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aquests s’estableix de la mateixa forma que disposa 
l’apartat anterior.

B) Els enginyers tècnics de telecomunicació no pre-
vistos a l’apartat anterior que a l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei estiguin prestant els seus serveis en qual-
sevol dels òrgans integrats en el Ministeri de Transports i 
Comunicacions o en organismes autònoms que en depe-
nen, i la vinculació dels quals a aquest correspongui a una 
relació jurídica, laboral o administrativa, anterior a la 
creació del Ministeri esmentat, tenen dret a integrar-se 
igualment al cos d’enginyers tècnics de telecomunicació 
per cobrir les places de plantilla sobrants, una vegada 
proveïdes les indicades a l’apartat A) d’aquesta disposició 
transitòria.

Dos. Els enginyers tècnics de telecomunicació vincu-
lats per una relació jurídica, laboral o administrativa al 
Ministeri de Transports i Comunicacions o als organismes 
autònoms dependents d’aquest i que a l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei faci un temps superior a sis mesos que 
presten serveis tenen dret a participar en un concurs opo-
sició restringit que s’ha de convocar per cobrir les places 
de plantilla sobrants, una vegada proveïdes les indicades 
a l’apartat u d’aquesta disposició transitòria. Els qui supe-
rin les proves d’aquest concurs oposició i no puguin 
ingressar en el nou cos tenen dret a ocupar les vacants 
que es vagin produint, d’acord amb l’ordre de la puntua-
ció obtinguda en les proves esmentades.

Tres. El dret regulat als punts u, B), i dos, d’aquesta 
disposició, només es pot exercir una sola vegada. A 
aquest efecte, el Govern ha d’aprovar dins el termini de 
sis mesos, des de la data d’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, la relació de personal amb dret a integració o a parti-
cipar en el concurs oposició restringit, determinant-ne les 
condicions i el termini per a la seva convocatòria.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SISENA

En cas que pel fet de ser inferior el nombre de 
sol·licitants que el de places a cobrir en els nous cossos 
pels procediments previstos a les disposicions transi-
tòries d’aquesta Llei, no es cobreixin inicialment totes les 
places assignades a aquest procediment, les places que 
no es cobreixin s’han de deduir provisionalment de les 
plantilles que es fixen als nous cossos a l’article primer, 
on han de figurar en un concepte pressupostari separat. A 
mesura que aquestes places es vagin cobrint s’han de 
traspassar a les corresponents plantilles fixades a l’article 
primer.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

El Govern, d’acord amb la legislació vigent en la 
matèria i en el termini màxim de sis mesos, ha de proce-
dir a la creació de les escales o places i fixació de les plan-
tilles corresponents de l’organisme autònom «Aeroports 
Nacionals», i s’ha de regular la forma d’integració o drets 
de concurs oposició restringit del personal que exerceixi, 
en qualsevol organisme adscrit a la Subsecretaria 
d’Aviació Civil en crear-se el Ministeri de Transports i 
Comunicacions, funcions similars a les de les indicades 
escales o places de manera anàloga a l’establerta per 
aquesta Llei per als cossos que en aquesta es creen. El 
personal civil no funcionari i el personal sotmès a una 
relació jurídica de caràcter administratiu, de la Subsecre-
taria d’Aviació Civil i de l’organisme autònom «Aeroports 
Nacionals», que no tingui opció a integrar-se en els cossos 
que es creen en aquesta Llei, així com els qui tenint 
aquesta opció decideixin no exercir-la o, si s’escau, no 
superin el concurs oposició, conserven plenament els 
drets que de la seva condició es derivin segons les dispo-
sicions en vigor.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

U. Les places cobertes pels funcionaris que s’integren 
en els cossos creats per aquesta Llei es redueixen de les 
plantilles dels cossos d’origen.

Dos. Al personal no funcionari que accedeixi als cos-
sos creats per aquesta Llei en virtut de les disposicions 
transitòries d’aquesta, se li reconeix el dret a l’acumulació 
de triennis reconeguts en les mateixes funcions en els 
organismes d’origen.

Aquest reconeixement comporta la submissió, amb 
caràcter exclusiu, al règim general d’antiguitat i drets pas-
sius dels funcionaris civils de l’Administració de l’Estat, i 
l’Institut Nacional de Previsió ha d’ingressar en el Tresor la 
part proporcional de les quotes abonades al règim de 
Seguretat Social per les pensions del personal que s’hi 
integra.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA

U. S’autoritza el Govern a dictar les normes neces-
sàries per al desplegament d’aquesta Llei.

Dos. Les remuneracions i altres meritacions del perso-
nal que s’integri en els cossos que es creen per aquesta 
Llei s’han de satisfer d’ara endavant amb càrrec al pressu-
post de l’Estat, sens perjudici que l’organisme autònom 
«Aeroports Nacionals» imputi aquests costos en el càlcul 
de les taxes i altres ingressos que administri i recapti, els 
quals en la proporció corresponent s’han de transferir a 
aquell.

Tres. El Ministeri d’Hisenda ha de consignar els crèdits 
pressupostaris necessaris per al compliment d’aquesta 
Llei, i s’autoritzen les transferències oportunes per reajus-
tar les corresponents partides pressupostàries dels pres-
supostos dels ministeris de Defensa, Transports i Comuni-
cacions i organisme autònom Aeroports Nacionals, de tal 
manera que no produeixi increment en la despesa 
pública.

Per tant,

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

Palau Reial, de Madrid, deu de desembre de mil nou-
cents setanta-nou.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 30177 LLEI ORGÀNICA 3/1979, de 18 de desembre, 
d’Estatut d’autonomia per al País Basc. 
(«BOE» 306, de 22-12-1979.)

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 
següent amb el caràcter d’orgànica i jo la sanciono.

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1r

El Poble Basc o Euskal-Herria, com a expressió de la 
seva nacionalitat, i per accedir al seu autogovern, es cons-
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titueix en comunitat autònoma dins l’Estat espanyol amb 
la denominació d’Euskadi o País Basc, d’acord amb la 
Constitució i amb aquest Estatut, que és la seva norma 
institucional bàsica.

Article 2n

1. Àlaba, Guipúscoa i Biscaia, així com Navarra, 
tenen dret a formar part de la Comunitat Autònoma del 
País Basc.

2. El territori de la Comunitat Autònoma del País 
Basc queda integrat pels territoris històrics que coinci-
deixen amb les províncies, en els seus límits actuals, 
d’Àlaba, Guipúscoa i Biscaia, així com la de Navarra, en el 
supòsit que aquesta última decideixi la seva incorporació 
d’acord amb el procediment establert a la disposició tran-
sitòria quarta de la Constitució.

Article 3r

Cada un dels territoris històrics que integren el País 
Basc pot conservar o, si s’escau, restablir i actualitzar al 
seu si la seva organització i institucions privatives 
d’autogovern.

Article 4t

La designació de la seu de les institucions comunes de 
la Comunitat Autònoma del País Basc s’ha de fer mit-
jançant llei del Parlament Basc i dins el territori de la 
comunitat autònoma.

Article 5è

1. La bandera del País Basc és la bicrucífera, for-
mada per una aspa verda, creu blanca superposada i fons 
vermell.

2. Així mateix, es reconeixen les banderes i ensen-
yes pròpies dels territoris històrics que integren la comu-
nitat autònoma.

Article 6è

1. L’èuscar, llengua pròpia del Poble Basc, té, com el 
castellà, caràcter de llengua oficial a Euskadi, i tots els seus 
habitants tenen el dret de conèixer i usar les dues llengües.

