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quatre de març, pel qual s’aprova el Reglament per a la
seva aplicació, i de conformitat amb la legislació específica que, per raó de la naturalesa de la infracció, resulti
aplicable.
Article disset.—Acció pública.
És pública l’acció per exigir davant els òrgans administratius i els tribunals contenciosos administratius
l’observança estricta de les normes de protecció d’aquest
Parc Nacional.
Article divuit.—Concessió i explotació d’aigua.
A l’efecte d’aconseguir la protecció de la integritat de
les aigües que estableix l’article primer d’aquesta Llei, no
es poden tramitar expedients de concessió i explotació
d’aigües superficials o subterrànies dins el recinte del
Parc sense l’informe favorable del seu Patronat.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.–U. En el termini màxim de nou mesos, a
partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern, amb
l’informe previ del Patronat, ha de dictar les normes necessàries per al desplegament i l’execució d’aquesta Llei
Dos. El Patronat del Parc Nacional ha de quedar
constituït en el termini de dos mesos, a partir de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei.
Segona.–En el termini màxim de dos anys a partir de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Patronat del Parc, els
ajuntaments afectats i el Cabildo Insular han de fixar de
comú acord la zona perifèrica a què es refereix l’article
quatre, u.
ANNEX
Límits del Parc Nacional de Timanfaya
Nord.–Del lloc denominat Piedra Alta a la costa de
Tinajo, conegut per «Mar del Cochino», al pic de Caldera
Bermeja, al pic de Caldera Roja, al pic de la Montaña de
los Miraderos i Pico Partido.
Est.–De l’anterior a la part inferior del costat sud de la
falda de Caldera del Corazoncillo, on conflueix el límit
dels termes municipals de Tinajo i Yaiza.
Sud.–Del punt esmentat al pic de la Montaña de Tremesana, al pic de la Montaña de María Hernández, al pic
de la Montaña de Pedro Perico, i d’aquí a la costa de Yaiza,
al lloc conegut com «El Paso de Abajo», al sud de la platja
del Paso en el Mojón.
Oest.–L’oceà Atlàntic.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Palau Reial de Madrid, vint-i-cinc de març de mil noucents vuitanta-u.
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trenta-u de desembre de mil nou-cents setanta-vuit i no
ingressades.
Per al compliment d’aquesta moció i en ús de
l´autorització que conté l´article vuitanta-sis de la Constitució espanyola, amb la deliberació prèvia del Consell de
Ministres en la reunió del dia vint-i-quatre d´abril de mil
nou-cents vuitanta-u,
DISPOSO:
Article primer.—Les quotes de Seguretat Social per
jornades teòriques del règim especial agrari, meritades
fins al trenta-u de desembre de mil nou-cents setanta-vuit
i pendents de pagament a la data d´entrada en vigor
d´aquest Reial decret llei, es poden ingressar sense recàrrec de constrenyiment fins al trenta-u de maig de mil
nou-cents vuitanta-dos.
Es poden beneficiar del que disposa el paràgraf anterior els subjectes obligats al pagament que ho sol·licitin
abans del trenta-u de maig de mil nou-cents vuitanta-u
davant la tresoreria territorial de la Seguretat Social
corresponent.
Article segon.—S´autoritza els ministeris d´Hisenda i
Treball, Sanitat i Seguretat Social a dictar, en l´àmbit de
les seves competències respectives, les disposicions
complementàries per a l´execució del que estableix
aquest Reial decret llei.
Article tercer.–Aquest Reial decret llei entra en vigor el
mateix dia de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l´Estat».
Madrid, vint-i-quatre d´abril de mil nou-cents vuitanta-u.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO

9564

LLEI ORGÀNICA 1/1981, de 6 d’abril, de l’Estatut
d’autonomia per a Galícia. («BOE» 101,
de 28-4-1981.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA
A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent amb caràcter d’orgànica i jo la sanciono.
TÍTOL PRELIMINAR

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO

9346

REIAL DECRET LLEI 7/1981, de 24 d´abril, sobre
ajornament excepcional de determinades quotes empresarials del règim especial agrari de la
Seguretat Social. («BOE» 99, de 25-4-1981.)

El Ple del Congrés dels Diputats, en la sessió del dia
nou d´octubre de mil nou-cents vuitanta, va aprovar una
proposició no de llei sobre pagament de cotitzacions
empresarials del règim especial agrari meritades fins al

Article primer.
U. Galícia, nacionalitat històrica, es constitueix en
Comunitat Autònoma per accedir al seu autogovern, de
conformitat amb la Constitució espanyola i amb aquest
Estatut, que és la seva norma institucional bàsica.
Dos. La Comunitat Autònoma, a través d’institucions
democràtiques, assumeix com a tasca principal la defensa
de la identitat de Galícia i dels seus interessos i la promoció de solidaritat entre tots els que integren el poble
gallec.
Tres. Els poders de la Comunitat Autònoma de Galícia emanen de la Constitució, d’aquest Estatut i del
poble.
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Article segon.
U. El territori de Galícia és el que comprèn les províncies actuals d’A Coruña, Lugo, Ourense i Pontevedra.
Dos. L’organització territorial té en compte la distribució de la població gallega i les seves formes tradicionals de convivència i assentament.
Tres. Una llei del Parlament ha de regular
l’organització territorial pròpia de Galícia, d’acord amb
aquest Estatut.
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Dos. La Comunitat Autònoma pot sol·licitar a l’Estat
espanyol que per facilitar el que es disposa anteriorment
subscrigui els tractats o convenis oportuns amb els estats
on hi hagi les comunitats esmentades.
Article vuitè.
Una llei de Galícia, per a l’aprovació de la qual es
requereix el vot favorable de les dues terceres parts els
membres del seu Parlament, ha de fixar la seu de les institucions autonòmiques.

Article tercer.
U. Als efectes d’aquest Estatut, tenen la condició
política de gallecs els ciutadans espanyols que, d’acord
amb les lleis generals de l’Estat, tinguin veïnatge administratiu en qualsevol dels municipis de Galícia.
Dos. Com a gallecs, tenen els drets polítics que defineix aquest Estatut els ciutadans espanyols residents a
l’estranger que hagin tingut l’últim veïnatge administratiu
a Galícia i acreditin aquesta condició al consolat d’Espanya
corresponent. També tenen aquests drets els seus descendents inscrits com a espanyols, si així ho sol·liciten, en la
forma que determini la llei de l’Estat.

TÍTOL PRIMER
Del poder gallec
Article novè.
U. Els poders de la Comunitat Autònoma s’exerceixen
a través del Parlament, de la Junta i del seu president.
Dos. Les lleis de Galícia ordenen el funcionament
d’aquestes institucions d’acord amb la Constitució i
aquest Estatut.

