que l’afecti o el beneficiï de 
manera particular. 

4t Les contribucions especials que estableixi en l’àm-
bit de les seves competències. 

5è Els rendiments dels tributs cedits per l’Estat, espe-
cificats en la disposició addicional primera, i tots aquells 

9a Ordenació del transport de mercaderies i viatgers 
que tinguin l’origen i la destinació en l’àmbit de la Comu-
nitat Autònoma, sense perjudici de l’execució directa que 
es reservi l’Estat. 

10. Treball, en especial serveis d’ocupació i acció for-
mativa. 

11. Cooperatives. 
12. Seguretat Social. 
13. Ordenació farmacèutica. 
14. Ensenyament en tots els seus nivells i formació 

professional. Centres universitaris i planificació educa-
tiva. 

15. La gestió de museus, arxius, biblioteques i qual-
sevol altre centre d’interès cultural en el territori de la 
Comunitat i que sigui de titularitat estatal. 

16. Premsa, ràdio, televisió i altres mitjans de comuni-
cació social, en els termes que disposin les lleis de l’Es-
tat. 

17. Corporacions de dret públic representatives d’in-
teressos econòmics o professionals. 

18. Casinos, jocs i apostes, amb exclusió de les apos-
tes esportivobenèfiques. 

2. L’assumpció de les competències relatives a les 
matèries enunciades a l’apartat anterior d’aquest article 
(així com aquelles altres que, regulades en aquest Estatut, 
estiguin incloses en l’àmbit de l’article 149, 1, de la Cons-
titució) s’ha de fer mitjançant un dels procediments 
següents: 

a) Transcorreguts els cinc anys que preveu l’article 
148, 2, de la Constitució, amb l’acord previ de les Corts de 
Castella i Lleó, adoptat per majoria absoluta i mitjançant 
una llei orgànica aprovada a les Corts Generals, de con-
formitat amb el que preveu l’article 147, 3, de la Constitu-
ció. 

b) Mitjançant lleis orgàniques de delegació i transfe-
rències, segons els procediments que preveu l’article 150, 
1 i 2, de la Constitució, bé sigui a iniciativa de les Corts de 
Castella i Lleó, del Govern de la nació, del Congrés dels 
Diputats o del Senat. 

Tant en un procediment com en l’altre, la llei orgànica 
ha d’assenyalar les competències que la Comunitat Autò-
noma passa a exercir i els termes en què s’han de portar 
a terme. 

Article trenta. Convenis i acords de cooperació. 

1. La Comunitat de Castella i Lleó pot subscriure con-
venis amb altres comunitats autònomes per a la gestió i 
prestació de serveis propis de la competència exclusiva 
d’aquestes. La subscripció dels convenis, abans que entrin 
en vigor, s’ha de comunicar a les Corts Generals. Si les 
Corts Generals, o alguna de les cambres, manifesten 
inconvenients en el termini de trenta dies, a partir de la 
recepció de la comunicació, el conveni ha de seguir el trà-
mit que preveu el paràgraf següent. Si transcorregut 
aquest termini no s’han manifestat inconvenients al con-
veni, entra en vigor. 

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

Article trenta-u. Administració regional. 

1. Correspon a la Comunitat la creació i estructuració 
dels òrgans i serveis de l’Administració regional que tin-
guin per objecte servir l’exercici de les competències atri-
buïdes a aquella. 

2. L’Administració regional està sotmesa als principis 
i normes d’organització i actuació de l’Administració de 
l’Estat i gaudeix dels mateixos privilegis. Així mateix, el 
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cions privades de crèdit i estalvi, especialment amb les 
caixes d’estalvis de la regió, a fi de promoure la regiona-
lització progressiva de les seves inversions. 

Article quaranta. Pressupostos. 

1. Els pressupostos de la Comunitat constitueixen 
l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligaci-
ons que com a màxim poden reconèixer i dels drets que 
prevegin liquidar durant l’exercici corresponent. Tenen 
caràcter anual i inclouen la totalitat de les despeses i 
ingressos dels organismes i les entitats que la integren i 
s’hi consigna l’import dels beneficis fiscals que afectin els 
tributs atribuïts a la Comunitat de Castella i Lleó. 