2. Les institucions comunes de la comunitat autò-
noma, tenint en compte la diversitat sociolingüística del 
País Basc, han de garantir l’ús de les dues llengües, i han 
de regular el sen caràcter oficial, arbitrar i regular les 
mesures i els mitjans necessaris per assegurar-ne el 
coneixement.

3. Ningú no pot ser discriminat per raó de la llengua.
4. La Reial Acadèmia de la Llengua Basca-Euskal-

tzaindia és la institució consultiva oficial respecte a 
l’èuscar.

5. Com que l’èuscar és patrimoni d’altres territoris 
bascos i comunitats, a més dels vincles i correspondèn-
cia que mantinguin les institucions acadèmiques i cultu-
rals, la Comunitat Autònoma del País Basc pot sol·licitar 
del Govern espanyol que subscrigui i presenti, si s’escau, 
a les Corts Generals, per a la seva autorització, els trac-
tats o convenis que permetin l’establiment de relacions 
culturals amb els estats on s’integren o resideixin aque-
lls territoris i comunitats, a fi de salvaguardar i fomentar 
l’èuscar.

Article 7è

1. Als efectes d’aquest Estatut tenen la condició 
política de bascos els qui tinguin el veïnatge administra-

tiu, d’acord amb les lleis generals de l’Estat, en qualse-
vol dels municipis integrats al territori de la comunitat 
autònoma.

2. Els residents a l’estranger, així com els seus des-
cendents, si així ho sol·liciten, gaudeixen d’idèntics drets 
polítics que els residents al País Basc, si han tingut el seu 
últim veïnatge administratiu a Euskadi, sempre que con-
servin la nacionalitat espanyola.

Article 8è

Es poden agregar a la Comunitat Autònoma del País 
Basc altres territoris o municipis que estiguin enclavats en 
la seva totalitat dins el seu territori, mitjançant el compli-
ment dels requisits següents:

a) Que sol·licitin la incorporació l’ajuntament o la 
majoria dels ajuntaments interessats, i que s’escolti la 
comunitat o província a la qual pertanyin els territoris o 
municipis a agregar.

b) Que ho acordin els habitants del municipi o terri-
tori esmentat mitjançant referèndum expressament con-
vocat, amb l’autorització prèvia competent a aquest efecte 
i aprovat per majoria dels vots vàlids emesos.

c) Que els aprovin el Parlament del País Basc i, pos-
teriorment, les Corts Generals de l’Estat, mitjançant llei 
orgànica.

Article 9è

1. Els drets i deures fonamentals dels ciutadans del 
País Basc són els establerts a la Constitució.

2. Els poders públics bascos, en l’àmbit de la seva 
competència:

a) Han de vetllar i garantir l’exercici adequat dels 
drets i deures fonamentals dels ciutadans.

b) Han d’impulsar particularment una política ten-
dent a la millora de les condicions de vida i treball.

c) Han d’adoptar les mesures que tendeixin a fomen-
tar l’increment de l’ocupació i l’estabilitat econòmica.

d) Han d’adoptar les mesures dirigides a promoure 
les condicions i a remoure els obstacles perquè la llibertat 
i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra 
siguin efectives i reals.

e) Han de facilitar la participació de tots els ciutadans 
en la vida política, econòmica, cultural i social del País 
Basc.

TÍTOL PRIMER

De les competències del País Basc

Article 10.

La Comunitat Autònoma del País Basc té competència 
exclusiva en les matèries següents:

1. Demarcacions territorials municipals, sens perju-
dici de les facultats corresponents als territoris històrics, 
d’acord amb el que disposa l’article 37 d’aquest Estatut.

2. Organització, règim i funcionament de les seves 
institucions d’autogovern dins les normes d’aquest 
Estatut.

3. Legislació electoral interior que afecti el Parlament 
Basc, juntes generals i diputacions forals, en els termes 
previstos per aquest Estatut i sens perjudici de les facul-
tats corresponents als territoris històrics, d’acord amb el 
que disposa l’article 37 d’aquest.
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4. Règim local i estatut dels funcionaris del País Basc 
i de la seva administració local, sens perjudici del que 
estableix l’article 149.1.18 de la Constitució.

5. Conservació, modificació i desplegament del dret 
civil foral i especial, escrit o consuetudinari propi dels 
territoris històrics que integren el País Basc i la fixació de 
l’àmbit territorial de la seva vigència.

6. Normes processals i de procediments administra-
tiu i economicoadministratiu que es derivin de les espe-
cialitats del dret substantiu i de l’organització pròpia del 
País Basc.

7. Béns de domini públic i patrimonials la titularitat 
dels quals correspongui a la comunitat autònoma, així 
com les servituds públiques en matèries de les seves 
competències.

8. Forests, aprofitaments i serveis forestals, vies 
pecuàries i pastures, sens perjudici del que disposa 
l’article 149.1.23 de la Constitució.

9. Agricultura i ramaderia, d’acord amb l’ordenació 
general de l’economia.

10. Pesca en aigües interiors, marisqueig i aqüicul-
tura, caça i pesca fluvial i lacustre.

11. Aprofitaments hidràulics, canals i regadius quan 
les aigües passin íntegrament per dins del País Basc; 
instal·lacions de producció, distribució i transport 
d’energia, quan aquest transport no surti del seu territori i 
el seu aprofitament no afecti una altra província o comu-
nitat autònoma; aigües minerals, termals i subterrànies. 
Tot això sens perjudici del que estableix l’article 149.1.25 
de la Constitució.

12. Assistència social.
13. Fundacions i associacions de caràcter docent, 

cultural, artístic, benèfic, assistencial i similars, mentre 
exerceixin principalment les seves funcions al País 
Basc.

14. Organització, règim i funcionament de les insti-
tucions i establiments de protecció i tutela de menors, 
penitenciaris i de reinserció social, de conformitat amb 
la legislació general en matèria civil, penal i peniten-
ciària.

15. Ordenació farmacèutica d’acord amb el que dis-
posa l’article 149.1.16 de la Constitució, i higiene, tenint en 
compte el que disposa l’article 18 d’aquest Estatut.

16. Investigació científica i tècnica en coordinació 
amb l’Estat.

17. Cultura, sens perjudici del que disposa l’article 149.2 
de la Constitució.

18. Institucions relacionades amb el foment i ensenya-
ment de les belles arts. Artesania.

19. Patrimoni històric, artístic, monumental, arqueo-
lògic i científic, assumint la comunitat autònoma el com-
pliment de les normes i obligacions que estableixi l’Estat 
per a la defensa del patrimoni esmentat contra l’exportació 
i l’espoliació.

20. Arxius, biblioteques i museus que no siguin de 
titularitat estatal.

21. Cambres agràries, de la propietat, confraries de 
pescadors, cambres de comerç, indústria i navegació, 
sens perjudici de la competència de l’Estat en matèria de 
comerç exterior.

22. Col·legis professionals i exercici de les profe s-
sions titulades, sens perjudici del que disposen els articles 
36 i 139 de la Constitució. Nomenament de notaris d’acord 
amb les lleis de l’Estat.

23. Cooperatives, mutualitats no integrades en la 
Seguretat Social i pòsits, d’acord amb la legislació gene-
ral en matèria mercantil.

24. Sector públic propi del País Basc sempre que no 
estigui afectat per altres normes d’aquest Estatut.

25. Promoció, desenvolupament econòmic i planifi-
cació de l’activitat econòmica del País Basc d’acord amb 
l’ordenació general de l’economia.