Article quart.
U. Els drets, llibertats i deures fonamentals dels
gallecs són els que estableix la Constitució.
Dos. Correspon als poders públics de Galícia promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de
l’individu i dels grups en què s’integren siguin reals i efectives, remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la
seva plenitud i facilitar la participació de tots els gallecs
en la vida política, econòmica, cultural i social.
Tres. Els poders públics de la Comunitat Autònoma
assumeixen, com un dels principis rectors de la seva política social i econòmica, el dret dels gallecs a viure i treballar a la seva pròpia terra.
Article cinquè.
U. La llengua pròpia de Galícia és el gallec.
Dos. Els idiomes gallec i castellà són oficials a Galícia i tothom té el dret de conèixer-los i usar-los.
Tres. Els poders públics de Galícia han de garantir
l’ús normal i oficial dels dos idiomes i potenciar la utilització del gallec en tots els ordres de la vida pública, cultural
i informativa, i disposar els mitjans necessaris per facilitar-ne el coneixement.
Quatre. Ningú no pot ser discriminat per raó de la
llengua.
Article sisè.
U. La bandera de Galícia és blanca amb una banda
diagonal de color blau que la travessa des de l’angle
superior esquerre fins a l’inferior dret.
Dos. Galícia té himne i escut propis.
Article setè.
U. Les comunitats gallegues assentades fora de Galícia poden sol·licitar, com a tals, el reconeixement de la
seva galleguitat entesa com el dret a col·laborar i compartir la vida social i cultural del poble gallec. Una llei del
Parlament ha de regular, sens perjudici de les competències de l’Estat, l’abast i contingut d’aquest reconeixement
a les comunitats esmentades, fet que en cap cas no
implica la concessió de drets polítics.

CAPÍTOL PRIMER
Del Parlament
Article deu.
U. Són funcions del Parlament de Galícia les
següents:
a) Exercir la potestat legislativa de la Comunitat
Autònoma. El Parlament només pot delegar aquesta
potestat legislativa en la Junta, en els termes que estableixen els articles vuitanta-dos, vuitanta-tres i vuitantaquatre de la Constitució per al supòsit de la delegació
legislativa de les Corts Generals al Govern, tot això en el
marc d’aquest Estatut.
b) Controlar l’acció executiva de la Junta, aprovar
els pressupostos i exercir les altres competències que li
atribueixin la Constitució, aquest Estatut, les lleis de
l’Estat i les del Parlament de Galícia.
c) Designar per a cada legislatura de les Corts Generals els senadors representants de la Comunitat Autònoma gallega, d’acord amb el que preveu l’article
seixanta-nou, apartat cinc, de la Constitució. Aquesta
designació s’ha de fer de forma proporcional a la representació de les diferents forces polítiques existents al
Parlament de Galícia.
d) Elegir d’entre els seus membres el president de la
Junta de Galícia.
e) Exigir, si s’escau, responsabilitat política a la
Junta i al seu president.
f) Sol·licitar al Govern l’adopció de projectes de llei i
presentar davant la Mesa del Congrés dels Diputats proposicions de llei.
g) Interposar recursos d’inconstitucionalitat i personar-se davant el Tribunal Constitucional en els supòsits i
en els termes que preveuen la Constitució i la Llei orgànica del Tribunal Constitucional.
Dos.

El Parlament de Galícia és inviolable.

Article onze.
U. El Parlament està constituït per diputats elegits
per sufragi universal, igual, lliure, directe i secret.
Dos. El Parlament és elegit per un termini de quatre
anys, d’acord amb un sistema de representació propor-

26

Any 1981

cional que asseguri, a més, la representació de les diverses zones del territori gallec.
Tres. Els membres del Parlament de Galícia són inviolables pels vots i opinions que emetin en l’exercici del seu
càrrec. Durant el seu mandat no poden ser detinguts ni
retinguts pels actes delictius comesos al territori de Galícia, excepte en cas de delicte flagrant; en tot cas, correspon decidir sobre la seva inculpació, presó, processament
i judici al Tribunal Superior de Justícia de Galícia. Fora
d’aquest territori, la responsabilitat penal és exigible, en
els mateixos termes, davant la Sala Penal del Tribunal
Suprem.
Quatre. La circumscripció electoral és, en tot cas, la
província.
Cinc. Una llei del Parlament de Galícia ha de determinar els terminis i regular el procediment per a elecció
dels seus membres, fixant el nombre entre seixanta i vuitanta, i les causes d’inelegibilitat i incompatibilitat que
afectin els llocs o càrrecs que ocupin dins l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma.
Sis. El Parlament, mitjançant una llei, pot establir un
sistema perquè els interessos del conjunt dels gallecs
residents a l’estranger estiguin presents en les decisions
de la Comunitat Autònoma.
Set. Els diputats no estan subjectes a mandat imperatiu.
Article dotze.
U. El Parlament elegeix d’entre els seus membres un
president, la Mesa i una diputació permanent. El Reglament, que ha de ser aprovat per majoria absoluta, en
regula la composició, el règim i el funcionament.
Dos. El Parlament de Galícia fixa el seu propi pressupost.
Tres. El Parlament funciona en Ple i en comissions, i
es reuneix en sessions ordinàries i extraordinàries.
Quatre. El Reglament precisa el nombre mínim de
diputats per a la formació de grups parlamentaris, la intervenció d’aquests en el procés legislatiu i les funcions de la
Junta de Portaveus d’aquells. Els grups parlamentaris
participen en totes les comissions en proporció al nombre
dels seus membres.
Article tretze.
U. La iniciativa legislativa correspon als diputats, al
Parlament i a la Junta. La iniciativa popular per a la presentació de proposicions de llei que hagi de tramitar el Parlament de Galícia la regula el mateix Parlament mitjançant
una llei d’acord amb el que estableixi la llei orgànica que
preveu l’article vuitanta-set, tres, de la Constitució.
Dos. Les lleis de Galícia són promulgades en nom
del Rei pel president de la Junta i publicades en el «Diari
Oficial de Galícia» i en el «Butlletí Oficial de l’Estat». Als
efectes de la seva entrada en vigor regeix la data de la
seva publicació en el «Diari Oficial de Galícia».
Tres. El control de la constitucionalitat de les lleis
del Parlament de Galícia correspon al Tribunal Constitucional.
Article catorze.
Correspon a la Comunitat Autònoma la creació i organització mitjançant una llei del seu Parlament, i amb respecte a la institució del defensor del poble establerta a
l’article cinquanta-quatre de la Constitució, d’un òrgan
similar que, en coordinació amb aquella, exerceixi les
funcions a què es refereix l’article esmentat i qualssevol
altres que el Parlament de Galícia li pugui encomanar.
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CAPÍTOL II
De la Junta i del seu president
Article quinze.
U. El president dirigeix i coordina l’acció de la Junta
i té la representació de la Comunitat Autònoma i l’ordinària
de l’Estat a Galícia.
Dos. El president de la Junta és elegit pel Parlament
gallec d’entre els seus membres i és nomenat pel Rei.
Tres. El president del Parlament, amb la consulta
prèvia a les forces polítiques representades parlamentàriament, i escoltada la Mesa, ha de proposar un candidat a president de la Junta.
El candidat ha de presentar el seu programa al Parlament. Per ser elegit, el candidat ha d’obtenir majoria
absoluta, en primera votació; si no l’obté, s’ha de procedir
a una nova votació vint-i-quatre hores després de
l’anterior, i la confiança s’entén atorgada si obté majoria
simple. En cas de no aconseguir la majoria esmentada,
s’han de tramitar propostes successives en la forma prevista anteriorment.
Quatre. El president de la Junta és políticament responsable davant el Parlament. Una llei de Galícia ha de
determinar l’abast d’aquesta responsabilitat, així com
l’Estatut personal i atribucions del president.
Article setze.
U. La Junta és l’òrgan col·legiat de Govern de
Galícia.
Dos. La Junta de Galícia està composta pel president, vicepresident o vicepresidents, si s’escau, i els consellers.
Tres. El president nomena i separa els vicepresidents
i els consellers.
Quatre. Una llei de Galícia ha de regular l’organització
de la Junta i les atribucions i l’Estatut personal dels seus
components.
Article disset.
U. La Junta de Galícia respon políticament davant el
Parlament de forma solidària, sens perjudici de la responsabilitat directa de cadascun dels seus components per la
seva gestió.
Dos. La Junta cessa després de la celebració
d’eleccions al Parlament gallec, en els casos de pèrdua de
la confiança parlamentària, dimissió i mort del seu president.
Tres. La Junta cessant continua en funcions fins a la
presa de possessió de la nova Junta.
Article divuit.
El president i els altres membres de la Junta, durant el
seu mandat i pels actes delictius comesos en el territori de
Galícia, no poden ser detinguts ni retinguts, excepte en
cas de delicte flagrant; en tot cas, correspon decidir sobre
la seva inculpació, presó, processament i judici al Tribunal
Superior de Justícia de Galícia. Fora d’aquest territori la
responsabilitat penal és exigible en els mateixos termes
davant la Sala Penal del Tribunal Suprem.
Article dinou.
La Junta de Galícia pot interposar recursos
d’inconstitucionalitat i personar-se davant el Tribunal
Constitucional en els supòsits i termes que preveuen la
Constitució i la Llei orgànica del Tribunal Constitucional.