2. Correspon a la Junta l’elaboració del pressupost 
de Castella i Lleó i a les Corts de Castella i Lleó el seu exa-
men, esmena, aprovació i control. La Junta ha de presen-
tar el projecte de pressupost a les Corts de Castella i Lleó 
abans de l’últim trimestre de l’any. Si no és aprovat abans 
del primer dia de l’exercici econòmic corresponent, que-
den automàticament prorrogats els de l’any anterior fins a 
l’aprovació del nou. 

3. Els pressupostos de la Comunitat s’han de presen-
tar equilibrats, i la seva elaboració i gestió s’ha d’efectuar 
amb criteris homogenis als de l’Estat, de forma que sigui 
possible la seva consolidació. 

4. La comptabilitat de la Comunitat s’ha d’adaptar al 
pla general de comptabilitat pública que s’estableixi per a 
tot el sector públic. La Comunitat està obligada a publicar 
els seus pressupostos i comptes anuals, a subministrar la 
informació que requereixi el Consell de Política Fiscal i 
Financera i a certificar l’exactitud material de les dades 
comptables. 

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

Article quaranta-u. Coordinació de les hisendes locals. 

1. Correspon a la Comunitat vetllar pels interessos 
financers dels ens locals del seu territori, respectant l’au-
tonomia que se’ls reconeix en els articles 140 a 142 de la 
Constitució. 

2. Sense perjudici de la competència dels ens locals 
esmentats, la Comunitat pot establir fórmules de col-
laboració en la gestió, liquidació, recaptació i inspecció 
dels tributs d’aquells. Igualment, es poden arbitrar fórmu-
les de col·laboració en la percepció d’altres ingressos dels 
ens locals. 

Article quaranta-dos. Sector públic. 

1. La Comunitat, d’acord amb el que estableixen les 
lleis de l’Estat, designa, si s’escau, els seus propis repre-
sentants en els organismes econòmics, les institucions 
financeres i les empreses públiques de l’Estat la compe-
tència dels quals s’estengui al territori de la Comunitat i 
que per la seva naturalesa no siguin objecte de traspàs. 

2. Només mitjançant una llei de les Corts de Castella 
i Lleó es poden constituir empreses públiques com a mitjà 
d’execució de les funcions que siguin de la competència 
de la Comunitat. 

3. La Comunitat queda facultada per constituir insti-
tucions que fomentin la plena ocupació i per crear i man-
tenir el seu propi sector públic, en coordinació amb el sec-
tor públic estatal, a fi d’impulsar el desenvolupament 
econòmic i social i de realitzar els seus objectius en el 
marc de les seves competències. 

la cessió dels quals sigui aprovada per les Corts Gene-
rals. 

6è Els recàrrecs que es puguin establir sobre impos-
tos estatals. 

7è Un percentatge de participació en els ingressos 
de l’Estat. 

8è Les transferències del Fons de Compensació Inter-
territorial. 

9è Altres assignacions que s’estableixin amb càrrec 
als pressupostos generals de l’Estat. 

10 El producte de les operacions d’emissió de deute 
i de crèdit. 

11. Les multes i sancions imposades en l’àmbit de les 
seves competències. 

2. La regulació de la hisenda de la Comunitat s’ha de 
fer de conformitat amb el que estableixen aquest Estatut i 
la Llei orgànica de finançament de les comunitats autòno-
mes. 

Article trenta-sis. Tributs. 

1. Els tributs propis o els cedits a la Comunitat han 
d’acomodar la seva regulació al que estableix la Llei orgà-
nica de finançament de les comunitats autònomes. 

2. De la mateixa forma s’han de regular els recàrrecs 
que sigui procedent establir i les participacions en els tri-
buts estatals. 

3. No es considera una reforma de l’Estatut l’establi-
ment, modificació o supressió de qualsevol dels concep-
tes tributaris esmentats en els apartats 1 i 2 d’aquest arti-
cle. 