26. Institucions de crèdit corporatiu, públic i territo-
rial i caixes d’estalvis en el marc de les bases que sobre 
ordenació del crèdit i la banca dicti l’Estat i de la política 
monetària general.

27. Comerç interior, sens perjudici de la política 
general de preus, la lliure circulació de béns en el territori 
de l’Estat i de la legislació sobre defensa de la competèn-
cia. Fires i mercats interiors. Denominacions d’origen i 
publicitat en col·laboració amb l’Estat.

28. Defensa del consumidor i de l’usuari en els ter-
mes de l’apartat anterior.

29. Establiment i regulació de borses de mercaderies 
i altres centres de contractació de mercaderies i de valors 
d’acord amb la legislació mercantil.

30. Indústria, amb exclusió de la instal·lació, amplia-
ció i trasllat d’indústries subjectes a normes especials per 
raons de seguretat, interès militar i sanitari, les que reque-
reixin legislació específica per a aquestes funcions, i les 
que requereixin contractes previs de transferència de tec-
nologia estrangera. En la reestructuració de sectors 
industrials, correspon al País Basc el desenvolupament i 
execució dels plans establerts per l’Estat.

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

32. Ferrocarrils, transports terrestres, marítims, flu-
vials i per cable, ports, heliports, aeroports i servei meteo-
rològic del País Basc, sens perjudici del que disposa 
l’article 149.1.20 de la Constitució. Centres de contractació 
i terminals de càrrega en matèria de transports.

33. Obres públiques que no tinguin la qualificació 
legal d’interès general o la realització de les quals no 
afecti altres territoris.

34. En matèria de carreteres i camins, a més de les 
competències incloses a l’apartat 5, número 1, de 
l’article 148 de la Constitució, les diputacions forals dels 
territoris històrics conserven íntegrament el règim jurídic 
i les competències que ostenten o que, si s’escau, hagin 
de recobrar d’acord amb l’article 3r d’aquest Estatut.

35. Casinos, jocs i apostes, a excepció de les apostes 
mútues esportives benèfiques.

36. Turisme i esport. Oci i esplai.
37. Estadística del País Basc per als seus propis fins i 

competències.
38. Espectacles.
39. Desenvolupament comunitari. Condició feme-

nina. Política infantil, juvenil i de la tercera edat.

Article 11.

1. És de competència de la Comunitat Autònoma del 
País Basc el desplegament legislatiu i l’execució dins el 
seu territori de la legislació bàsica de l’Estat en les 
matèries següents:

a) Medi ambient i ecologia.
b) Expropiació forçosa, contractes i concessions 

administratives, en l’àmbit de les seves competències i 
sistema de responsabilitat de l’Administració del País 
Basc.

c) Ordenació del sector pesquer del País Basc.

2. També és competència de la Comunitat Autònoma 
del País Basc el desplegament legislatiu i l’execució dins 
el seu territori, de les bases, en els termes que aquestes 
assenyalin, en les matèries següents:

a) Ordenació del crèdit, banca i assegurances.
b) Reserva al sector públic de recursos o serveis 

essencials, especialment en cas de monopoli, i interven-
ció d’empreses quan ho exigeixi l’interès general.

c) Règim miner i energètic. Recursos geotèrmics.
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Article 12.

Correspon a la Comunitat Autònoma del País Basc 
l’execució de la legislació de l’Estat en les matèries 
següents:

1. Legislació penitenciària.
2. Legislació laboral, assumint les facultats i compe-

tències que en aquest terreny ostenta actualment l’Estat 
respecte a les relacions laborals; també la facultat 
d’organitzar, dirigir i tutelar, amb l’alta inspecció de 
l’Estat, els serveis d’aquest per a l’execució de la legisla-
ció laboral, procurant que les condicions de treball 
s’adeqüin al nivell del desenvolupament i progrés social, 
promovent la qualificació dels treballadors i la seva for-
mació integral.

3. Nomenament de registradors de la propietat, 
agents de canvi i borsa i corredors de comerç. Interven-
ció en la fixació de les demarcacions corresponents, si 
s’escau.

4. Propietat intel·lectual i industrial.
5. Pesos i mesures; contrast de metalls.
6. Fires internacionals realitzades al País Basc.
7. Sector públic estatal en l’àmbit territorial de la 

comunitat autònoma, la qual ha de tenir participació en 
els casos i activitats que escaiguin.

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

9. Ordenació del transport de mercaderies i viatgers 
que tinguin el seu origen i destinació dins el territori de la 
comunitat autònoma, encara que transitin sobre les infra-
estructures de titularitat estatal a què fa referència el 
número 21 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució, 
sens perjudici de l’execució directa que es reservi l’Estat.

10. Salvament marítim i abocaments industrials i 
contaminants a les aigües territorials de l’Estat correspo-
nents al litoral basc.

Article 13.

1. Amb relació a l’Administració de Justícia, excep-
tuada la jurisdicció militar, la Comunitat Autònoma del 
País Basc exerceix, al seu territori, les facultats que les 
lleis orgàniques del Poder Judicial i del Consell General 
del Poder Judicial reconeguin, reservin o atribueixin al 
Govern.

2. Correspon íntegrament a l’Estat, de conformitat 
amb les lleis generals, el dret de gràcia i l’organització i el 
funcionament del Ministeri Fiscal.

Article 14.

1. La competència dels òrgans jurisdiccionals al País 
Basc s’estén:

a) En l’ordre civil, a totes les instàncies i graus, inclo-
ent-hi els recursos de cassació i de revisió en les matèries 
del dret civil foral propi del País Basc.

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

c) En l’ordre contenciós administratiu, a totes les 
instàncies i graus quan es tracti d’actes dictats per 
l’Administració del País Basc en les matèries la legislació 
exclusiva de les quals correspon a la comunitat autò-
noma, i, en primera instància, quan es tracti d’actes dic-
tats per l’Administració de l’Estat.

d) A les qüestions de competència entre òrgans judi-
cials del País Basc.

e) Als recursos sobre qualificació de documents 
referents al dret privatiu basc que hagin de tenir accés als 
registres de la propietat.

2. En les matèries restants es poden interposar 
davant el Tribunal Suprem els recursos que siguin proce-
dents, segons les lleis. El Tribunal Suprem també resol els 
conflictes de competència i de jurisdicció entre els òrgans 
judicials del País Basc i els altres de l’Estat.

Article 15.

Correspon al País Basc la creació i organització, mit-
jançant llei, del seu Parlament, i respecte a la institució 
establerta per l’article 54 de la Constitució, d’un òrgan 
similar que en coordinació amb aquesta exerceixi les fun-
cions a les quals es refereix l’article esmentat i qualsevol 
altra que el Parlament basc li pugui encarregar.

Article 16.

En aplicació del que disposa la disposició addicional 
primera de la Constitució, és de la competència de la 
Comunitat Autònoma del País Basc l’ensenyament en tota 
la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, 
sens perjudici de l’article 27 de la Constitució i lleis orgà-
niques que el despleguin, de les facultats que atribueix a 
l’Estat l’article 149.1.30 d’aquesta i de l’alta inspecció 
necessària per al seu compliment i garantia.

Article 17.