Suplement retrospectiu núm. 3

Any 1981

CAPÍTOL III
De l’Administració de justícia a Galícia
Article vint.
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l’Administració de justícia, d’acord amb el que disposi la
Llei orgànica del poder judicial.
Dos. Correspon íntegrament a l’Estat, de conformitat
amb les lleis generals, l’organització i el funcionament del
Ministeri Fiscal.

Correspon a la Comunitat Autònoma:
U. Exercir totes les facultats que les lleis orgàniques
del poder judicial i del Consell General del Poder Judicial
reconeguin o atribueixin al Govern de l’Estat.
Dos. Fixar la delimitació de les demarcacions territorials dels òrgans jurisdiccionals a Galícia, tenint en compte,
entre altres criteris, els límits dels partits judicials tradicionals i les característiques geogràfiques i de població.

Article vint-i-cinc.

Article vint-i-u.

U. La Comunitat Autònoma nomena els notaris i els
registradors de la propietat i mercantils, de conformitat
amb les lleis de l’Estat. Per a la provisió de notaries, els
candidats han de ser admesos en igualtat de drets, tant si
exerceixen en el territori de Galícia com a la resta
d’Espanya. En aquests concursos i oposicions
l’especialització en dret gallec i el coneixement de l’idioma
del país són un mèrit preferent. En cap cas no es pot establir l’excepció de naturalesa o veïnatge.
Dos. La Comunitat Autònoma participa en la fixació
de les demarcacions corresponents als registres de la propietat i mercantils per acomodar-les al que es disposi en
aplicació de l’article vint, paràgraf dos, d’aquest Estatut.
També participa en la fixació de les demarcacions notarials i del nombre de notaris, d’acord amb el que preveuen
les lleis de l’Estat.

El Tribunal Superior de Justícia de Galícia, en el qual
s’integra l’Audiència Territorial actual, és l’òrgan jurisdiccional en què culmina l’organització judicial en el seu
àmbit territorial i davant el qual s’exhaureixen les instàncies processals successives, en els termes de l’article
cent cinquanta-dos de la Constitució i d’acord amb
aquest Estatut.
Article vint-i-dos.
U. La competència dels òrgans jurisdiccionals a Galícia s’estén:
a) En l’ordre civil, a totes les instàncies i graus, inclosos els recursos de cassació i de revisió en les matèries de
dret civil gallec.
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 la
Junta i per l’Administració de Galícia, en les matèries
la legislació de les quals correspongui en exclusiva a la
Comunitat Autònoma i la que, d’acord amb la llei de
la jurisdicció esmentada, li correspongui en relació amb
els actes dictats per l’Administració de l’Estat a Galícia.
d) A les qüestions de competència entre òrgans judicials a Galícia.
e) Als recursos sobre qualificació de documents
referents al dret privatiu gallec que hagin de tenir accés
als registres de la propietat.
Dos. 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 els conflictes de competència i jurisdicció entre
els tribunals de Galícia i els de la resta d’Espanya.
Article vint-i-tres.
U. El rei nomena el president del Tribunal Superior
de Justícia de Galícia a proposta del Consell General del
Poder Judicial.
Dos. El nomenament dels magistrats, jutges i secretaris del Tribunal Superior de Justícia s’efectua en la
forma que preveuen les lleis orgàniques del poder judicial
i del Consell General del Poder Judicial.
Article vint-i-quatre.
U. A instància de la Comunitat Autònoma, l’òrgan
competent ha de convocar els concursos i oposicions per
cobrir les places vacants a Galícia de magistrats, jutges,
secretaris judicials i la resta de personal al servei de

En la resolució dels concursos i oposicions per proveir
els llocs de magistrats, jutges, secretaris judicials, fiscals i
tots els funcionaris al servei de l’Administració de justícia,
l’especialització en el dret gallec i el coneixement de
l’idioma del país són un mèrit preferent.
Article vint-i-sis.