Article trenta-set. Revisió de la participació. 

La revisió de la participació de la Comunitat Autònoma 
en els ingressos de l’Estat, l’emissió de deute públic per 
part d’aquella, així com les operacions de crèdit que pugui 
realitzar la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó queden 
subjectes al que disposa la Llei orgànica de finançament 
de les comunitats autònomes. 

Article trenta-vuit. Deute públic i crèdit. 

1. La Comunitat Autònoma pot fer operacions de crè-
dit per un termini inferior a un any, per tal de cobrir les 
seves necessitats transitòries de tresoreria. 

2. Així mateix, pot concertar operacions de crèdit per 
un termini superior a un any, sigui quina sigui la forma 
com es documentin, sempre que compleixin els requisits 
que l’import total del crèdit es destini exclusivament a la 
realització de despeses d’inversió i l’import total de les 
anualitats d’amortització, per capital i interessos, no exce-
deixi el 25 per 100 dels ingressos corrents de la Comunitat 
Autònoma. 

3. Les operacions de crèdit de la Comunitat de Caste-
lla i Lleó s’han de coordinar amb les de les altres comuni-
tats i amb les de l’Estat. 

4. El deute públic de la Comunitat i els títols valors 
que emeti estan subjectes a les mateixes normes i tenen 
els mateixos beneficis i condicions que el deute públic de 
l’Estat. 

Article trenta-nou. Institucions públiques de crèdit i 
estalvi. 

La Comunitat, en coordinació amb la política creditícia 
de l’Estat, ha d’impulsar l’establiment d’institucions públi-
ques de crèdit i estalvi territorials, i adoptar les mesures 
que consideri necessàries per garantir-ne la funcionalitat i 
possibilitar la captació de l’estalvi i la seva assignació als 
objectius regionals, dins les seves competències. 

Així mateix, la Comunitat exerceix les competències 
que legalment li corresponguin en relació amb les institu-
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com a base els resultats de les últimes eleccions generals 
i aplicant-hi el sistema proporcional que s’hi va utilitzar. 
Una vegada fixat el nombre de membres del Ple per cada 
província i distribuïts entre els partits, aquests han de pro-
cedir a la designació dels seus representants en el Ple. 

c) El Ple del Consell de Castella i Lleó té les compe-
tències que aquest Estatut atribueix a les Corts de Castella 
i Lleó, a excepció expressa de les competències de caràc-
ter legislatiu. En tot cas, el Ple del Consell pot dictar, amb 
caràcter provisional, les disposicions necessàries per al 
funcionament de la Comunitat. 

d) El funcionament del Ple del Consell de Castella i 
Lleó s’ha d’ajustar al que disposen el Reglament del Con-
grés dels Diputats i el present Estatut. 

2. Una vegada constituït el Ple, s’ha de procedir a l’elec-
ció del president de la Junta de Castella i Lleó, de conformi-
tat amb el que disposa l’article 15 d’aquest Estatut. 

3. El president, una vegada elegit, ha de designar la 
Junta segons les normes d’aquest Estatut. 

4. Una vegada en funcions els òrgans a què es refe-
reix aquesta disposició, queda extingit el règim preauto-
nòmic per a Castella i Lleó, establert pel Reial decret llei 
20/1978, de 13 de juny. 

Segona.–Règim de les primeres eleccions. 

1. Les primeres eleccions a Corts de Castella i Lleó 
les ha de convocar el Consell General de Castella i Lleó, 
amb l’acord previ amb el Govern. 

2. El nombre de procuradors a elegir en cada provín-
cia és el que es determina a l’article 9è d’aquest Estatut. 

3. En el que no preveu aquest Estatut és aplicable la 
normativa vigent per a les eleccions legislatives al Con-
grés dels Diputats de les Corts Generals. No és aplicable 
el que disposa l’article 4, apartat 2, lletra a), del Reial 
decret llei 20/1977, de 18 de març. 