1. Mitjançant el procés d’actualització del règim foral 
previst a la disposició addicional primera de la Constitu-
ció, correspon a les institucions del País Basc, en la forma 
que es determina en aquest Estatut, el règim de la policia 
autònoma per a la protecció de les persones i béns i el 
manteniment de l’ordre públic dins el territori autònom, i 
queden reservats en tot cas a les forces i cossos de segu-
retat de l’Estat els serveis policials de caràcter extracomu-
nitari i supracomunitari, com la vigilància de ports, aero-
ports, costes i fronteres, duanes, control d’entrada i 
sortida en territori nacional d’espanyols i estrangers, 
règim general d’estrangeria, extradició i expulsió, emigra-
ció i immigració, passaports i document nacional 
d’identitat, armes i explosius, resguard fiscal de l’Estat, 
contraban i frau fiscal a l’Estat.

2. El comandament suprem de la policia autònoma 
basca correspon al Govern del País Basc, sens perjudici 
de les competències que poden tenir les diputacions 
forals i corporacions locals.

3. La policia judicial i cossos que actuïn en aquestes 
funcions s’organitzen al servei i sota la vigilància de 
l’Administració de Justícia en els termes que disposin les 
lleis processals.

4. Per a la coordinació entre la policia autònoma i els 
cossos i forces de seguretat de l’Estat hi ha una Junta de 
Seguretat formada en un nombre igual per representants 
de l’Estat i de la comunitat autònoma.

5. Inicialment, les policies autònomes del País Basc 
estan constituïdes per:

a) El cos de minyons de la Diputació Foral d’Àlaba, 
que hi ha en l’actualitat.

b) Els cossos de minyons i miquelets dependents de 
les diputacions de Biscaia i Guipúscoa que es restableixen 
mitjançant aquest precepte.

Posteriorment, les institucions del País Basc poden 
acordar refondre en un sol cos els esmentats als apartats 
anteriors, o procedir a la reorganització necessària per al 
compliment de les competències assumides.

Tot això sens perjudici de la subsistència, als efectes 
de representació i tradicionals, dels cossos de minyons i 
miquelets.
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6. No obstant el que disposen els números anteriors, 
els cossos i forces de seguretat de l’Estat poden intervenir 
en el manteniment de l’ordre públic a la comunitat autò-
noma en els casos següents:

a) A requeriment del Govern del País Basc, cessant la 
intervenció a instàncies d’aquest.

b) Per iniciativa pròpia, quan estimin que l’interès 
general de l’Estat estigui greument compromès. És neces-
sària l’aprovació de la Junta de Seguretat a què fa referèn-
cia el número 4 d’aquest article. En supòsits d’especial 
urgència i per complir les funcions que directament els 
encomana la Constitució, els cossos i forces de seguretat 
de l’Estat poden intervenir sota la responsabilitat exclu-
siva del Govern, i aquest n’ha de donar compte a les Corts 
Generals. Les Corts Generals, a través dels procediments 
constitucionals, poden exercir les competències que els 
correspongui.

7. En els casos de declaració de l’estat d’alarma, 
excepció o setge, totes les forces policials del País Basc 
queden a les ordres directes de l’autoritat civil o militar 
que correspongui, d’acord amb la legislació que reguli 
aquestes matèries.

Article 18.

1. Correspon al País Basc el desplegament legislatiu 
i l’execució de la legislació bàsica de l’Estat en matèria de 
sanitat interior.

2. En matèria de seguretat social correspon al País 
Basc:

a) El desplegament legislatiu i l’execució de la legis-
lació bàsica de l’Estat, llevat de les normes que configu-
ren el règim econòmic d’aquesta.

b) La gestió del règim econòmic de la Seguretat 
Social.

3. També correspon al País Basc l’execució de la 
legislació de l’Estat sobre productes farmacèutics.

4. La comunitat autònoma pot organitzar i admi-
nistrar amb aquesta finalitat, i dins el seu territori, tots 
els serveis relacionats amb les matèries abans expres-
sades i exercir la tutela de les institucions, entitats i 
fundacions en matèria de sanitat i de seguretat social. 
L’Estat es reserva l’alta inspecció conduent al compli-
ment de les funcions i competències incloses en aquest 
article.

5. Els poders públics bascos han d’ajustar l’exercici 
de les competències que assumeixin en matèria de sani-
tat i de seguretat social a criteris de participació demo-
cràtica de tots els interessats, així com dels sindicats de 
treballadors i associacions empresarials en els termes 
que la Llei estableixi.

Article 19.

1. Correspon al País Basc el desplegament legislatiu 
de les normes bàsiques de l’Estat en matèria de mitjans 
de comunicació social, respectant en tot cas el que dis-
posa l’article 20 de la Constitució.

2. L’execució en les matèries a què es refereix el 
paràgraf anterior s’ha de coordinar amb la de l’Estat, res-
pecte a la reglamentació específica aplicable als mitjans 
de titularitat estatal.

3. D’acord amb el que disposa el paràgraf primer 
d’aquest article, el País Basc pot regular, crear i mantenir 
la seva pròpia televisió, ràdio i premsa, i, en general, tots 
els mitjans de comunicació social per al compliment dels 
seus fins.

Article 20.

1. El País Basc té competències legislatives i 
d’execució en les altres matèries que per llei orgànica li 
transfereixi o delegui l’Estat segons la Constitució, a peti-
ció del Parlament Basc.

2. La Comunitat Autònoma del País Basc pot dictar la 
legislació corresponent en els termes de l’article 150.1 de 
la Constitució, quan les Corts Generals aprovin les lleis 
marc a què es refereix aquest precepte.

3. El País Basc ha d’executar els tractats i convenis 
en tot el que afecti les matèries atribuïdes a la seva com-
petència en aquest Estatut. Cap tractat o conveni pot afec-
tar les atribucions i competències del País Basc si no és 
mitjançant el procediment de l’article 152.2 de la Constitu-
ció, llevat del que preveu l’article 93 d’aquesta.

4. Les funcions d’execució que aquest Estatut atri-
bueix a la Comunitat Autònoma del País Basc en les 
matèries que no siguin de la seva competència exclusiva, 
comprèn la potestat d’Administració, així com, si s’escau, 
la de dictar reglaments interns d’organització dels serveis 
corresponents.

5. El Govern basc ha de ser informat en l’elaboració 
dels tractats i convenis, així com dels projectes de legisla-
ció duanera, quan afectin matèries d’interès específic per 
al País Basc.

6. Llevat de disposició expressa en contra, totes les 
competències esmentades als articles anteriors i altres 
d’aquest Estatut s’entenen referides a l’àmbit territorial 
del País Basc.

Article 21.

El dret emanat del País Basc en les matèries de la seva 
competència exclusiva és l’aplicable amb preferència a 
qualsevol altre i només si hi manca és d’aplicació suple-
tòria el dret de l’Estat.

Article 22.

1. La comunitat autònoma pot subscriure convenis 
amb altres comunitats autònomes per a la gestió i presta-
ció de serveis propis de l’exclusiva competència 
d’aquestes. La formalització d’aquests convenis, abans de 
la seva entrada en vigor, s’ha de comunicar a les Corts 
Generals. Si les Corts Generals, o alguna de les cambres, 
manifesten objeccions en el termini de trenta dies, a partir 
de la recepció de la comunicació, el conveni ha de seguir 
el tràmit previst al paràgraf tercer d’aquest article. Si 
transcorregut aquest termini no s’han manifestat objec-
cions al conveni, entra en vigor.