TÍTOL SEGON
De les competències de Galícia
CAPÍTOL PRIMER
De les competències en general
Article vint-i-set.
En el marc d’aquest Estatut correspon a la Comunitat
Autònoma gallega la competència exclusiva de les
matèries següents:
U. Organització de les seves institucions d’autogovern.
Dos. Organització i règim jurídic de les comarques i
parròquies rurals com a entitats locals pròpies de Galícia,
alteracions de termes municipals compresos dins el seu
territori i, en general, les funcions que corresponguin a la
Comunitat Autònoma sobre el règim local a l’empara de
l’article cent quaranta-nou, u, divuit, de la Constitució i el
seu desplegament.
Tres. Ordenació del territori i del litoral, urbanisme i
habitatge.
Quatre. Conservació, modificació i desenvolupament de les institucions del dret civil gallec.
Cinc. Les normes processals i els procediments
administratius que es derivin del dret gallec específic o de
l’organització pròpia dels poders públics gallecs.
Sis. Estadístiques per a les finalitats de la Comunitat
Autònoma gallega.
Set. Obres públiques que no tinguin la qualificació
legal d’interès general de l’Estat l’execució o explotació
de les quals no afecti una altra Comunitat Autònoma o
província.
Vuit. Ferrocarrils i carreteres no incorporats a la
xarxa de l’Estat i l’itinerari dels quals es desenvolupi ínte-
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grament en el territori de la Comunitat Autònoma i, en els
mateixos termes, el transport que es dugui a terme per
aquests mitjans o per cable.
Nou. Els ports, aeroports i heliports no qualificats
d’interès general per l’Estat i els ports de refugi i ports i
aeroports esportius.
Deu. Forests, aprofitaments forestals, vies pecuàries
i pastures, sens perjudici del que disposa l’article cent
quaranta-nou u, vint-i-tres, de la Constitució.
Onze. Règim jurídic de les forests veïnals de mancomú.
Dotze. Aprofitaments hidràulics, canals i regadius
quan les aigües discorrin íntegrament dins el territori de
la Comunitat, sens perjudici del que disposa l’article cent
quaranta-nou, u, vint-i-dos, de la Constitució.
Tretze. Instal·lacions de producció, distribució i
transport d’energia elèctrica quan aquest transport no
surti del seu territori i el seu aprofitament no afecti una
altra província o Comunitat Autònoma, sens perjudici del
que disposen l’article cent quaranta-nou, u, vint-i-dos i
vint-i-cinc, de la Constitució.
Catorze. Les aigües minerals i termals. Les aigües
subterrànies, sens perjudici dels que disposen l’article
cent quaranta-nou, u vint-i-dos, de la Constitució, i el
número set d’aquest article.
Quinze. La pesca a les ries i altres aigües interiors, el
marisqueig, l’aqüicultura, la caça, la pesca fluvial i lacustre.
Setze. Les fires i mercats interiors.
Disset. L’artesania.
Divuit. Patrimoni històric, artístic, arquitectònic,
arqueològic, d’interès de Galícia, sens perjudici del que
disposa l’article cent quaranta-nou, u, vint-i-vuit, de la
Constitució; arxius, biblioteques i museus d’interès per a
la Comunitat Autònoma, i que no siguin de titularitat estatal; conservatoris de música i serveis de belles arts
d’interès per a la Comunitat.
Dinou. El foment de la cultura i de la recerca a Galícia, sens perjudici del que estableix l’article cent quarantanou, dos, de la Constitució.
Vint. La promoció i l’ensenyament de la llengua
gallega.
Vint-i-u. La promoció i l’ordenació del turisme dins
la Comunitat.
Vint-i-dos. La promoció de l’esport i la utilització
adequada de l’oci.
Vint-i-tres. Assistència social.
Vint-i-quatre. La promoció del desenvolupament
comunitari.
Vint-i-cinc. La creació d’una policia autònoma, d’acord
amb el que disposi la llei orgànica que preveu l’article cent
quaranta-nou, u, vint-i-nou, de la Constitució.
Vint-i-sis. El règim de les fundacions d’interès
gallec.
Vint-i-set. Casinos, jocs i apostes, a exclusió de les
apostes mútues esportivobenèfiques.
Vint-i-vuit. Els centres de contractació de mercaderies i valors de conformitat amb les normes generals de
dret mercantil.
Vnt-i-nou. Confraries de pescadors, cambres de la
propietat, agràries, de comerç, indústria i navegació i
altres de naturalesa equivalent, sens perjudici del que
disposa l’article cent quaranta-nou de la Constitució.
Trenta. Normes addicionals sobre protecció del medi
ambient i del paisatge en els termes de l’article cent quaranta-nou, u, vint-i-tres.
Trenta-u. Publicitat, sens perjudici de les normes dictades per l’Estat per a sectors i mitjans específics.
Trenta-dos. La resta de matèries que amb aquest
caràcter i mitjançant una llei orgànica siguin transferides
per l’Estat.
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Article vint-i-vuit.
És competència de la Comunitat Autònoma gallega el
desplegament legislatiu i l’execució de la legislació de
l’Estat, en els termes que aquesta estableixi, de les
matèries següents:
U. Règim jurídic de l’Administració pública de Galícia, i règim estatutari dels seus funcionaris.
Dos. Expropiació forçosa, contractes i concessions
administratives en l’àmbit de les competències pròpies
de la Comunitat Autònoma.
Tres. Règim miner i energètic.
Quatre. Reserva al sector públic de recursos o serveis essencials, especialment en cas de monopoli i intervenció d’empreses quan ho exigeixi l’interès general.
Cinc. Ordenació del sector pesquer.
Sis. Ports pesquers.
Set. Entitats cooperatives.
Vuit. Establiments farmacèutics.
Article vint-i-nou.
Correspon a la Comunitat Autònoma gallega l’execució
de la legislació de l’Estat en les matèries següents:
U. Laboral, assumint les facultats, competències i
serveis que en aquest àmbit, i a nivell d’execució, posseeix l’Estat actualment respecte a les relacions laborals,
sens perjudici de l’alta inspecció d’aquest. Queden reservades a l’Estat totes les competències en matèria de
migracions interiors i exteriors, fons d’àmbit nacional i
d’ocupació, sens perjudici del que estableixin les normes
de l’Estat sobre aquestes matèries.
Dos. Propietat industrial i intel·lectual.
Tres. Salvament marítim.
Quatre. Abocaments industrials i contaminants a les
aigües territorials de l’Estat corresponents al litoral
gallec.
Cinc. La resta de matèries que s’atribueixen en
aquest Estatut expressament com de competència
d’execució i les que amb aquest caràcter i mitjançant una
llei orgànica siguin transferides per l’Estat.
Article trenta.
U. D’acord amb les bases i l’ordenació de l’actuació
econòmica general i la política monetària de l’Estat,
correspon a la Comunitat Autònoma gallega, en els termes del que disposen els articles trenta-vuit, cent trenta-u
i cent quaranta-nou, u, onze i tretze, de la Constitució, la