4. En la primera sessió, les Corts de Castella i Lleó, 
presidides per una mesa d’edat, han de procedir a elegir 
la Mesa Provisional, composta per un president, dos vice-
presidents, un secretari i un vicesecretari. 

5. Les primeres eleccions s’han de celebrar abans 
del 31 de maig de 1983. 

Tercera.–Comissió Mixta. 

1. Amb la finalitat de transferir a la Comunitat les com-
petències, atribucions i funcions que li corresponen segons 
aquest Estatut, s’ha de constituir una comissió mixta pari-
tària, integrada per representants de l’Administració de 
l’Estat i de la Comunitat; aquests últims, elegits pel Ple del 
Consell General de Castella i Lleó mitjançant un procedi-
ment que asseguri la representació de les minories. Aquests 
representants han de donar compte periòdicament de les 
seves gestions a les Corts de Castella i Lleó i, mentre aques-
tes no es constitueixin, al Consell General a què es refereix 
la disposició transitòria primera. 

2. Els acords de la Comissió Mixta han d’adoptar la 
forma de proposta al Govern, que les ha d’aprovar mitjan-
çant un reial decret. Aquells han de figurar com a annexos 
a aquest, i s’han de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Es-
tat» i en el «Butlletí Oficial de Castella i Lleó». 

3. La transferència de serveis comporta de ple dret la 
subrogació de la Comunitat Autònoma en les relacions 
jurídiques referides als dits serveis en què l’Estat sigui 
part. Així mateix, la transferència de serveis implica la de 
les titularitats que recaiguin sobre aquests i les dels arxius, 
documents, dades estadístiques i procediments pendents 
de resolució. El canvi de titularitat en els contractes d’ar-
rendaments de locals afectes als serveis que es transferei-
xin no dóna dret a l’arrendador a extingir o modificar el 
contracte. 

4. Els funcionaris adscrits a serveis de titularitat esta-
tal o a altres institucions públiques que resultin afectades 

TíTOL IV 

Reforma de l’Estatut 

Article quaranta-tres. Procediment. 

La reforma del present Estatut d’autonomia s’ha 
d’ajustar al procediment següent: 

1r La iniciativa de la reforma correspon a les Corts 
de Castella i Lleó, a proposta d’una tercera part dels seus 
membres; a la Junta, o a les Corts Generals. 

2n La proposta de reforma requereix, en tot cas, 
l’aprovació de les Corts de Castella i Lleó per majoria de 
dos terços i l’aprovació posterior de les Corts Generals 
mitjançant una llei orgànica. 

3r Si les Corts de Castella i Lleó o les Corts Generals 
no aproven la proposta de reforma, no es pot sotmetre 
novament a debat i votació d’aquelles fins que no hagi 
transcorregut més d’un any. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera.–1. Se cedeix a la Comunitat, en els termes 
que preveu l’apartat 3 d’aquesta disposició, el rendiment 
dels tributs següents: 

a) Impost sobre el patrimoni net. 
b) Impost sobre transmissions patrimonials. 
c) Impost sobre successions i donacions. 
d) Imposició general sobre les vendes en la fase 

detallista. 
e) Impostos sobre consums específics en la fase deta-

llista, llevat dels recaptats mitjançant monopolis fiscals. 
f) Taxes i altres exaccions sobre el joc. 

La supressió o modificació eventual d’algun d’aquests 
impostos implica l’extinció o modificació de la cessió. 

2. El contingut d’aquesta disposició es pot modificar 
mitjançant un acord del Govern amb la Comunitat, que el 
Govern ha de tramitar com a projecte de llei. A aquests 
efectes, la modificació d’aquesta disposició no es consi-
dera una reforma de l’Estatut. 

3. L’abast i les condicions de la cessió els estableix la 
Comissió Mixta a què es refereix la disposició transitòria 
tercera, que, en tot cas, els ha de referir a rendiment a la 
Comunitat. El Govern ha de tramitar l’acord de la Comis-
sió com a projecte de llei en el termini de sis mesos a 
partir de la constitució de la primera Junta, d’acord amb 
la disposició transitòria primera.