2. La comunitat autònoma pot subscriure convenis 
amb un altre territori històric foral per a la gestió i presta-
ció de serveis propis corresponents a les matèries de la 
seva competència, i és necessària la seva comunicació a 
les Corts Generals. Al cap de vint dies d’haver-se efectuat 
aquesta comunicació, els convenis entren en vigor.

3. La comunitat autònoma també pot establir acords 
de cooperació amb altres comunitats autònomes, amb 
l’autorització prèvia de les Corts Generals.

Article 23.

1. L’Administració civil de l’Estat en el territori basc 
s’ha d’adequar a l’àmbit geogràfic de la comunitat autò-
noma.

2. De conformitat amb l’article 154 de la Constitució, 
un delegat nomenat pel Govern la dirigeix i la coordina, 
quan escaigui, amb l’Administració pròpia de la comuni-
tat autònoma.
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TÍTOL II

Dels poders del País Basc

CAPÍTOL PRELIMINAR

Article 24.

1. Els poders del País Basc s’exerceixen a través del 
Parlament, del Govern i del seu president o lehendakari.

2. Els territoris històrics han de conservar i organit-
zar les seves institucions forals d’acord amb el que dis-
posa l’article 3r d’aquest Estatut.

CAPÍTOL PRIMER

Del Parlament Basc

Article 25.

1. El Parlament Basc exerceix la potestat legislativa, 
n’aprova els pressupostos i impulsa i controla l’acció del 
Govern basc, tot això sens perjudici de les competències 
de les institucions a què es refereix l’article 37 d’aquest 
Estatut.

2. El Parlament Basc és inviolable.

Article 26.

1. El Parlament Basc està integrat per un nombre 
igual de representants de cada territori històric elegits per 
sufragi universal, lliure, directe i secret.

2. La circumscripció electoral és el territori històric.
3. L’elecció es verifica a cada territori històric atenent 

criteris de representació proporcional.
4. El Parlament Basc és elegit per un període de qua-

tre anys.
5. Una llei electoral del Parlament Basc ha de regular 

l’elecció dels seus membres i fixa les causes d’inelegibilitat 
i incompatibilitat que afectin els llocs o càrrecs que 
s’exerceixin dins el seu àmbit territorial.

6. Els membres del Parlament Basc són inviolables 
pels vots i opinions que emetin en l’exercici del seu càrrec.

Durant el seu mandat, pels actes delictius comesos en 
l’àmbit territorial de la comunitat autònoma, no poden ser 
detinguts ni retinguts sinó en cas de delicte flagrant, i 
correspon decidir, en tot cas, sobre la seva inculpació, 
presó, processament i judici al Tribunal Superior de Justí-
cia del País Basc. Fora de l’àmbit territorial del País Basc, 
la responsabilitat penal és exigible en els mateixos ter-
mes davant la Sala Penal del Tribunal Suprem.

Article 27.

1. El Parlament elegeix entre els seus membres un 
president, una mesa i una diputació permanent; funciona 
en ple i comissions.

El Parlament fixa el seu reglament intern, que ha de 
ser aprovat per la majoria absoluta dels seus membres.

El Parlament aprova el seu pressupost i l’estatut del 
seu personal.

2. Els períodes ordinaris de sessions han de durar 
com a mínim vuit mesos a l’any.

3. La Cambra es pot reunir en sessió extraordinària a 
petició del Govern, de la diputació permanent o de la ter-
cera part dels seus membres. Les sessions extraordinàries 
s’han de convocar amb un ordre del dia determinat i han 
de ser clausurades un cop aquest s’hagi exhaurit.

4. La iniciativa legislativa correspon als membres 
del Parlament, al Govern i a les institucions representa-

tives a què es refereix l’article 37 d’aquest Estatut, en 
els termes establerts per la Llei. Els membres del Parla-
ment poden, tant en ple com en comissions, formular 
precs, preguntes, interpel·lacions i mocions en els ter-
mes que reglamentàriament s’estableixin. La iniciativa 
popular per a la presentació de proposicions de llei, 
que han de ser tramitades pel Parlament Basc, s’ha de 
regular per aquest mitjançant llei, d’acord amb el que 
estableixi la Llei orgànica prevista a l’article 83 de la 
Constitució.

5. Les lleis del Parlament són promulgades pel presi-
dent del Govern basc, qui n’ordena la publicació al «But-
lletí Oficial del País Basc» en el termini de quinze dies de 
la seva aprovació i al «Butlletí Oficial de l’Estat». A l’efecte 
de la seva vigència regeix la data de publicació al «Butlletí 
Oficial del País Basc».

Article 28.

Correspon, a més, al Parlament Basc:

a) Designar els senadors que han de representar 
el País Basc, segons el que preveu l’article 69.5 de la 
Constitució, mitjançant el procediment que a aquest 
efecte s’assenyali en una llei del mateix Parlament 
Basc que asseguri la representació proporcional ade-
quada.

b) Sol·licitar del Govern de l’Estat l’adopció d’un 
projecte de llei o remetre a la Mesa del Congrés una 
proposició de llei, delegant davant aquesta Cambra als 
membres del Parlament Basc encarregats de la seva 
defensa.

c) Interposar el recurs d’inconstitucionalitat.

CAPÍTOL II

Del Govern basc i del president o lehendakari

Article 29.

El Govern basc és l’òrgan col·legiat que ostenta les 
funcions executives i administratives del País Basc.

Article 30.

Les atribucions del Govern i la seva organització, 
basada en un president i consellers, així com l’Estatut 
dels seus membres, són regulats pel Parlament.

Article 31.

1. El Govern basc cessa després que hagin tingut 
lloc les eleccions del Parlament, en el cas de pèrdua de la 
confiança parlamentària o per dimissió o mort del seu 
president.

2. El Govern cessant continua en funcions fins a la 
presa de possessió del nou Govern.

Article 32.

1. El Govern respon políticament dels seus actes, de 
forma solidària, davant el Parlament Basc, sens perjudici 
de la responsabilitat directa de cada membre per la seva 
gestió respectiva.

2. El president del Govern i els seus membres, 
durant el seu mandat i pels actes delictius comesos en 
l’àmbit territorial de la comunitat autònoma, no poden ser 
detinguts ni retinguts, sinó en cas de delicte flagrant, i 
correspon decidir, en tot cas, sobre la seva inculpació, 
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presó, processament i judici al Tribunal Superior de Justí-
cia del País Basc. Fora de l’àmbit territorial del País Basc, 
la responsabilitat penal és exigible en els mateixos ter-
mes davant la Sala Penal del Tribunal Suprem.

Article 33.

1. El president del Govern és designat d’entre els 
seus membres pel Parlament Basc i nomenat pel rei.

2. El president designa i separa els consellers del 
Govern, en dirigeix l’acció, i alhora assumeix la més alta 
representació del País Basc i l’ordinària de l’Estat en 
aquest territori.

3. El Parlament Basc ha de determinar per llei la 
forma d’elecció del president i les seves atribucions, així 
com les relacions del Govern amb el Parlament.

CAPÍTOL III

De l’Administració de justícia al País Basc

Article 34.

1. L’organització de l’Administració de justícia al País 
Basc, que culmina en un tribunal superior amb competèn-
cia a tot el territori de la comunitat autònoma i davant el 
qual s’exhaureixen les instàncies processals successives, 
s’estructura d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 
del poder judicial.

La comunitat autònoma, de conformitat amb el que 
disposa l’article 152 de la Constitució, participa en 
l’organització de les demarcacions judicials d’àmbit infe-
rior a la província i en la localització de la seva capitalitat, 
i, en tot cas, en fixa la delimitació.

2. El president del Tribunal Superior de Justícia del 
País Basc és nomenat pel rei.

3. A la comunitat autònoma es facilita l’exercici de 
l’acció popular i la participació en l’Administració de justí-
cia mitjançant la institució del jurat, en forma i respecte 
als processos penals que la llei processal determini.

Article 35.

1. El nomenament dels magistrats, jutges i secretaris 
s’efectua de la forma prevista a les lleis orgàniques del 
poder judicial i del Consell General del Poder Judicial, i és 
mèrit preferent el coneixement del dret foral basc i el de 
l’èuscar, sense que es pugui establir cap excepció per raó 
de naturalesa o de veïnatge.

2. A instàncies de la comunitat autònoma, l’òrgan 
competent ha de convocar els concursos i oposicions per 
cobrir les places vacants de magistrats, jutges i secretaris 
al País Basc, d’acord amb el que disposi la Llei orgànica 
del poder judicial. Les places que quedin vacants en 
aquests concursos i oposicions han de ser cobertes pel 
Tribunal Superior de Justícia del País Basc i s’han d’aplicar 
les normes que per a aquest supòsit s’incloguin a la Llei 
orgànica del poder judicial.

3. Correspon a la comunitat autònoma, dins el seu 
territori, la provisió del personal al servei de l’Administració 
de justícia i dels mitjans materials i econòmics necessaris 
per al seu funcionament, en els mateixos termes en què 
es reservi aquesta facultat al Govern en la Llei orgànica 
del poder judicial, i es valora preferentment, en els siste-
mes de provisió del personal, el coneixement del dret 
foral basc i de l’èuscar.

4. La comunitat autònoma i el Ministeri de Justícia 
han de mantenir la col·laboració necessària per a la gestió 
ordenada de la competència assumida pel País Basc.

Article 36.

La policia autònoma basca, sempre que actuï com a 
policia judicial, està al servei i sota la dependència de 
l’Administració de justícia, en els termes que disposin les 
lleis processals.

CAPÍTOL IV

De les institucions dels territoris històrics

Article 37.

1. Els òrgans forals dels territoris històrics es 
regeixen pel règim jurídic privatiu de cada un d’aquests.

2. El que disposa aquest Estatut no implica una 
alteració de la naturalesa del règim foral específic o de 
les competències dels règims privatius de cada territori 
històric.

3. En tot cas tenen competències exclusives dins els 
seus respectius territoris en les matèries següents:

a) Organització, règim i funcionament de les seves 
pròpies institucions.

b) Elaboració i aprovació dels seus pressupostos.
c) Demarcacions territorials d’àmbit supramunicipal 

que no excedeixin els límits provincials.
d) Règim dels béns provincials i municipals, tant de 

domini públic com patrimonials o de propis i comunals.
e) Règim electoral municipal.
f) Totes les que s’especifiquin en aquest Estatut o 

que els siguin transferides.

4. Els correspon, així mateix, el desplegament nor-
matiu i l’execució, dins el seu territori, en les matèries que 
el Parlament Basc assenyali.

5. Per a l’elecció dels òrgans representatius dels 
territoris històrics s’han d’atendre criteris de sufragi uni-
versal, lliure, directe, secret i de representació proporcio-
nal, amb circumscripcions electorals que procurin una 
representació adequada de totes les zones de cada terri-
tori.

CAPÍTOL V

Del control dels poders del País Basc

Article 38.

1. Les lleis del Parlament Basc només se sotmeten al 
control de constitucionalitat pel Tribunal Constitucional.

2. Per als supòsits previstos a l’article 150.1 de la 
Constitució, cal atenir-se al que aquest disposa.

3. Els actes i acords i les normes reglamentàries 
emanades dels òrgans executius i administratius del País 
Basc es poden recórrer davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Article 39.

Els conflictes de competència que es puguin suscitar 
entre les institucions de la comunitat autònoma i les de 
cadascun dels seus territoris històrics s’han de sotmetre a 
la decisió d’una comissió arbitral, formada per un nombre 
igual de representants designats lliurement pel Govern 
basc i per la Diputació Foral del territori interessat, i presi-
dida pel president del Tribunal Superior de Justícia del 
País Basc, d’acord amb el procediment que determini una 
llei del Parlament Basc.
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TÍTOL III

Hisenda i patrimoni

Article 40.

Per a l’exercici i finançament adequats de les seves 
competències, el País Basc disposa de la seva pròpia 
hisenda autònoma.

Article 41.

1. Les relacions d’ordre tributari entre l’Estat i el País 
Basc són regulades mitjançant el sistema foral tradicional 
de concert econòmic o convenis.

2. El contingut del règim de concert ha de respectar 
els principis i bases següents, i s’hi ha d’acomodar:

a) Les institucions competents dels territoris his-
tòrics poden mantenir, establir i regular, dins el seu terri-
tori, el règim tributari, atenent l’estructura general impo-
sitiva de l’Estat, les normes que per a la coordinació, 
harmonització fiscal i col·laboració amb l’Estat s’incloguin 
en el mateix concert, i les que dicti el Parlament Basc per 
a idèntiques finalitats dins la comunitat autònoma. El con-
cert s’aprova per llei.

b) L’exacció, gestió, liquidació, recaptació i inspecció 
de tots els impostos, llevat dels que s’integren a la renda 
de duanes i els que actualment es recapten a través de 
monopolis fiscals, els han d’efectuar, dins de cada territori 
històric, les diputacions forals respectives, sens perjudici 
de la col·laboració amb l’Estat i la seva alta inspecció.

c) Les institucions competents dels territoris his-
tòrics han d’adoptar els acords pertinents, amb l’objectiu 
d’aplicar en els territoris respectius les normes fiscals de 
caràcter excepcional i conjuntural que l’Estat decideixi 
aplicar al territori comú, i s’ha d’establir el mateix període 
de vigència que l’assenyalat per a aquestes.

d) L’aportació del País Basc a l’Estat consisteix en 
una quota global, integrada per les corresponents a cada 
un dels seus territoris, com a contribució a totes les 
càrregues de l’Estat que no assumeixi la comunitat autò-
noma.

e) Per a l’assenyalament de les quotes corresponents 
a cada territori històric que integren la quota global abans 
indicada s’ha de constituir una comissió mixta integrada, 
d’una part, per un representant de cada Diputació Foral i 
altres del Govern basc, i d’una altra per un nombre igual 
de representants de l’Administració de l’Estat. La quota 
així acordada s’aprova per llei, amb la periodicitat que es 
fixi en el concert, sens perjudici de la seva actualització 
anual pel procediment que s’estableixi igualment en el 
concert.

f) El règim de concerts s’ha d’aplicar d’acord amb el 
principi de solidaritat al qual es refereixen els articles 138 
i 156 de la Constitució.

Article 42.

Els ingressos de la Hisenda General del País Basc 
estan constituïts per:

a) Les aportacions que efectuïn les diputacions 
forals, com a expressió de la contribució dels territoris 
històrics a les despeses pressupostàries del País Basc. 
Una llei del Parlament Basc ha d’establir els criteris de 
distribució equitativa i el procediment pel qual, d’acord 
amb aquests, es convenen i es fan efectives les aporta-
cions de cada territori històric.

b) Els rendiments dels impostos propis de la comu-
nitat autònoma que estableixi el Parlament Basc, d’acord 

amb el que estableix l’article 157 de la Constitució i la 
Llei orgànica sobre finançament de les comunitats autò-
nomes.

c) Transferències del Fons de Compensació Interterri-
torial i altres assignacions amb càrrec als pressupostos 
generals de l’Estat.

d) Rendiments procedents del seu patrimoni i 
ingressos de dret privat.

e) El producte de les operacions de crèdit i emis-
sions de deute.

f) Per qualssevol altres ingressos que es puguin 
establir en virtut del que disposen la Constitució i aquest 
Estatut.