competència exclusiva de les matèries següents:
U. Foment i planificació de l’activitat econòmica a
Galícia.
Dos. Indústria, sens perjudici del que determinin les
normes de l’Estat per raons de seguretat, sanitàries o
d’interès militar i les normes relacionades amb les indústries que estiguin subjectes a la legislació de mines, hidrocarburs i energia nuclear. Queda reservada a la competència exclusiva de l’Estat l’autorització per a transferència
de tecnologia estrangera.
Tres. Agricultura i ramaderia.
Quatre. Comerç interior, defensa del consumidor i
de l’usuari, sens perjudici de la política general de preus i
de la legislació sobre la defensa de la competència. Denominacions d’origen en col·laboració amb l’Estat.
Cinc. Institucions de crèdit corporatiu, públic i territorial i caixes d’estalvis.
Sis. Sector públic econòmic de Galícia, quan no estigui previst per altres normes d’aquest Estatut.
Set. El desenvolupament i execució a Galícia de:
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a) Els plans establerts per l’Estat per a la reestructuració de sectors econòmics.
b) Programes genèrics per a Galícia estimuladors de
l’ampliació d’activitats productives i implantació de noves
empreses.
c) Programes d’actuació referits a comarques deprimides o en crisi.
Dos. La Comunitat Autònoma gallega participa, així
mateix, en la gestió del sector públic econòmic estatal, en
els casos i activitats que escaiguin.
Article trenta-u.
És de la competència plena de la Comunitat Autònoma gallega la regulació i administració de l’ensenyament
en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, en l’àmbit de les seves competències, sens perjudici del que disposen l’article vint-i-set de la Constitució i
les lleis orgàniques que, de conformitat amb l’apartat primer de l’article vuitanta-u d’aquesta, el despleguin, de les
facultats que atribueix a l’Estat el número trenta de
l’apartat u de l’article cent quaranta-nou de la Constitució,
i de l’alta inspecció necessària per al seu compliment i
garantia.
Article trenta-dos.
Correspon a la Comunitat Autònoma la defensa i promoció dels valors culturals del poble gallec. Amb aquesta
finalitat, i mitjançant una llei del Parlament, s’ha de constituir un fons cultural gallec i el Consell de la Cultura
Gallega.
Article trenta-tres.
U. Correspon a la Comunitat Autònoma el desplegament legislatiu i l’execució de la legislació bàsica de
l’Estat en matèria de sanitat interior.
Dos. En matèria de Seguretat Social correspon a la
Comunitat Autònoma el desplegament legislatiu i
l’execució de la legislació bàsica de l’Estat, llevat de les
normes que configuren el règim econòmic d’aquesta.
També correspon a la Comunitat Autònoma la gestió
del règim econòmic de la Seguretat Social a Galícia, sens
perjudici de la caixa única.
Tres. També correspon a la Comunitat Autònoma
l’execució de la legislació de l’Estat sobre productes farmacèutics.
Quatre. La Comunitat Autònoma pot organitzar i
administrar amb aquestes finalitats i dins el seu territori
tots els serveis relacionats amb les matèries expressades
més amunt, i exerceix la tutela de les institucions, entitats
i fundacions en matèria de sanitat i Seguretat Social.
L’Estat es reserva l’alta inspecció conduent al compliment
de les funcions i competències incloses en aquest article.
Article trenta-quatre.
U. En el marc de les normes bàsiques de l’Estat,
correspon a la Comunitat Autònoma el desplegament
legislatiu i l’execució del règim de radiodifusió i televisió
en els termes i casos que estableixi la llei que reguli
l’Estatut jurídic de la ràdio i la televisió.
Dos. Igualment li corresponen, en el marc de les normes bàsiques de l’Estat, el desplegament legislatiu i
l’execució del règim de premsa i, en general, de tots els
mitjans de comunicació social.
Tres. En els termes que estableixen els apartats anteriors d’aquest article, la Comunitat Autònoma pot regular,
crear i mantenir la seva pròpia televisió, ràdio i premsa i,
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en general, tots els mitjans de comunicació social per al
compliment de les seves finalitats.
Article trenta-cinc.
U. La Comunitat Autònoma pot subscriure convenis
amb altres comunitats autònomes per a la gestió i prestació de serveis propis de l’exclusiva competència
d’aquestes. La subscripció dels convenis esmentats,
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 següent. Si transcorregut el termini esmentat no s’han manifestat objeccions al Conveni, entra en vigor.
Dos. La Comunitat Autònoma també pot establir
acords de cooperació amb altres comunitats autònomes,
amb l’autorització prèvia de les Corts Generals.
Tres. La Comunitat Autònoma gallega pot sol·licitar
al Govern que subscrigui i presenti, si s’escau, a les Corts
Generals, per a la seva autorització, els tractats o convenis
que permetin l’establiment de relacions culturals amb els
estats amb els quals mantingui vincles culturals o lingüístics particulars.
Article trenta-sis.
U. La Comunitat Autònoma gallega pot sol·licitar a
l’Estat la transferència o delegació de competències no
assumides en aquest Estatut.
Dos. Correspon al Parlament de Galícia la competència per formular les sol·licituds anteriors, i per determinar
l’organisme de la Comunitat Autònoma gallega a favor
del qual s’ha d’atribuir en cada cas la competència transferida o delegada.
CAPÍTOL II
Del règim jurídic
Article trenta-set.
U. Les competències de la Comunitat Autònoma de
Galícia s’entenen referides al seu territori.
Dos. En les matèries de la seva competència exclusiva
correspon al Parlament la potestat legislativa en els termes que preveuen l’Estatut i les lleis de l’Estat a les quals
aquest es refereix, i correspon a la Junta la potestat reglamentària i la funció executiva.
Tres. Les competències d’execució a la Comunitat
Autònoma porten implícites la corresponent potestat
reglamentària, l’administració i la inspecció. En els supòsits que preveuen els articles vint-i-vuit i vint-i-nou
d’aquest Estatut, o en altres preceptes d’aquest, amb
caràcter anàleg, l’exercici d’aquestes potestats per part de
la Comunitat Autònoma s’ha de realitzar de conformitat
amb les normes reglamentàries de caràcter general que
dicti l’Estat, en desplegament de la seva legislació.
Article trenta-vuit.
U. En matèries de competència exclusiva de la
Comunitat Autònoma, el dret propi de Galícia és aplicable
en el seu territori amb preferència a qualsevol altre, en els
termes que preveu aquest Estatut.
Dos. A falta de dret propi de Galícia, és d’aplicació
supletòria el dret de l’Estat.
Tres. En la determinació de les fonts del dret civil
l’Estat ha de respectar les normes del dret civil gallec.