Segona.–La Comunitat de Castella i Lleó considera 
amb caràcter prioritari l’establiment de convenis i acords 
de cooperació amb les comunitats autònomes de Cantà-
bria i la Rioja, atesa la vinculació històrica, política i cultu-
ral entre aquestes i aquella comunitat. 

DISPOSICIONS TRANSITòRIES 

Primera.–Organització provisional. 

Fins que no se celebrin les primeres eleccions a Corts 
de Castella i Lleó, el Consell General de Castella i Lleó, 
creat pel Reial decret llei 20/1978, de 13 de juny, queda 
sotmès al règim següent: 

1. El Ple del Consell General, en el termini de set dies, 
a partir de l’entrada en vigor de l’Estatut, s’ha d’estructu-
rar de conformitat amb els criteris següents: 

a) El nombre total dels seus membres és el resultat 
d’aplicar a cada província la representació proporcional 
establerta a l’article 10 d’aquest Estatut. 

b) La distribució dels membres del Ple entre els 
diversos partits polítics s’ha de portar a terme prenent 
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Castella i Lleó, la incorporació ha de ser aprovada per les 
Corts de Castella i Lleó o pel Ple del Consell General a què 
es refereix la disposició transitòria primera. 

2. Adoptat l’acord a què es refereix l’apartat anterior, 
la reforma de l’Estatut, que només es pot estendre als 
aspectes derivats de l’acord corresponent, l’han d’aprovar 
les Corts de Castella i Lleó per majoria de dos terços i, 
posteriorment, les Corts Generals, mitjançant una llei 
orgànica. 

3. Perquè un territori o municipi que constitueixi un 
enclavament pertanyent a una província integrada a la 
Comunitat Autònoma de Castella i Lleó se’n pugui segre-
gar i es pugui incorporar a una altra comunitat autònoma 
és necessari el compliment dels requisits següents: 

a) Sol·licitud de segregació, formulada per l’ajunta-
ment o ajuntaments interessats, mitjançant un acord 
adoptat amb el vot favorable de les dues terceres parts del 
nombre de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta dels 
membres de la corporació o corporacions esmentades. 

b) Informe de la província a la qual pertany el terri-
tori o municipi que s’ha de segregar i de la Comunitat 
Autònoma de Castella i Lleó, favorable a aquesta segrega-
ció, davant les més grans vinculacions històriques, soci-
als, culturals i econòmiques amb la comunitat autònoma 
a la qual se sol·licita la incorporació. A aquest efecte, la 
Comunitat Autònoma de Castella i Lleó pot fer enquestes 
i altres formes de consulta per tal d’arribar a una resolució 
més motivada. 

c) Ratificació entre els habitants del territori o muni-
cipi que pretén la segregació, aprovada per majoria dels 
vots vàlids emesos. 

d) Aprovació per part de les Corts Generals, mitjan-
çant una llei orgànica. 

En tot cas, el resultat d’aquest procés queda pendent 
del compliment dels requisits d’agregació exigits per l’Es-
tatut de la comunitat autònoma a la qual es pretén la 
incorporació. 

Vuitena.–En cas que una llei orgànica autoritzi la incor-
poració d’una província limítrofa al territori de la Comuni-
tat Autònoma de Castella i Lleó, aquesta incorporació es 
produeix sense més requisits a l’entrada en vigor de la 
dita llei orgànica, i en aquest cas s’ha de modificar auto-
màticament l’article 2n d’aquest Estatut, amb la menció 
expressa de la província incorporada. 

Novena.–Cessió de l’impost de luxe. 

Mentre no s’estableixi l’impost sobre el valor afegit, 
es considera cedit l’impost de luxe que es recapta en des-
tinació. 

DISPOSICIó DEROGATòRIA 

A l’entrada en vigor d’aquest Estatut d’autonomia 
queden derogades totes les disposicions del mateix rang 
o inferior que s’hi oposin.

DISPOSICIó FINAL 

Aquest Estatut entra en vigor el mateix dia en què es 
publiqui la llei orgànica de la seva aprovació per les Corts 
Generals en el «Butlletí Oficial de l’Estat». 