Article 43.

1. S’integren en el patrimoni de la comunitat autò-
noma basca els drets i béns de l’Estat o altres organismes 
públics adscrits a serveis i competències assumides per 
aquesta comunitat.

2. El Parlament Basc ha de resoldre sobre els òrgans 
del País Basc, als quals es transfereix la propietat o ús 
dels béns i drets esmentats.

3. Una llei del Parlament Basc ha de regular 
l’administració, defensa i conservació del patrimoni del 
País Basc.

Article 44.

Els pressupostos generals del País Basc inclouen els 
ingressos i despeses de l’activitat pública general, i són 
elaborats pel Govern basc i aprovats pel Parlament Basc 
d’acord amb les normes que aquest estableixi.

Article 45.

1. La Comunitat Autònoma del País Basc pot emetre 
deute públic per finançar despeses d’inversió.

2. El volum i les característiques de les emissions 
s’estableixen d’acord amb l’ordenació general de la polí-
tica creditícia, i en coordinació amb l’Estat.

3. Els títols emesos tenen la consideració de fons 
públics a tots els efectes.

TÍTOL IV

De la reforma de l’Estatut

Article 46.

1. La reforma de l’Estatut s’ha d’ajustar al procedi-
ment següent:

a) La iniciativa correspon al Parlament Basc, a pro-
posta d’una cinquena part dels seus components, al 
Govern basc o a les Corts Generals de l’Estat espanyol.

b) La proposta ha de ser aprovada pel Parlament 
Basc per majoria absoluta.

c) Requereix, en tot cas, l’aprovació de les Corts 
Generals de l’Estat mitjançant llei orgànica.

d) Finalment requereix l’aprovació dels electors mit-
jançant referèndum.

2. El Govern basc pot ser facultat, per delegació 
expressa de l’Estat, per convocar els referèndums als 
quals es refereix aquest article.

Article 47.

1. No obstant el que disposa l’article anterior, quan la 
reforma tingui per objecte una mera alteració de 
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l’organització dels poders del País Basc i no afecti les rela-
cions de la comunitat autònoma amb l’Estat o els règims 
forals privatius dels territoris històrics, es pot procedir de 
la manera següent:

a) Elaboració del projecte de reforma pel Parlament 
Basc.

b) Consulta a les Corts Generals i a les juntes 
generals.

c) Si en el termini de trenta dies, a partir de la recep-
ció de la consulta cap òrgan consultat es declara afectat 
per la reforma, s’ha de convocar, degudament autoritzat, 
un referèndum sobre el text proposat.

d) Finalment es requereix l’aprovació de les Corts 
Generals mitjançant llei orgànica.

e) Si en el termini assenyalat a la lletra c) algun dels 
òrgans consultats es declara afectat per la reforma, 
aquesta ha de seguir el procediment previst a l’article 46, 
i es donen per complerts els tràmits dels apartats a) i b) 
del número 1 de l’article esmentat.

2. En cas que es produeixi la hipòtesi prevista a la 
disposició transitòria quarta de la Constitució, el Congrés 
i el Senat, en sessió conjunta i seguint el procediment 
reglamentari que de comú acord determinin, han 
d’establir, per majoria absoluta, quins requisits dels esta-
blerts a l’article 46 s’han d’aplicar per a la reforma de 
l’Estatut, que en tot cas han d’incloure l’aprovació de 
l’òrgan foral competent, l’aprovació mitjançant llei orgà-
nica, per les Corts Generals, i el referèndum del conjunt 
dels territoris afectats.

3. El segon incís de la lletra b) del número 6 de 
l’article 17 de l’Estatut pot ser suprimit per majoria de tres 
cinquens del Congrés i el Senat, i aprovació del Parlament 
Basc amb posterior referèndum convocat a aquest efecte, 
degudament autoritzat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

L’acceptació del règim d’autonomia que estableix 
aquest Estatut no implica renúncia del Poble Basc als 
drets que com a tal li haurien pogut correspondre en virtut 
de la seva història, que poden ser actualitzats d’acord 
amb el que estableixi l’Ordenament jurídic.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.

A partir de l’aprovació definitiva d’aquest Estatut, el 
Consell General Basc ha de convocar, en un termini 
màxim de seixanta dies, eleccions per al Parlament Basc, 
que han de tenir lloc dins els quatre mesos següents a la 
data de la seva convocatòria.

A aquests efectes, cada territori històric dels que inte-
grin la comunitat autònoma constitueix una circumscrip-
ció electoral. Els partits polítics, les seves coalicions i 
agrupacions electorals poden presentar candidatures en 
cada circumscripció electoral en llistes tancades i bloque-
jades. El repartiment d’escons es realitza mitjançant el 
sistema proporcional. El nombre de parlamentaris per 
cada circumscripció és de vint.

Un cop hagin tingut lloc les eleccions, el Consell 
General del País Basc ha de convocar el Parlament electe 
en el termini de trenta dies perquè procedeixi al nomena-
ment del president del Govern basc.

L’elecció del president necessita en primera votació la 
majoria absoluta de la Cambra i, en cas de no obtenir-la, 
la majoria simple, en successiva o successives votacions.

Si en el termini de seixanta dies des de la constitució 
del Parlament no s’ha elegit president del Govern, s’ha de 

procedir a la dissolució de la Cambra i a la convocatòria 
de noves eleccions.

Amb caràcter supletori són aplicables les normes dic-
tades per regular les eleccions generals de 15 de juny 
de 1977, així com el Reglament vigent del Congrés dels 
Diputats.

Segona.

Una comissió mixta, integrada pel mateix nombre de 
representants del Govern basc i del Govern de l’Estat, 
reunida en el termini màxim d’un mes a partir de la seva 
constitució, ha d’establir les normes d’acord amb les 
quals s’han de transferir a la comunitat autònoma les 
competències que li corresponen en virtut d’aquest Esta-
tut, i els mitjans personals i materials necessaris per al ple 
exercici d’aquestes, portant a terme les transferències 
oportunes.

A l’entrada en vigor d’aquest Estatut s’entenen trans-
ferides, amb caràcter definitiu, les competències i els 
recursos ja traspassats per a aquesta data al Consell 
General Basc.

S’han de respectar tots els drets adquirits de qual-
sevol ordre i naturalesa que en el moment de la trans-
ferència tinguin els funcionaris i personal adscrits als 
serveis estatals o d’altres institucions públiques objecte 
d’aquestes transferències.

Tercera.

1. Les transferències que s’hagin de fer en matèria 
d’ensenyament, tant dels mitjans patrimonials com per-
sonals, amb els quals l’Estat atén actualment els seus 
serveis al País Basc, s’han de realitzar d’acord amb els 
programes i calendaris que estableixi la Comissió Mixta 
de Transferències que es crea a la disposició transitòria 
segona.

2. El traspàs dels serveis d’ensenyament s’ha de fer 
a la comunitat autònoma o, si s’escau, a les diputacions 
forals.

Quarta.

1. La Junta de Seguretat que es crea en virtut del 
que preveu l’article 17 determina l’Estatut, reglament, 
dotacions, composició numèrica, estructura i recluta-
ment dels cossos de policia autònoma, els comanda-
ments dels quals es designen entre caps i oficials de les 
forces armades i cossos de seguretat de l’Estat que, men-
tre prestin servei en aquests cossos passen a la situació 
administrativa que prevegi la Llei de policia de les comu-
nitats autònomes, o a la que determinin els ministeris de 
Defensa i Interior, i queden exclosos en aquesta situació 
del fur castrense. Les llicències d’armes corresponen en 
tot cas a l’Estat.

Cinquena.

La Comissió Mixta de Transferències que es crea per a 
l’aplicació d’aquest Estatut ha d’establir els convenis 
oportuns, mitjançant els quals la comunitat autònoma 
assumeix la gestió del règim econòmic de la Seguretat 
Social, dins el seu caràcter unitari i del respecte al principi 
de solidaritat, segons els procediments, terminis i com-
promisos que, per a una gestió ordenada, s’incloguin en 
aquests convenis.

Sisena.

La coordinació en l’execució prevista a l’article 19.2 és 
aplicable en el supòsit que l’Estat atribueixi, en règim de 
concessió a la comunitat autònoma basca la utilització 
d’algun nou canal de televisió, de titularitat estatal, que es 
creï específicament per a la seva emissió en l’àmbit terri-
torial del País Basc, en els termes que prevegi aquesta 
concessió.
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Setena.

1. Mentre les Corts Generals no elaborin les lleis bàsi-
ques o generals a les quals aquest Estatut es refereix i/o el 
Parlament Basc no legisli sobre les matèries de la seva 
competència, continuen en vigor les lleis actuals de l’Estat 
que es refereixen a les matèries esmentades, sens perju-
dici que la seva execució la porti a terme la comunitat 
autònoma en els casos així previstos en aquest Estatut.

2. El que preveu l’article 23.1 d’aquest Estatut s’entén 
sens perjudici de les peculiaritats que per la seva pròpia 
naturalesa puguin requerir, respecte a l’àmbit territorial 
de prestació, determinats serveis de l’Administració civil 
de l’Estat.

Vuitena.

El primer concert econòmic que se subscrigui amb 
posterioritat a l’aprovació d’aquest Estatut s’ha d’inspirar 
en el contingut material del vigent concert econòmic amb 
la província d’Àlaba, sense que impliqui cap detriment per 
a la província, i en aquest concert no es pot concertar la 
imposició de l’Estat sobre alcohols.

Novena.

Un cop promulgada la Llei orgànica que aprovi aquest 
Estatut, el Consell General Basc pot acordar assumir la 
denominació de Govern provisional del País Basc, i con-
servar en tot cas les funcions i règim jurídic actuals fins 
que es compleixi el que preveu la disposició transitòria 
primera d’aquest.

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

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Palau Reial, de Madrid, divuit de desembre de mil 
nou-cents setanta-nou.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 30664 LLEI 42/1979, de 29 de desembre, de pressupos-
tos generals de l’Estat per a 1980. («BOE» 313, 
de 31-12-1979.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

Dels crèdits i les seves modificacions

Article primer.

S’aproven els pressupostos generals de l’Estat per a 
l’exercici econòmic de mil nou-cents vuitanta, integrats 
per:

a) El pressupost de l’Estat, a l’estat lletra A) del qual, 
de despeses, es concedeixen els crèdits necessaris per 
atendre el compliment de les seves obligacions per un 
import de dos bilions dos-cents vuitanta-quatre mil qua-
tre-cents cinquanta-sis milions de pessetes.

Les estimacions dels drets econòmics a liquidar 
durant l’exercici es detallen a l’estat lletra B), d’ingressos, 
per un total d’un bilió nou-cents noranta-quatre mil mi-
lions de pessetes.

Els beneficis fiscals que afecten els tributs de l’Estat 
s’estimen en tres-cents noranta-quatre mil vint-i-sis mi-
lions de pessetes.

b) El pressupost dels organismes autònoms de 
l’Estat de caràcter administratiu, en què es detallen per a 
cada ens els crèdits concedits per atendre el compliment 
de les seves obligacions, per un import total de cinc-cents 
quaranta mil quatre-cents setanta-set milions cinc-centes 
onze mil pessetes.

Els drets liquidables durant l’exercici per cada orga-
nisme es detallen a l’estat d’ingressos, per un import total 
de cinc-cents quaranta-set mil set-cents setanta-un milions 
dues-centes cinc mil pessetes.

Article segon.

U. Poden ser incorporats al pressupost de mil 
nou-cents vuitanta els crèdits anul·lats en exercicis 
anteriors, que hagin servit de base al reconeixement 
d’obligacions d’exercicis tancats, d’acord amb la legis-
lació aplicable.

A aquest efecte, els departaments ministerials que 
hagin acordat el reconeixement de les obligacions han de 
remetre al Ministeri d’Hisenda, el primer mes de cada tri-
mestre, relacions nominals dels creditors que amb ante-
rioritat hagin reconegut, acompanyades dels expedients 
tramitats i de les ordres resolutòries d’aquests perquè 
s’autoritzi la incorporació dels romanents necessaris per 
al seu abonament al capítol d’exercicis tancats de les sec-
cions corresponents.

La Direcció General de Pressupostos ha de comunicar 
aquestes autoritzacions als ministeris interessats i ha de 
tornar els expedients perquè puguin proposar el paga-
ment de quantitats reconegudes.

Dos. S’autoritza el Ministeri d’Hisenda a incorporar 
al pressupost de l’any mil nou-cents vuitanta els roma-
nents de crèdits de l’exercici precedent, sigui quin sigui 
el capítol en què es produeixin, sempre que procedeixin 
de dotacions fixades en compliment de la Llei trenta-
dos/mil nou-cents setanta-u, de vint-i-u de juliol, i el 
Reial decret llei cinc/mil nou-cents setanta-set, de vint-i-
cinc de gener.

Tres. S’autoritza el Ministeri d’Hisenda a incorporar 
al pressupost de mil nou-cents vuitanta els romanents 
que es produeixin en les dotacions al servei de la política 
economicosocial que figuren a l’estat lletra C) dels pres-
supostos generals de l’Estat per a mil nou-cents setanta-
nou, i en les incloses al Reial decret llei trenta-nou/mil 
nou-cents setanta-set, de nou d’agost, en aplicació del 
que disposen les lletres b) i c) del número u de l’article 
setanta-tres de la Llei general pressupostària.

Article tercer.

El Govern, a proposta del Ministeri d’Hisenda, pot 
autoritzar les transferències de crèdit següents:

Primer.–Les que resultin necessàries com a con-
seqüència de reorganitzacions que afectin el Ministeri de 
Defensa, i entre tots els serveis, capítols, articles i concep-
tes del pressupost de despeses d’aquest departament 
quan es refereixen a dotacions del personal de les Forces 
Armades, o es tracti de les dotacions fixades en aplicació 
de la Llei trenta-dos/mil nou-cents setanta-u, de vint-i-u de 
juliol, i el Reial decret llei cinc/mil nou-cents setanta-set, 
de vint-i-cinc de gener.

Segon.–Les que resultin necessàries com a con-
seqüència de reorganitzacions que afectin el Ministeri de 
l’Interior, i entre tots els serveis, capítols, articles i concep-
tes del pressupost de despeses d’aquest departament 
quan es refereixen a dotacions dels cossos de seguretat.