30

Any 1981

TÍTOL TERCER
De l’Administració pública gallega
Article trenta-nou.
Correspon a la Comunitat Autònoma la creació i
estructuració de la seva pròpia Administració pública,
dins els principis generals i normes bàsiques de l’Estat.
Article quaranta.
En els termes que preveu l’article vint-i-set, dos,
d’aquest Estatut, mitjançant una llei de Galícia es pot:
U. Reconèixer la comarca com a entitat local amb
personalitat jurídica i demarcació pròpia. La comarca no
suposa, necessàriament, la supressió dels municipis que
la integrin.
Dos. Crear així mateix agrupacions basades en fets
urbanístics i altres de caràcter funcional amb finalitats
específiques.
Tres. Reconèixer personalitat jurídica a la parròquia
rural.
Article quaranta-u.
La Comunitat Autònoma exerceix les seves funcions
administratives per mitjà d’òrgans i ens dependents de
la Junta de Galícia. També les pot delegar a les províncies, municipis i altres entitats locals que reconeix aquest
Estatut.

TÍTOL QUART
De l’economia i la hisenda
Article quaranta-dos.
La Comunitat Autònoma gallega disposa d’hisenda i
patrimoni propis per complir les seves competències.
Article quaranta-tres.
U. El patrimoni de la Comunitat Autònoma està integrat per:
Primer. El patrimoni de la Comunitat Autònoma en el
moment d’aprovar-se l’Estatut.
Segon. Els béns afectes a serveis traspassats a la
Comunitat Autònoma.
Tercer. Els béns adquirits per la Comunitat Autònoma per qualsevol títol jurídic vàlid.
Dos. El patrimoni de la Comunitat Autònoma, la seva
administració, defensa i conservació s’han de regular mitjançant una llei de Galícia.
Article quaranta-cuatre.
La hisenda de la Comunitat Autònoma es constitueix
amb:
U. Els rendiments dels impostos que estableixi la
Comunitat Autònoma.
Dos. Els rendiments dels impostos cedits per l’Estat
a què es refereix la disposició addicional primera i de tots
aquells la cessió dels quals aprovi les Corts Generals.
Tres. Un percentatge de participació en la recaptació
total de l’Estat per impostos directes i indirectes, inclosos
els monopolis fiscals.
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Quatre. El rendiment de les seves pròpies taxes per
aprofitaments especials i per la prestació de serveis directes de la Comunitat Autònoma, siguin de pròpia creació o
com a conseqüència de traspassos de serveis estatals.
Cinc. Les contribucions especials que estableixi la
Comunitat Autònoma en l’exercici de les seves competències.
Sis. Els recàrrecs sobre impostos estatals.
Set. Si s’escau, els ingressos procedents del Fons de
Compensació Interterritorial.
Vuit. Altres assignacions amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.
Nou. L’emissió de deute i el recurs al crèdit.
Deu. Els rendiments del patrimoni de la Comunitat
Autònoma.
Onze. Ingressos de dret privat, llegats i donacions;
subvencions.
Dotze. Multes i sancions en l’àmbit de les seves
competències.
Article quaranta-cinc.
La Comunitat Autònoma gallega o els ens locals afectats participen en els ingressos corresponents als tributs
que l’Estat pugui establir per recuperar els costos socials
produïts per activitats contaminants o generadores de
riscos d’especial gravetat per a l’entorn físic i humà de
Galícia, en la forma que estableixi la llei creadora del gravamen.
Article quaranta-sis.
U. Quan es completi el traspàs de serveis o en complir-se el sisè any de vigència d’aquest Estatut, si la Comunitat Autònoma gallega ho sol·licita, la participació anual
en els ingressos de l’Estat esmentada al número tres de
l’article quaranta-quatre i definida a la disposició transitòria cinquena s’ha de negociar sobre les bases
següents:
a) La mitjana dels coeficients de població i esforç
fiscal de Galícia, aquest últim mesurat per la recaptació en
el seu territori de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, és a dir, el quocient entre la recaptació efectivament obtinguda i la potencialment assolible atesos el
nivell i distribució personal de la renda.
b) La quantitat equivalent a l’aportació proporcional
que correspongui a Galícia pels serveis i càrregues generals que l’Estat continuï assumint com a propis.
c) La relació inversa entre la renda real mitjana dels
residents a la Comunitat Autònoma i la mitjana estatal.
d) Relació entre els índexs de dèficit en serveis
socials i infraestructures que afectin el territori de la
Comunitat i el conjunt de l’Estat.
e) Relació entre els costos per habitant dels serveis
socials i administratius transferits per al territori de la
Comunitat i per al conjunt de l’Estat.
f) Altres criteris que s’estimin procedents.
Dos. La fixació del nou percentatge de participació
és objecte de negociació inicial i és revisable a sol·licitud
del Govern o de la Comunitat Autònoma gallega cada cinc
anys.
Article quaranta-set.
U. La Comunitat Autònoma, mitjançant un acord del
Parlament, pot emetre deute públic per finançar despeses
d’inversió.
Dos. El volum i característiques de les emissions
s’han d’establir d’acord amb l’ordenació general de la
política creditícia i en coordinació amb l’Estat.
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Tres. Els títols emesos tenen la consideració de fons
públics a tots els efectes.
Article quaranta-vuit.
En el supòsit que l’Estat emeti deute parcialment destinat a la creació o millora de serveis situats a Galícia i
transferits a la Comunitat Autònoma gallega, aquesta està
facultada per elaborar i presentar el programa d’obres i
serveis beneficiaris de l’emissió.
Article quaranta-nou.
U. Correspon a la Comunitat Autònoma gallega la
tutela financera sobre els ens locals respectant
l’autonomia que reconeixen a aquests els articles cent
quaranta i cent quaranta-dos de la Constitució i d’acord
amb l’article vint-i-set, dos, d’aquest Estatut.
Dos. És competència dels ens locals de Galícia la
gestió, recaptació, liquidació i inspecció dels tributs propis que els atribueixin les lleis, sens perjudici de la delegació que puguin atorgar per a aquestes facultats a favor de
la Comunitat Autònoma gallega.
Mitjançant una llei de l’Estat s’ha d’establir el sistema
de col·laboració dels ens locals, de la Comunitat Autònoma gallega i de l’Estat per a la gestió, liquidació, recaptació i inspecció dels tributs que es determinin.
Els ingressos dels ens locals de Galícia, consistents
en participació en ingressos estatals i en subvencions
incondicionades, es perceben a través de la Comunitat
Autònoma gallega, que els distribueix d’acord amb els
criteris legals que s’estableixin per a les participacions
esmentades.
Article cinquanta.
La Comunitat Autònoma gallega té el tractament fiscal
que la llei estableixi per a l’Estat.
Article cinquanta-u.
S’han de regular necessàriament mitjançant una llei
del Parlament gallec les matèries següents:
a) L’establiment, la modificació i supressió dels seus
propis impostos, taxes i contribucions especials i de les
exempcions o bonificacions que els afectin.
b) L’establiment i la modificació i supressió dels
recàrrecs sobre els impostos de l’Estat.
c) L’emissió de deute públic i altres operacions de
crèdit concertades per la Comunitat Autònoma gallega.
Article cinquanta-dos.
Correspon a la Junta de Galícia:
a) Aprovar els reglaments generals dels seus propis
tributs.
b) Elaborar les normes reglamentàries necessàries
per gestionar els impostos estatals cedits d’acord amb els
termes d’aquesta cessió.
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Dos. Sens perjudici del que disposen l’article cent
trenta-sis i l’apartat d) de l’article cent cinquanta-tres de la
Constitució, es crea el Consell de Comptes de Galícia.
Una llei de Galícia n’ha de regular l’organització i funcionament i establir les garanties, normes i procediments
per assegurar la rendició dels comptes de la Comunitat
Autònoma, que s’ha de sotmetre a l’aprovació del Parlament.
Article cinquanta-quatre.
U. La gestió, recaptació, liquidació i inspecció dels
seus propis tributs correspon a la Comunitat Autònoma
gallega, la qual disposa de plenes atribucions per a
l’execució i organització d’aquestes tasques, sens perjudici de la col·laboració que es pugui establir amb
l’Administració tributària de l’Estat, especialment quan
així ho exigeixi la naturalesa del tribut.
Dos. En el cas dels impostos els rendiments dels
quals s’han cedit, la Junta n’assumeix per delegació de
l’Estat la gestió, recaptació, liquidació i inspecció, sens
perjudici de la col·laboració que es pugui establir entre les
dues administracions, tot això d’acord amb el que especifiqui la llei que fixi l’abast i condicions de la cessió.
Tres. La gestió, recaptació, liquidació i inspecció dels
altres impostos de l’Estat recaptats a Galícia correspon a
l’Administració tributària de l’Estat, sens perjudici de la
delegació que la Comunitat Autònoma pugui rebre
d’aquest i de la col·laboració que es pugui establir, especialment quan així ho exigeixi la naturalesa del tribut.
Article cinquanta-cinc.
U. La Comunitat Autònoma, d’acord amb el que
estableixin les lleis de l’Estat, ha de designar els seus propis representants en els organismes econòmics, les institucions financeres i les empreses públiques de l’Estat, la
competència dels quals s’estengui al territori gallec i que
per la seva naturalesa no siguin objecte de traspàs.
Dos. La Comunitat Autònoma pot constituir empreses públiques com a mitjà d’execució de les funcions que
siguin de la seva competència, segons el que estableix
aquest Estatut.
Tres. La Comunitat Autònoma, com a poder públic,
pot fer ús de les facultats previstes a l’apartat u) de l’article
cent trenta de la Constitució, i pot fomentar, mitjançant
una legislació adequada, les societats cooperatives en els
termes resultants del número set de l’article vint-i-vuit
d’aquest Estatut.
Així mateix, d’acord amb la legislació de l’Estat en la
matèria, pot fer ús de les altres facultats que preveu
l’apartat dos de l’article cent vint-i-nou de la Constitució.
Quatre. La Comunitat Autònoma gallega queda
facultada per constituir institucions que fomentin la plena
ocupació i el desenvolupament econòmic i social en el
marc de les seves competències.