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

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, 25 de febrer de 1983.

JUAN CARLOS R.
  El president del Govern, 
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

pels traspassos passen a dependre de la Comunitat i se’ls 
han de respectar tots els drets de qualsevol ordre i natu-
ralesa que els corresponguin en el moment del traspàs, 
fins i tot el de participar en els concursos de trasllat que 
convoqui l’Estat en igualtat de condicions amb la resta de 
funcionaris. 

5. La Comissió Mixta creada pel Reial decret 
1519/1978, de 13 de juny, queda dissolta en constituir-se la 
Comissió Mixta que preveu la present disposició. 

6. Per preparar els traspassos i per efectuar-los per 
blocs orgànics de naturalesa homogènia la Comissió 
Mixta de transferències ha d’estar assistida per comissi-
ons sectorials d’àmbit nacional, agrupades per matèries, 
la tasca fonamental de les quals és determinar, amb la 
representació de l’Administració de l’Estat, els traspassos 
de competències i de mitjans personals, financers i mate-
rials que ha de rebre la Comunitat Autònoma. 

Les comissions sectorials han de traslladar les seves 
propostes d’acord a la Comissió Mixta, que les ha de rati-
ficar. 

Quarta.–Finançament provisional dels serveis. 

1. Fins que no s’hagi completat el traspàs dels ser-
veis corresponents a les competències fixades a la Comu-
nitat en aquest Estatut o, en qualsevol cas, fins que no 
s’hagin complert els sis anys des de la seva entrada en 
vigor, l’Estat ha de garantir el finançament dels serveis 
transferits a la Comunitat amb una quantitat igual al cost 
efectiu del servei a les províncies incloses en aquella en el 
moment de la transferència. 

2. Per garantir el finançament dels serveis damunt 
esmentats, la Comissió Mixta que preveu la disposició 
transitòria tercera ha d’adoptar un mètode encaminat a 
fixar el percentatge de participació previst. El mètode que 
s’ha de seguir ha de tenir en compte tant els costos direc-
tes com els costos indirectes dels serveis, així com les 
despeses d’inversió que corresponguin.

3. La Comissió Mixta ha de fixar aquest percentatge 
mentre duri el període transitori, com a mínim un mes abans 
de la presentació dels pressupostos de l’Estat a les Corts. 

4. A partir del mètode fixat a l’apartat 2 s’ha d’esta-
blir un percentatge en què es consideri el cost efectiu glo-
bal dels serveis transferits per l’Estat a la Comunitat, 
minorat pel total de la recaptació obtinguda per aquesta 
pels tributs cedits, en relació amb la suma dels ingressos 
obtinguts per l’Estat en els capítols I i II de l’últim pressu-
post anterior a la transferència dels serveis valorats. 

Cinquena.–Aplicació transitòria de la legislació estatal. 

Mentre les Corts Generals no elaborin les lleis a què 
es refereixen la Constitució i aquest Estatut i les de Caste-
lla i Lleó no legislin sobre les matèries de la seva compe-
tència continuen en vigor les lleis i disposicions de l’Estat 
actuals que es refereixen a aquestes matèries, sense per-
judici que el seu desplegament legislatiu, si s’escau, i la 
seva execució els porti a terme la Comunitat Autònoma 
en els supòsits que preveu aquest Estatut. 

Sisena.–Ràdio i televisió. 

Radiotelevisió Espanyola, en el termini màxim d’un 
any a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Estatut, ha 
d’articular una programació específica en ràdio i televisió 
que es refereixi principalment a l’àmbit de la Comunitat i, 
amb l’acord previ amb aquesta, ha de proposar les mesu-
res per a la concessió a la Comunitat d’un tercer canal de 
televisió. 

Setena.–Incorporació de províncies limítrofes. 

1. En cas que una comunitat autònoma, a través dels 
seus representants legítims, decideixi dissoldre’s per inte-
grar el seu territori en el de la Comunitat Autònoma de 