TÍTOL CINQUÈ
De la reforma
Article cinquanta-sis.

Article cinquanta-tres.
U. Correspon a la Junta o Govern l’elaboració i aplicació del pressupost de la Comunitat Autònoma gallega, i
al Parlament el seu examen, esmena, aprovació i control.
El pressupost és únic i inclou la totalitat de les despeses i
ingressos de la Comunitat Autònoma gallega i dels organismes, institucions i empreses que en depenen.

U. La reforma de l’Estatut s’ha d’ajustar al procediment següent:
a) La iniciativa de la reforma correspon a la Junta, al
Parlament gallec, a proposta d’una cinquena part dels
seus membres, o a les Corts Generals.
b) La proposta de reforma requereix, en tot cas,
l’aprovació del Parlament gallec per majoria de dos
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terços, l’aprovació de les Corts Generals mitjançant una
llei orgànica i, finalment, el referèndum positiu dels electors.
Dos. Si el Parlament gallec o les Corts Generals no
aproven la proposta de reforma, o el cos electoral no la
confirma mitjançant un referèndum, no pot ser sotmesa
novament a debat i votació del Parlament fins que no hagi
transcorregut un any.
Tres. L’aprovació de la reforma per part de les Corts
Generals, mitjançant una llei orgànica, ha d’incloure
l’autorització de l’Estat perquè la Comunitat Autònoma
gallega convoqui el referèndum a què es refereix el
paràgraf b) de l’apartat u d’aquest article.
Article cinquanta-set.
No obstant el que disposa l’article anterior, quan la
reforma tingui per objecte la simple alteració de
l’organització dels poders de la Comunitat Autònoma i no
afecti les relacions de la Comunitat Autònoma amb l’Estat,
es pot procedir de la manera següent:
a) Elaboració del projecte de reforma per part del
Parlament de Galícia.
b) Consulta a les Corts Generals.
c) Si en el termini de trenta dies, a partir de la recepció de la consulta que preveu l’apartat precedent, les
Corts Generals no es declaren afectades per la reforma,
s’ha de convocar un referèndum sobre el text proposat,
degudament autoritzat.
d) Finalment es requereix l’aprovació de les Corts
Generals mitjançant una llei orgànica.
e) Si en el termini assenyalat a la lletra c) les Corts es
de declaren afectades per la reforma, aquesta ha de
seguir el procediment que preveu l’article anterior, i es
consideren complerts els tràmits de l’apartat a) del
número u de l’article esmentat.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.
U. Se cedeix a la Comunitat Autònoma, en els termes previstos al paràgraf tres 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) Impost sobre el luxe que es recapti en destinació.
La supressió o modificació eventual d’algun d’aquests
impostos implica l’extinció o modificació de la cessió.
Dos. El contingut d’aquesta disposició es pot modificar mitjançant acord del Govern amb la Comunitat Autònoma, que el Govern ha de tramitar com a projecte de llei.
A aquest efecte, la modificació d’aquesta disposició no es
considera una modificació de l’Estatut.
Tres. L’abast i condicions de la cessió els ha d’establir
la Comissió Mixta a què es refereix l’apartat u de la disposició transitòria quarta, que, en tot cas, els ha de referir a
rendiments a Galícia. El Govern ha de tramitar l’acord de
la Comissió com a projecte de llei, o si hi concorren raons
d’urgència, com a decret llei, en el termini de sis mesos a
partir de la constitució de la primera Junta de Galícia.
Segona.
L’exercici de les competències financeres que aquest Estatut reconeix a la Comunitat Autònoma de Galícia s’ha
d’ajustar al que estableixi la llei orgànica a què es refereix
l’apartat tres de l’article cent cinquanta-set de la Constitució.
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Tercera.
U. La Junta ha de coordinar l’activitat de les diputacions provincials de Galícia quan afecti directament
l’interès general de la Comunitat Autònoma, i a aquests
efectes els pressupostos que aquelles elaborin i aprovin
s’han d’unir al de la Junta de Galícia.
Dos. La Junta pot encomanar l’execució dels seus
acords a les diputacions provincials. Aquestes exerceixen
les funcions que la Junta els transfereixi o delegui.
Quarta.
La celebració d’eleccions s’ha d’atenir a les lleis que,
si s’escau, aprovin les Corts Generals amb la finalitat
exclusiva de coordinar el calendari de les diverses consultes electorals.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera.
El primer Parlament gallec s’ha d’elegir d’acord amb
les normes següents:
U. Amb l’acord previ amb el Govern, la Junta
Preautonòmica de Galícia ha de convocar les eleccions en
el termini màxim de cent vint dies des de la promulgació
d’aquest Estatut. Les eleccions s’han de celebrar en el
termini màxim de seixanta dies a partir de la data de la
convocatòria.
Dos. La circumscripció electoral és la província, i
s’ha d’elegir un total de setanta-un membres, vint-i-dos
dels quals corresponen a la província d’A Coruña; quinze,
a la de Lugo; quinze, a la d’Ourense, i dinou, a la de Pontevedra.
Tres. Els membres del Parlament gallec són elegits
per sufragi universal, igual, directe i secret, dels més
grans de divuit anys, segons un sistema de representació
proporcional.
Quatre. Les juntes provincials electorals tenen, dins
els límits de la seva respectiva jurisdicció, la totalitat de
les competències que la normativa electoral vigent atribueix a la Junta Central.
Per als recursos que tinguin per objecte la impugnació
de la validesa de l’elecció i proclamació dels membres
electes és competent la Sala Contenciosa Administrativa
de l’Audiència Territorial d’A Coruña, fins que quedi integrada en el Tribunal Superior de Justícia de Galícia, que
també entén dels recursos o impugnacions que siguin
procedents contra els acords de les juntes electorals provincials.
Contra les resolucions de la Sala de l’Audiència Territorial esmentada no es pot interposar cap recurs.
Cinc. En tot el que no preveu aquesta disposició, són
aplicables les normes vigents per a les eleccions legislatives al Congrés dels Diputats de les Corts Generals.
Segona.
U. En la primera reunió, el Parlament gallec:
a) Es constitueix, presidit per una mesa d’edat, integrada per un president i dos secretaris, i elegeix la Mesa
provincial, que està composta per un president, dos vicepresidents, un secretari i un vicesecretari.
b) Elegeix les seves autoritats de conformitat amb
aquest Estatut.
Dos. Elegits els òrgans de la Comunitat Autònoma
gallega, s’han de dissoldre les institucions preautonòmiques.
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Tercera.
Mentre les Corts Generals no elaborin les lleis a què
es refereix aquest Estatut i el Parlament de Galícia legisli
sobre les matèries de la seva competència, continuen en
vigor les actuals lleis i disposicions de l’Estat que es refereixen a les matèries esmentades, sens perjudici que el
seu desplegament legislatiu, si s’escau, i la seva execució,
els porti a terme la Comunitat Autònoma gallega en els
supòsits que així preveu aquest Estatut.
Quarta.
U. Amb la finalitat de transferir a Galícia les funcions
i atribucions que li corresponguin d’acord amb aquest
Estatut, s’ha de crear, en el termini màxim d’un mes a
partir de la constitució de la Junta de Galícia, una comissió mixta paritària integrada per representants de l’Estat i
de la Comunitat Autonòmica gallega. Aquesta Comissió
Mixta ha d’establir les seves normes de funcionament. Els
membres de la Comissió Mixta representants de Galícia
han de donar compte periòdicament de la seva gestió
davant el Parlament de Galícia.
La Comissió Mixta ha d’establir els calendaris i terminis per al traspàs de cada servei. En tot cas, la Comissió
esmentada ha de determinar en un termini de dos anys
des de la data de la seva constitució, el termini en què
s’ha de completar el traspàs de tots els serveis que corresponen a la Comunitat Autònoma gallega, d’acord amb
aquest Estatut.
Dos. Els acords de la Comissió Mixta han d’adoptar
la forma de propostes al Govern, que les ha d’aprovar
mitjançant un decret. Aquells han de figurar com a
annexos a aquest i s’han de publicar simultàniament en el
«Butlletí Oficial de l’Estat» i en el «Diari Oficial de Galícia»,
i adquireixen vigència a partir d’aquesta publicació.
Tres. El certificat de la Comissió Mixta dels acords
governamentals degudament promulgats és un títol suficient per a la inscripció en el Registre de la Propietat del
traspàs de béns immobles de l’Estat a la Comunitat Autònoma. Aquest certificat ha d’incloure els requisits exigits
per la Llei hipotecària.
El canvi de titularitat en els contractes d’arrendament
de locals per a oficines públiques dels serveis que es
transfereixin no dóna dret a l’arrendador a extingir o
renovar el contracte.
Quatre. Els funcionaris adscrits a serveis de titularitat estatal o a altres institucions públiques que resultin
afectades pels traspassos a la Comunitat Autònoma passen a dependre d’aquesta, i se’ls han de respectar tots els
drets de qualsevol ordre i naturalesa que els correspongui
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 membres del seu cos;
d’aquesta manera poden exercir el seu dret permanent
d’opció.
Mentre la Comunitat Autònoma de Galícia no aprovi el
règim estatutari dels seus funcionaris, són aplicables les
disposicions de l’Estat vigents sobre la matèria.
Cinc. La Comissió Mixta, creada d’acord amb el Reial
decret quatre-cents seixanta-quatre/mil nou-cents
setanta-vuit, de setze de març, es considera dissolta quan
es constitueixi la Comissió Mixta a què es refereix l’apartat
u d’aquesta disposició transitòria.
Cinquena.
U. Fins que no s’hagi completat el traspàs dels serveis corresponents a les competències fixades a la Comunitat Autònoma en aquest Estatut, l’Estat ha de garantir el
finançament dels serveis transferits a la Comunitat amb
una quantitat igual al cost efectiu del servei a Galícia en el
moment de la transferència.
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Dos. Per garantir el finançament dels serveis esmentats anteriorment, la Comissió Mixta que preveu la disposició transitòria quarta ha d’adoptar un mètode encaminat
a fixar el percentatge de participació que preveu l’apartat
tres de l’article quaranta-quatre. El mètode que s’ha de
seguir ha de tenir en compte tant els costos directes com
els costos indirectes dels serveis, així com les despeses
d’inversió que corresponguin.
Tres. En fixar les transferències per a inversions s’ha
de tenir en compte, en la forma progressiva que s’acordi,
la conveniència d’equiparar els nivells de serveis en tot el
territori de l’Estat, i, si s’escau, establir les transferències
necessàries per al funcionament dels serveis.
El finançament a què es refereix aquest apartat ha de
tenir en compte les aportacions que es realitzin a Galícia,
partint del Fons de Compensació a què es refereix l’article
cent cinquanta-vuit de la Constitució, així com l’acció
inversora de l’Estat a Galícia, que no sigui aplicació del
Fons esmentat.
Quatre. La Comissió Mixta a què es refereix l’apartat
dos ha de fixar el percentatge esmentat, mentre duri el
període transitori, amb una antelació mínima d’un mes a
la presentació dels pressupostos generals de l’Estat a les
Corts.
Cinc. A partir del mètode que fixa l’apartat dos, s’ha
d’establir un percentatge en què s’ha de considerar el cost
efectiu global dels serveis transferits per l’Estat a la Comunitat Autònoma, 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
pressupost anterior a la transferència dels serveis.
Sisena.
Pel que fa a televisió, l’aplicació de l’apartat tres de
l’article trenta-quatre d’aquest Estatut suposa que l’Estat
ha d’atorgar en règim de concessió a la Comunitat Autònoma de Galícia la utilització d’un tercer canal, de titularitat estatal, que s’ha de crear específicament per a la seva
emissió en el territori de Galícia, en els termes que prevegi la concessió esmentada.
Fins a la posada en funcionament efectiva d’aquest
nou canal de televisió, Radiotelevisió Espanyola (RTVE)
ha d’articular a través de la seva organització a Galícia un
règim transitori de programació específica per al territori
de Galícia, que Televisió Espanyola ha d’emetre per la
segona cadena (UHF).
El cost de la programació específica de televisió a què
es refereix el paràgraf anterior s’entén com a base per a la
determinació de la subvenció que es pugui concedir a la
Comunitat Autònoma de Galícia, durant els dos primers
anys de funcionament del nou canal a què es refereix
aquesta disposició transitòria.
Setena.
Les transferències que s’hagin de realitzar en matèria
d’ensenyament per traspassar a la competència de la
Comunitat Autònoma els serveis i centres de l’Estat a
Galícia, s’han de realitzar d’acord amb els calendaris i
programes que defineixi la Comissió Mixta.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.
Palau Reial de Madrid, sis d’abril de mil nou-cents vuitanta-u.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO

