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 635 LLEI ORGÀNICA 8/1981, de 30 de desembre, 
de l’Estatut d’autonomia per a Cantàbria. 
(«BOE» 9, d’11-1-1982.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA 

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

orgànica següent i jo la sanciono. 

PREÀMBUL 

Cantàbria, com a entitat regional històrica perfecta-
ment definida dins d’Espanya i fent ús del dret a l’autono-
mia que la Constitució reconeix en el seu títol VIII i sobre la 
base de les decisions de la Diputació Provincial i dels seus 
ajuntaments lliurement i democràticament expressades, 
manifesta la seva voluntat de constituir-se en Comunitat 
Autònoma d’acord amb el que disposa l’article cent qua-
ranta-tres de la Constitució. 

Aquest Estatut és l’expressió jurídica de la identitat 
regional de Cantàbria i defineix les seves institucions, 
competències i recursos, dins la indissoluble unitat d’Es-
panya i en el marc de la més estreta solidaritat amb les 
altres nacionalitats i regions. 

Cantàbria troba en la seva Diputació Regional la volun-
tat de respectar els drets fonamentals i llibertats públiques, 
a la vegada que s’aferma i impulsa el desenvolupament 
regional sobre la base d’unes relacions democràtiques.

Per fer realitat el dret de Cantàbria a l’autogovern, l’As-
semblea Mixta de Cantàbria, prevista a l’article cent qua-
ranta-sis de la Constitució, proposa i les Corts Generals 
aproven el present Estatut. 

Article primer. 

U. Cantàbria, com a entitat regional històrica dins 
l’Estat espanyol i per accedir al seu autogovern, es consti-
tueix en Comunitat Autònoma d’acord amb la Constitució i 
amb aquest Estatut, que n’és la norma institucional 
bàsica. 

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

Tres. La denominació de la Comunitat Autònoma és 
la de Cantàbria. 

Article segon. 

U. La Diputació Regional de Cantàbria és la institució 
en què s’organitza políticament l’autogovern de Cantàbria 
i té la seva seu a la ciutat de Santander. 

Dos. El territori de la Comunitat Autònoma és el dels 
municipis compresos dins els límits administratius de l’ac-
tualment denominada província de Santander. 

Article tercer. 

La bandera pròpia de Cantàbria és la formada per dues 
franges horitzontals de la mateixa amplada, blanca la supe-
rior i vermella la inferior. 

Cantàbria pot establir el seu escut i himne per llei de 
l’Assemblea. 

Article quart. 

U. Als efectes d’aquest Estatut, gaudeixen de la condi-
ció política de càntabres els ciutadans espanyols que, 
d’acord amb les lleis generals de l’Estat, tinguin el veïnatge 
administratiu en qualsevol dels municipis de Cantàbria. 

Dos. Com a càntabres gaudeixen dels drets polítics 
definits en aquest Estatut els ciutadans espanyols residents 
a l’estranger que hagin tingut l’últim veïnatge administra-
tiu a Cantàbria i acreditin aquesta condició en el correspo-
nent Consolat d’Espanya. També gaudeixen d’aquests drets 

els seus descendents inscrits com a espanyols, si així ho 
sol·liciten, en la forma que determini la llei de l’Estat. 

Article cinquè. 

U. Els ciutadans de Cantàbria són titulars dels drets i 
deures establerts a la Constitució. 

Dos. Correspon a la Diputació Regional de Cantàbria, 
en l’àmbit de les seves competències, promoure les condi-
cions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels 
grups en què s’integren siguin reals i efectius; remoure els 
obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud, i 
facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida polí-
tica, econòmica, cultural i social. 

Article sisè. 

Les comunitats muntanyenques o càntabres establer-
tes fora de l’àmbit territorial de la regió, així com les seves 
associacions i centres socials, tenen el reconeixement del 
seu origen càntabre i el dret a col·laborar i compartir la 
vida social i cultural de Cantàbria. Una llei de l’Assemblea 
Regional ha de regular, sens perjudici de les competències 
de l’Estat, l’abast i contingut del reconeixement esmentat, 
que en cap cas no implica la concessió de drets polítics. 

La Diputació Regional pot sol·licitar a l’Estat que, per 
facilitar el que es disposa anteriorment, subscrigui, si s’es-
cau, els oportuns tractats o convenis internacionals amb 
els estats on hi hagi les comunitats esmentades. 

TÍTOL PRIMER 

De la Diputació Regional de Cantàbria 

Article setè. 

Els poders de la Comunitat Autònoma de Cantàbria 
s’exerceixen a través de la Diputació Regional, la qual està 
integrada per l’Assemblea Regional, el Consell de Govern i 
el president. 

Article vuitè. 

Les lleis de Cantàbria han d’ordenar el funcionament 
d’aquestes institucions d’acord amb la Constitució i aquest 
Estatut. 

CAPÍTOL PRIMER 

De l’Assemblea Regional 

Article novè. 

U. Correspon a l’Assemblea Regional de Cantàbria: 

a) Exercir la potestat legislativa en matèria de la seva 
competència. L’Assemblea Regional només pot delegar 
aquesta potestat legislativa en el Consell de Govern en els 
termes que estableixen els articles vuitanta-dos, vuitanta-
tres i vuitanta-quatre 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) Exercir la iniciativa legislativa i sol·licitar al Govern 
l’adopció de projectes de llei, segons el que disposa la 
Constitució. 

c) Fixar les previsions d’índole política, social i econò-
mica que d’acord amb l’article cent trenta-u, dos, de la 
Constitució hagi de subministrar la Comunitat Autònoma 
al Govern per a l’elaboració dels projectes de planificació. 

d) Aprovar els convenis a realitzar amb altres comuni-
tats autònomes i els acords de cooperació amb aquestes, a 
què es refereix l’article trenta d’aquest Estatut. 

e) Impulsar i controlar l’acció política del Consell de 
Govern. 

f) Aprovar els pressupostos i comptes de la Diputació 
Regional, sens perjudici del control que correspongui al 
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Tribunal de Comptes, d’acord amb l’article 153 de la Cons-
titució. 

g) Aprovar els plans de foment d’interès general per a 
la Comunitat Autònoma en els termes de l’article vint-i-vuit 
d’aquest Estatut. 

h) Designar per a cada legislatura de les Corts Gene-
rals els senadors representants de la Comunitat Autònoma 
càntabra, d’acord amb el que preveu l’article seixanta-nou, 
apartat cinc, de la Constitució, pel procediment que a 
aquest efecte assenyali la mateixa Assemblea. Aquests 
senadors han de ser diputats regionals de Cantàbria i ces-
sen com a senadors, a més del que disposa la Constitució, 
quan cessin com a diputats regionals. 

i) Elegir d’entre els seus membres el president de la 
Diputació Regional de Cantàbria. 

j) Exigir, si s’escau, responsabilitat política al Consell 
de Govern i al seu president 

k) Interposar recursos d’inconstitucionalitat i perso-
nar-se davant el Tribunal Constitucional en els supòsits i en 
els termes previstos a l’apartat c), número u, de l’article 
cent seixanta-u de la Constitució i a la Llei orgànica del Tri-
bunal Constitucional. 

l) Qualssevol altres que els corresponguin d’acord 
amb la Constitució, les lleis i aquest Estatut. 

Dos. L’Assemblea Regional de Cantàbria és invio-
lable. 

Article deu. 

U. L’Assemblea Regional està constituïda per diputats 
elegits per sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, i 
d’acord amb un sistema proporcional. 

Dos. La circumscripció electoral és la Comunitat 
Autònoma. 

Tres. La durada del mandat dels diputats és de quatre 
anys. Les eleccions les convoca el president de la Diputació 
Regional entre els trenta i seixanta dies des de la finalitza-
ció del mandat. L’Assemblea electa la convoca el president 
cessant de la Diputació Regional dins els vint-i-cinc dies 
següents a la celebració de les eleccions. L’Assemblea 
només pot ser dissolta en el supòsit de l’article setze coma 
dos. 

Quatre. Una llei de l’Assemblea Regional de Cantàbria 
ha de regular el procediment per a l’elecció dels seus mem-
bres, i n’ha de fixar el nombre, que està comprès entre 
trenta-cinc i quaranta-cinc, així com les causes de inelegibi-
litat i incompatibilitats que afectin els llocs o càrrecs que 
exerceixin dins l’àmbit territorial de la Comunitat Autò-
noma. 

Article onze. 

U. Els membres de l’Assemblea Regional de Cantàbria 
gaudeixen, fins i tot després d’haver cessat en el seu man-
dat, d’inviolabilitat per les opinions manifestades en actes 
parlamentaris i pels vots emesos en l’exercici del seu càr-
rec. Durant el seu mandat no poden ser detinguts ni retin-
guts pels actes delictius comesos en el territori de 
Cantàbria, excepte en cas de flagrant delicte, i en tot cas 
correspon decidir, sobre la seva inculpació, presó, proces-
sament i judici, al Tribunal Superior de Justícia de la Comu-
nitat Autònoma. Fora del territori esmentat la responsabili-
tat penal és exigible, en els mateixos termes, davant la Sala 
Penal del Tribunal Suprem. 

Dos. Els diputats no estan subjectes a mandat impe-
ratiu. 

Tres. Els diputats regionals no perceben cap retribu-
ció fixa pel seu càrrec representatiu, sinó únicament les 
dietes que es determinin per l’exercici d’aquest. 

Article dotze. 

U. L’Assemblea Regional elegeix d’entre els seus 
membres un president i la Mesa. El Reglament, que ha de 

ser aprovat per majoria absoluta, en regula la composició, 
règim i funcionament. 

Dos. L’Assemblea Regional de Cantàbria fixa el seu 
propi pressupost. 

Tres. L’Assemblea Regional es reuneix durant quatre 
mesos a l’any, en dos períodes de sessions compresos, 
entre setembre i desembre, el primer i entre febrer i juny, el 
segon. 

Les sessions extraordinàries les ha de convocar el pre-
sident, amb especificació, en tot cas, de l’ordre del dia, a 
petició de la Diputació Permanent, d’una cinquena part 
dels diputats o del nombre de grups parlamentaris que 
determini el Reglament, així com a petició del Consell de 
Govern. 

Per a la deliberació i adopció d’acords, l’Assemblea ha 
d’estar reunida reglamentàriament i amb assistència de la 
majoria dels seus membres. Els acords s’han d’adoptar per 
majoria dels presents si l’Estatut, les lleis o el Reglament 
no exigeixen altres majories més qualificades. 

El vot és personal i no delegable. 
Quatre. Les sessions plenàries de l’Assemblea són 

públiques, excepte en els casos excepcionals previstos al 
seu Reglament. 

Cinc. Les comissions són permanents i si s’escau 
especials o d’investigació. 

Sis. El Reglament necessita el nombre mínim de 
diputats per a la formació de grups parlamentaris, la inter-
venció d’aquests en el procés legislatiu i les funcions de la 
Junta de Portaveus d’aquells. Els grups parlamentaris par-
ticipen en les comissions en proporció al nombre dels seus 
membres. 

Article tretze. 

El president de l’Assemblea Regional coordina els 
treballs de l’Assemblea, de les seves comissions i diri-
geix els debats. La Mesa assisteix el president en les 
seves funcions i estableix l’ordre del dia, una vegada 
escoltada la Junta de Portaveus. 

Article catorze. 

Entre els períodes de sessions ordinàries i quan hagi 
expirat el mandat de l’Assemblea Regional, hi ha d’haver 
una diputació permanent el procediment d’elecció, compo-
sició i funcions de la qual ha de regular el Reglament, res-
pectant en tot cas la proporcionalitat dels diferents grups. 

Article quinze. 

U. En el marc d’aquest Estatut, la iniciativa legislativa 
correspon als diputats i al Consell de Govern. La iniciativa 
popular per a la presentació de proposicions de llei que 
hagin de ser tramitades per l’Assemblea de Cantàbria l’ha 
de regular aquesta mitjançant una llei, que ha de ser apro-
vada per majoria absoluta. 

Dos. Les lleis de Cantàbria les promulga, en nom del 
Rei, el president de la Diputació Regional i s’han de publi-
car en el «Butlletí Oficial de Cantàbria» i en el «Butlletí Ofi-
cial de l’Estat». Entren en vigor al cap de vint dies de la seva 
publicació en el «Butlletí Oficial de Cantàbria», llevat que la 
mateixa llei estableixi un altre termini. 

CAPÍTOL II 

Del president de la Diputació Regional de Cantàbria 

Article setze. 

U. El president de la Diputació Regional de Cantàbria 
presideix, dirigeix i coordina l’actuació del Consell de 
Govern, assumeix la més alta representació de la Comuni-
tat Autònoma i l’ordinària de l’Estat a Cantàbria. 

Dos. El president de la Diputació Regional de 
Cantàbria l’elegeix l’Assemblea Regional d’entre els seus 
membres i el nomena el Rei. El president de l’Assemblea 
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Regional, amb la consulta prèvia amb les forces polítiques 
representades a l’Assemblea, i escoltada la Mesa, ha de 
proposar un candidat a president de la Diputació Regional 
de Cantàbria. El candidat ha de presentar el seu programa 
a l’Assemblea. Per ser elegit, el candidat ha d’obtenir en 
primera votació majoria absoluta; si no l’obté, s’ha de pro-
cedir a una nou votació passades quaranta-vuit hores, i la 
confiança s’entén atorgada si obté majoria simple. En cas 
que no s’aconsegueixi aquesta majoria, s’han de tramitar 
successives propostes en la forma prevista anteriorment. 
Si transcorregut el termini de dos mesos, a partir de la pri-
mera votació d’investidura, cap candidat no ha obtingut la 
confiança de l’Assemblea Regional, aquesta queda auto-
màticament dissolta, i s’ha de procedir a la convocatòria de 
noves eleccions per a aquesta. En tot cas, el mandat de la 
nova Assemblea dura fins a la data en què hagi de con-
cloure el de la primera. 

Tres. El president de la Diputació Regional és política-
ment responsable davant l’Assemblea Regional. Una llei de 
l’Assemblea de Cantàbria ha de regular l’estatut personal i 
atribucions del president. 

CAPÍTOL III

Del Consell de Govern 

Article disset. 

U. El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern 
de Cantàbria. 

Dos. El Consell de Govern està compost pel presi-
dent, el vicepresident, si s’escau, i els consellers. El nom-
bre de consellers, amb responsabilitat executiva, no pot 
excedir els deu. 

Tres. Els consellers, que no requereixen la condició 
de diputats regionals, els nomena i destitueix el president, 
i és preceptiva la informació d’aquest a l’Assemblea. 

Quatre. El president pot delegar temporalment funci-
ons executives i de representació en un dels consellers. 

Cinc. Una llei de l’Assemblea Regional de Cantàbria 
ha de regular l’organització del Consell de Govern, les atri-
bucions i l’estatut personal de cadascun dels seus compo-
nents. 

Sis. Els consellers no poden exercir altres funcions 
representatives que les pròpies del mandat de l’Assem-
blea, ni qualsevol altra funció pública que no derivi del seu 
càrrec. 

Article divuit. 

U. El Consell de Govern de Cantàbria ha de respondre 
políticament davant l’Assemblea Regional de forma solidà-
ria, sens perjudici de la responsabilitat directa de cadascun 
dels seus components. 

Dos. El Consell de Govern cessa: 

a) Després de la celebració d’eleccions a l’Assemblea 
Regional. 

b) Per dimissió, incapacitat o mort del seu president. 
c) Per la pèrdua de confiança de l’Assemblea Regional 

o l’adopció per part d’aquesta d’una moció de censura. 

Article dinou. 

U. El president de la Diputació Regional, amb la deli-
beració prèvia del Consell de Govern, pot plantejar davant 
l’Assemblea Regional la qüestió de confiança sobre el seu 
programa o sobre una declaració de política general. La 
confiança s’entén atorgada quan voti a favor d’aquesta la 
majoria simple dels diputats. 

Dos. L’Assemblea Regional pot exigir la responsabili-
tat política del president o del Consell de Govern mitjan-
çant l’adopció per majoria absoluta de la moció de censura. 
Aquesta ha de ser proposada, almenys, per un quinze per 
cent dels diputats i ha d’incloure un candidat a la Presidèn-
cia de la Diputació Regional de Cantàbria. La moció de 

censura no pot ser votada fins que no transcorrin cinc dies 
des de la seva presentació. Si l’Assemblea Regional no 
aprova la moció de censura, els seus signataris no poden 
presentar-ne cap altra mentre no transcorri un any des 
d’aquella, dins la mateixa legislatura. Durant els dos pri-
mers dies de la tramitació de la moció de censura es poden 
presentar mocions alternatives. 

Tres. Si l’Assemblea Regional nega la seva confiança, 
el president de la Diputació Regional de Cantàbria ha de 
presentar la seva dimissió davant l’Assemblea, i el presi-
dent d’aquesta ha de convocar en el termini màxim de 
quinze dies la sessió plenària per a l’elecció d’un nou presi-
dent de la Diputació Regional d’acord amb el procediment 
de l’article setze, sense que en cap cas no suposi la dissolu-
ció de l’Assemblea Regional. 

Quatre. Si l’Assemblea Regional adopta una moció 
de censura, el president de la Diputació Regional ha de 
presentar la seva dimissió davant l’Assemblea i el candi-
dat inclòs en aquella s’entén investit de la confiança de 
l’Assemblea. El Rei el nomena president de la Diputació 
Regional. 

Cinc. El president regional no pot plantejar la qüestió 
de confiança mentre estigui en tràmit una moció de cen-
sura. 

Sis. El Consell de Govern cessant continua en les 
seves funcions fins a la presa de possessió del nou Con-
sell. 

Article vint. 

Correspon al Tribunal Superior de Justícia de la Comu-
nitat Autònoma decidir sobre la inculpació, presó, proces-
sament i judici del president, en relació amb els presump-
tes actes delictius comesos per ell i els altres membres del 
Consell de Govern dins el territori de la regió. Fora del ter-
ritori esmentat la responsabilitat penal és exigible davant 
la Sala Penal del Tribunal Suprem. 

Article vint-i-u. 

El Consell de Govern pot interposar recurs d’inconstitu-
cionalitat, suscitar conflictes de competència i personar-se 
davant el Tribunal Constitucional en els supòsits i termes 
previstos a la Constitució i a la Llei orgànica del Tribunal 
Constitucional. 

TÍTOL II 

De les competències de Cantàbria 

Article vint-i-dos. 

La Diputació Regional de Cantàbria té competència 
exclusiva en les matèries que s’assenyalen a continua-
ció, que són exercides en els termes que disposa la 
Constitució. 

U. Organització de les seves institucions d’autogo-
vern. 

Dos. Les alteracions dels termes municipals compre-
sos en el seu territori i en general les funcions que corres-
ponen a l’Administració de l’Estat sobre les corporacions 
locals, i la transferència de les quals autoritzi la legislació 
sobre règim local.

Tres. Ordenació del territori, urbanisme i habitatge. 
Quatre. Les obres públiques d’interès per a la Comu-

nitat Autònoma, que es realitzin dins el seu propi territori i 
que no siguin d’interès general de l’Estat ni afectin una 
altra comunitat autònoma. 

Cinc. Els ferrocarrils i carreteres l’itinerari dels quals 
es desenvolupi íntegrament en el territori de la Comunitat 
Autònoma i, en els mateixos termes, el transport desenvo-
lupat per aquests mitjans o per cable; establiment de cen-
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tres de contractació i terminals de càrrega en matèria de 
transport terrestre. 

Sis. Els ports de refugi, els ports i aeroports espor-
tius i, en general, els que no duguin a terme activitats 
comercials. 

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

Vuit. Els projectes, construcció i explotació dels apro-
fitaments hidràulics, canals i regadius d’interès per a la 
Comunitat Autònoma, quan les aigües discorrin íntegra-
ment per Cantàbria, i les aigües minerals i termals. 

Nou. La pesca en aigües interiors, el marisqueig i 
l’aqüicultura, la caça i la pesca fluvial. 

Deu. Fires i mercats interiors. 
Onze. El foment del desenvolupament econòmic de la 

Comunitat Autònoma dins els objectius marcats per la polí-
tica econòmica nacional. 

Dotze. L’artesania. 
Tretze. Museus, arxius, biblioteques i altres centres de 

dipòsit cultural, conservatoris de música i serveis de belles 
arts, d’interès per a la Comunitat Autònoma, la titularitat 
dels quals no sigui estatal. 

Catorze. Patrimoni històric, artístic, monumental, 
arquitectònic i arqueològic d’interès per a la Comunitat 
Autònoma. 

Quinze. El foment de la cultura i de la recerca, amb 
especial atenció a les seves manifestacions regionals. 

Setze. Promoció i ordenació del turisme, en el seu 
àmbit territorial. 

Disset. Promoció de l’esport i de la utilització ade-
quada de l’oci. 

Divuit. Assistència i benestar social, inclosa la política 
juvenil. 

Dinou. Estadística per als fins de la Comunitat Autò-
noma. 

Vint. Vigilància i protecció dels seus edificis i instal-
lacions i coordinació de les policies municipals. 

Article vint-i-tres. 

En el marc de la legislació bàsica de l’Estat i en els 
termes que aquesta estableixi, correspon a la Diputació 
Regional de Cantàbria el desplegament legislatiu i l’exe-
cució de les matèries següents: 

U. Forests, aprofitaments i serveis forestals, vies 
pecuàries i pastures. Espais naturals protegits i tractament 
especial de zones de muntanya. 

Dos. Denominació dels seus municipis i de les enti-
tats de població que els comprenen.

Tres. Sanitat i higiene 
Quatre. Recerca en les matèries d’interès per a la 

Comunitat Autònoma de Cantàbria. 

Article vint-i-quatre. 

Correspon a la Diputació Regional de Cantàbria, en els 
termes que estableixin les lleis i les normes reglamentàries 
que l’Estat dicti en desplegament de la seva legislació, la 
funció executiva en les matèries següents: 

a) Gestió en matèria de protecció del medi ambient. 
b) Gestió dels museus, biblioteques i arxius de titula-

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

c) Denominacions d’origen, en col·laboració amb 
l’Estat. 

d)  Comerç interior i defensa del consumidor. 

Article vint-i-cinc. 

U. La Diputació Regional de Cantàbria també exerceix 
competències en els termes que s’assenyalen a continua-
ció en les matèries següents: 

a) Aigües subterrànies. 

b) Ordenació i concessió d’aprofitaments hidràulics 
en els cursos fluvials que discorrin únicament per 
Cantàbria, així com la policia d’aquests. 

c) Casinos, jocs i apostes, amb exclusió de les apos-
tes mútues esportivobenèfiques. 

d) Instal·lacions de producció, distribució i transport 
de l’energia elèctrica dins el seu territori quan el seu apro-
fitament no afecti una altra província ni comunitat autò-
noma. 

e) Publicitat, sens perjudici de les normes dictades 
per l’Estat per a sectors i mitjans específics. 

f) Ordenació de la pesca marítima. 
g) Salvament marítim. 
h) Normes addicionals de protecció del medi 

ambient. 
i) Obres públiques i transports no inclosos a l’article 

vint-i-dos d’aquest Estatut. 
j) Treball 
k) Seguretat Social. 
l) L’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i 

graus, modalitats i especialitats, sens perjudici del que dis-
posen l’article vint-i-set de la Constitució i les lleis orgàni-
ques que, de conformitat amb l’apartat u de l’article vui-
tanta-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. 

m) Règim miner i energètic. 

Dos. L’assumpció de les competències previstes a 
l’apartat anterior s’ha de realitzar per un dels procediments 
següents: 

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

Segon. A través dels procediments establerts als 
números u i dos de l’article cent cinquanta de la Constitu-
ció, bé a iniciativa de l’Assemblea Regional de Cantàbria, 
del Govern de la nació, del Congrés dels Diputats o del 
Senat. 

Article vint-i-sis. 

Amb relació als ensenyaments universitaris, la Diputa-
ció Regional de Cantàbria ha d’assumir les competències i 
funcions que li puguin correspondre en el marc de la legis-
lació general o, si s’escau, de les delegacions que es puguin 
produir, i fomentar en els dos casos i en el seu àmbit la 
recerca i totes les activitats universitàries que afavoreixen 
el benestar social i l’accés a la cultura dels habitants de 
Cantàbria. 

Article vint-i-set. 

En matèria de mitjans audiovisuals de comunicació 
social de l’Estat, la Diputació Regional de Cantàbria exer-
ceix totes les potestats i competències que li correspon-
guin en els termes i casos establerts a la Llei reguladora de 
l’Estatut jurídic de radiotelevisió. 

Article vint-i-vuit. 

D’acord amb les bases i ordenament de l’actuació eco-
nòmica general i la política monetària de l’Estat, la Diputa-
ció Regional de Cantàbria té competència en les activitats 
següents: 

U. Planificació de l’activitat econòmica a Cantàbria. 
Dos. Institucions de crèdit corporatiu, públic, territo-

rial i caixes d’estalvis. 
Tres. Sector publicoeconòmic de Cantàbria, quan no 

estigui previst en altres normes d’aquest Estatut. 
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Quatre. Programes d’actuació referits a comarques 
deprimides o en crisi. 

Article vint-i-nou. 

Correspon a la Diputació Regional de Cantàbria la 
defensa i protecció dels valors culturals del poble càn-
tabre. 

Article trenta. 

La Diputació Regional de Cantàbria pot subscriure con-
venis amb altres comunitats autònomes per a la gestió i 
prestació de serveis propis de la seva competència, d’acord 
amb el que disposa l’article cent quaranta-cinc coma dos 
de la Constitució. 

Aquests acords els ha d’aprovar l’Assemblea Regional, 
s’han de comunicar a les Corts, i entren en vigor al cap de 
trenta dies de la comunicació, llevat que aquestes acordin 
en el termini esmentat que, pel seu contingut, el conveni 
ha de seguir el tràmit previst al paràgraf següent, com a 
acord de cooperació. 

En aquests supòsits, la Comunitat Autònoma pot esta-
blir acords de cooperació amb altres comunitats autòno-
mes amb l’autorització prèvia de les Corts Generals. 

La Diputació Regional de Cantàbria ha d’atendre de 
manera especial la subscripció d’acords i convenis amb la 
Comunitat de Castella-Lleó, que responguin als llaços his-
tòrics i culturals entre les dues comunitats. 

Article trenta-u. 

La Comunitat Autònoma de Cantàbria assumeix des de 
la seva constitució totes les competències, mitjans i recur-
sos que segons les lleis corresponguin a la Diputació Pro-
vincial de Santander. 

Els òrgans de representació i govern de la Diputació 
Provincial establerts per la legislació de règim local que-
den substituïts a la província de Santander pels propis de 
la Comunitat Autònoma, en els termes d’aquest Estatut. 
L’Assemblea Regional de Cantàbria ha de determinar, 
segons la seva naturalesa, la distribució de les competèn-
cies de la Diputació Provincial entre els diferents òrgans 
de la Diputació Regional de Cantàbria previstos a l’article 
setè d’aquest Estatut. 

TÍTOL III

Del règim jurídic 

CAPÍTOL PRIMER 

Disposicions generals 

Article trenta-dos. 

U. Les competències de la Diputació Regional de 
Cantàbria s’entenen referides al seu territori. 

Dos. En les matèries de la seva competència corres-
pon a l’Assemblea Regional la potestat legislativa en els 
termes previstos a l’Estatut, i correspon al Consell de 
Govern la potestat reglamentària i la funció executiva. 

Tres. Les competències d’execució de la Diputació 
Regional de Cantàbria porta implícita la corresponent 
potestat reglamentària per a l’organització interna dels ser-
veis, l’administració i si s’escau la inspecció. 

Article trenta-tres. 

La Diputació Regional de Cantàbria, com a ens de dret 
públic, té personalitat jurídica. La seva responsabilitat i la 
de les seves autoritats i funcionaris és procedent i s’exigeix 
en els mateixos termes i casos que estableixi la legislació 
de l’Estat en la matèria. 

Article trenta-quatre. 

U. En l’exercici de les seves competències, la Diputa-
ció Regional de Cantàbria gaudeix de les potestats i privile-
gis propis de l’Administració de l’Estat, entre els quals es 
comprenen: 

a) La presumpció de legitimitat i l’executorietat dels 
seus actes, així com les potestats d’execució forçosa i revi-
sió d’ofici d’aquells. 

b) La potestat d’expropiació en les matèries de la 
seva competència, inclosa l’ocupació urgent dels béns 
afectats i l’exercici de la resta de competències que la legis-
lació expropiatòria atribueix a l’Administració de l’Estat. 

c) Les potestats d’investigació, delimitació i recupera-
ció en matèria de béns. 

d) La potestat de sanció, dins els límits que estableixi 
l’ordenament jurídic. 

e) La facultat d’utilització del procediment de constre-
nyiment. 

f) La inembargabilitat dels seus béns i drets, així com 
els privilegis de prelació i preferència reconeguts a la 
Hisenda pública per al cobrament dels seus crèdits, sens 
perjudici dels que corresponguin en aquesta matèria a la 
Hisenda de l’Estat i en igualtat de drets amb la resta de 
comunitats autònomes. 

g) L’exempció de l’obligació de prestar tota classe de 
garanties o caucions davant els organismes administratius 
i davant els jutges i tribunals de qualsevol jurisdicció. 

Dos. No s’admeten interdictes contra les actuacions 
de la Diputació Regional en matèria de la seva competèn-
cia i d’acord amb el procediment legalment establert. 

CAPÍTOL II 

De l’Administració 

Article trenta-cinc. 

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

Article trenta-sis. 

En els termes previstos a l’article vint-i-tres d’aquest 
Estatut, mitjançant una llei de Cantàbria es pot: 

U. Reconèixer la comarca com a entitat local amb per-
sonalitat jurídica i demarcació pròpia. La comarca no 
suposa, necessàriament, la supressió dels municipis que la 
integren. 

Dos. Crear, així mateix, agrupacions basades en fets 
urbanístics i altres de caràcter funcional amb fins especí-
fics. 

Article trenta-set. 

La Diputació Regional de Cantàbria exerceix les seves 
funcions administratives a través dels organismes i entitats 
que s’estableixin, dependents del Consell de Govern, i pot 
delegar aquestes funcions en les comarques, municipis i 
altres entitats locals reconegudes en aquest Estatut, si així 
ho autoritza una llei de l’Assemblea Regional que ha de 
fixar les formes de control i coordinació oportunes. 

CAPÍTOL III

Del control de la Diputació Regional 

Article trenta-vuit. 

U. Les lleis de l’Assemblea Regional estan excloses 
del recurs contenciós administratiu i únicament subjectes 
al control de la seva constitucionalitat, exercit pel Tribunal 
Constitucional. 
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Dos. L’Assemblea Regional pot ser part i personar-se 
en els conflictes constitucionals. 

Article trenta-nou. 

Els actes i acords i les normes reglamentàries emana-
des dels òrgans executius i administratius de la Diputació 
Regional són, en tot cas, impugnables davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

Article quaranta. 

El control econòmic i pressupostari de la Diputació 
Regional l’exerceix el Tribunal de Comptes de l’Estat. 

L’informe del Tribunal de Comptes s’ha de remetre a les 
Corts Generals, i també a l’Assemblea Regional de 
Cantàbria. 

El que estableixen els paràgrafs anteriors s’ha de portar 
a terme d’acord amb el que disposi la Llei orgànica prevista 
a l’article cent trenta-sis coma quatre de la Constitució. 

TÍTOL IV 

De l’Administració de justícia 

Article quaranta-u. 

D’acord amb la Llei orgànica del poder judicial, es crea 
a Cantàbria un tribunal superior de justícia davant el qual 
s’exhaureixen les successives instàncies processals, sens 
perjudici del que estableix l’article cent vint-i-tres de la 
Constitució. 

Article quaranta-dos. 

U. La competència dels òrgans jurisdiccionals a 
Cantàbria s’estén:

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

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

c) A les qüestions de competència que se suscitin 
entre els òrgans jurisdiccionals de Cantàbria. 

Dos. En la resta de matèries es pot interposar, quan 
escaigui, 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 resol les qüestions 
de competència entre els tribunals de Cantàbria i els de la 
resta d’Espanya. 

Article quaranta-tres. 

L’Assemblea Regional de Cantàbria ha de fixar la deli-
mitació de les demarcacions territorials dels òrgans juris-
diccionals i la localització de la seva seu, d’acord amb la 
Llei orgànica del poder judicial. 

TÍTOL V 

De l’economia i Hisenda 

Article quaranta-quatre. 

La Diputació Regional de Cantàbria, dins els principis 
de coordinació amb les hisendes estatal i local, i de solida-
ritat entre tots els espanyols, té autonomia financera, 
domini públic i patrimoni propi d’acord amb la Constitució, 
aquest Estatut i la Llei orgànica de finançament de les 
comunitats autònomes. 

Article quaranta-cinc. 

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

a) El patrimoni de la Diputació Provincial de Santan-
der en el moment d’aprovar-se l’Estatut. 

b) Els béns afectes a serveis traspassats a la Diputació 
Regional de Cantàbria. 

c) Els béns adquirits per la Diputació Regional de 
Cantàbria per qualsevol títol jurídic vàlid. 

Dos. El patrimoni de la Diputació Regional de 
Cantàbria, la seva administració, defensa i conservació, es 
regulen per una llei de l’Assemblea Regional. 

Tres. La Comunitat Autònoma té plena capacitat per 
adquirir, administrar i alienar, segons la legislació vigent, 
els béns que integrin el seu patrimoni. 

Article quaranta-sis. 

La Hisenda de la Comunitat Autònoma es constitueix 
amb: 

U. Els rendiments dels impostos que estableixi la 
Diputació Regional de Cantàbria. 

Dos. Els rendiments dels impostos cedits per l’Estat, a 
què es refereix la disposició addicional, i de tots aquells la 
cessió dels quals sigui aprovada per les Corts Generals. 

Tres. Un percentatge de participació en la recaptació 
total de l’Estat per la totalitat dels seus impostos percebuts 
a la regió. 

Quatre. El rendiment de les seves pròpies taxes, apro-
fitaments especials i per la prestació de serveis directes de 
la Diputació Regional, siguin de pròpia creació o com a 
conseqüència de traspassos de serveis estatals. 

Cinc. Les contribucions especials que estableixi la 
Diputació Regional en l’exercici de les seves competèn-
cies. 

Sis. Els recàrrecs en 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 Diputació 

Regional. 
Onze. Ingressos de dret privat; llegats i donacions. 
Dotze. Multes i sancions en l’àmbit de les seves com-

petències. 

Article quaranta-set. 

La Diputació Regional de Cantàbria i els ens locals afec-
tats participen en els ingressos corresponents als tributs 
que l’Estat pugui establir per recuperar els costos socials 
produïts per activitats contaminants o generadores de risc 
d’especial gravetat per a l’entorn físic i humà de Cantàbria, 
en la forma que estableixi la llei creadora del gravamen. 

Article quaranta-vuit. 

U. Quan es completi el traspàs de serveis o en com-
plir-se el sisè any de vigència d’aquest Estatut, si la Diputa-
ció Regional de Cantàbria o l’Estat ho sol·licita, la participa-
ció anual en els ingressos de l’Estat, esmentada al número 
tres de l’article quaranta-sis i definida a la disposició transi-
tòria desena, s’ha de negociar sobre les bases següents: 

a) El coeficient de població. 
b) El coeficient d’esforç fiscal en l’impost sobre la 

renda de les persones físiques. 
c) La quantitat equivalent a l’aportació proporcional 

que correspongui a Cantàbria pels serveis i càrregues 
generals que l’Estat continuï assumint com a propis. 

d) La relació inversa de la renda real per habitant de 
Cantàbria respecte a la de la resta d’Espanya. 

e) Relació entre els índexs de dèficit en serveis socials 
i infraestructura que afectin el territori de la Comunitat i el 
conjunt de l’Estat. 
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f) 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. 

g) Altres criteris que s’estimin procedents. 

Dos. La fixació del nou percentatge de participació és 
objecte de negociació i es pot revisar en els supòsits 
següents: 

a) Quan s’ampliïn o redueixin les competències assu-
mides per la Diputació Regional i que anteriorment realit-
zés l’Estat. 

b) Quan es produeixi la cessió de nous tributs. 
c) Quan es portin a terme reformes substancials en el 

sistema tributari de l’Estat. 
d) Quan, transcorreguts cinc anys després de la seva 

posada en vigor, l’Estat o la Diputació Regional de Cantàbria 
sol·liciti la revisió esmentada. 

Article quaranta-nou. 

U. La Diputació Regional de Cantàbria, mitjançant 
acord de l’Assemblea Regional, pot concertar operacions 
de crèdit i emetre deute públic per finançar despeses d’in-
versió. 

Dos. El volum i característiques s’han d’establir 
d’acord amb l’ordenació de la política creditícia i en coordi-
nació amb l’Estat. 

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

Quatre. Així mateix, el Consell de Govern pot realitzar 
operacions de crèdit per un termini inferior a un any, per tal 
de cobrir les seves necessitats transitòries de tresoreria. 

Cinc. El que estableixen els articles anteriors s’ha 
d’ajustar al que disposa la Llei orgànica de finançament de 
les comunitats autònomes. 

Article cinquanta. 

U. La gestió, recaptació, liquidació i inspecció dels 
seus propis tributs, així com el coneixement de les recla-
macions relatives a aquests, corresponen a la Diputació 
Regional de Cantàbria, la qual disposa de plenes atribu-
cions 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’hagin cedit, el Consell de Govern n’ha d’assumir, 
per delegació de l’Estat, la gestió, recaptació, liquidació, 
inspecció i revisió, si s’escau, sens perjudici de la col-
laboració que es pugui establir entre les dues administra-
cions, tot això d’acord amb el que especifiqui la llei que 
fixi l’abast i condicions de la cessió. 

Tres. La gestió, recaptació, liquidació inspecció i revi-
sió, si s’escau, dels altres impostos de l’Estat, recaptats a 
Cantàbria, correspon a l’Administració tributària de l’Estat, 
sens perjudici de la delegació que la Diputació Regional de 
Cantàbria pugui rebre d’aquest i de la col·laboració que es 
pugui establir, especialment quan així ho exigeixi la natu-
ralesa del tribut. 

Article cinquanta-u. 

U. Correspon a la Diputació Regional de Cantàbria 
vetllar pels interessos financers dels ens locals, respectant 
l’autonomia que els reconeixen els articles cent quaranta i 
cent quaranta-dos de la Constitució. 

Dos. És competència dels ens locals de Cantàbria 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 
Diputació Regional de Cantàbria. Mitjançant una llei de 
l’Estat, s’ha d’establir el sistema de col·laboració dels ens 
locals, de la Diputació Regional de Cantàbria i de l’Estat per 

a la gestió, liquidació, recaptació i inspecció dels tributs 
que es determinin. 

Els ingressos dels ens locals de Cantàbria, consistents 
en participació d’ingressos estatals i en subvencions, es 
perceben a través de la Diputació Regional de Cantàbria, 
que els ha de distribuir d’acord amb els criteris legals fixats 
o que es fixin per les lleis de l’Estat per a les participacions 
esmentades. 

Article cinquanta-dos. 

La Diputació Regional de Cantàbria gaudeix del tracta-
ment fiscal que la llei estableixi per a l’Estat. 

Article cinquanta-tres. 

S’han de regular necessàriament, mitjançant una llei 
de l’Assemblea Regional de Cantàbria, 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 recàr-
recs sobre els impostos de l’Estat, d’acord amb el que esta-
bleix l’article dotze de la Llei orgànica de finançament de 
les comunitats autònomes. 

Article cinquanta-quatre. 

Correspon al Consell de Govern de Cantàbria: 

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. 

Article cinquanta-cinc. 

Correspon al Consell de Govern l’elaboració i aplicació 
del pressupost de la Comunitat Autònoma càntabra i a l’As-
semblea Regional el seu examen, esmena, aprovació i 
control. 

El pressupost és únic, té caràcter anual i inclou la tota-
litat de les despeses i ingressos de la Diputació Regional de 
Cantàbria i dels organismes i entitats que en depenen. 
Igualment s’hi ha de consignar l’import dels beneficis fis-
cals que afectin els tributs atribuïts a la Comunitat Autò-
noma de Cantàbria. 

Si els pressupostos generals de la Comunitat Autò-
noma no s’aproven abans del primer dia de l’exercici eco-
nòmic corresponent, la vigència dels anteriors queda auto-
màticament prorrogada. 

Article cinquanta-sis. 

U. La Diputació Regional de Cantàbria, 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 de 
Cantàbria i que, per la seva naturalesa, no sigui objecte de 
traspàs. 

Dos. La Diputació Regional pot elaborar i remetre al 
Govern qualssevol informes, estudis o propostes relatius a 
la gestió de les empreses públiques o a la seva incidència 
en la socioeconomia de la regió. Aquests informes, estudis 
o propostes donen lloc a resolucions motivades del Govern 
o dels organismes o entitats titulars de la participació de 
les empreses. 

Tres. La Diputació Regional de Cantàbria pot consti-
tuir empreses públiques com a mitjà d’execució de les 
funcions que siguin de la seva competència, segons el que 
estableix aquest Estatut. 

Quatre. La Diputació Regional de Cantàbria, 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 
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mitjançant accions adequades les societats cooperatives. 
Així mateix, d’acord amb la legislació de l’Estat en la matè-
ria, pot fer ús de les altres facultats previstes a l’apartat dos 
de l’article cent vint-i-nou de la Constitució. 

Cinc. La Diputació Regional de Cantàbria queda facul-
tada per constituir institucions que fomentin l’ocupació i el 
desenvolupament econòmic i social, en el marc de les 
seves competències. 

TÍTOL VI 

De la reforma 

Article cinquanta-set. 

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

a) La iniciativa de la reforma correspon al Consell de 
Govern, a l’Assemblea Regional de Cantàbria, a proposta 
d’un terç dels seus membres, o a les Corts Generals. 

b) La proposta de reforma requereix, en tot cas, 
l’aprovació de l’Assemblea Regional de Cantàbria, per 
majoria de dos terços, i l’aprovació de les Corts Generals, 
mitjançant una llei orgànica. 

Dos. Si l’Assemblea Regional de Cantàbria o les Corts 
Generals no aproven la proposta de reforma, l’Assemblea 
Regional no la pot sotmetre novament a debat o votació 
fins que hagi transcorregut un any. 

Article cinquanta-vuit. 

La Comunitat Autònoma de Cantàbria pot acordar la 
seva incorporació a una altra de limítrofa, a la qual l’unei-
xin llaços històrics i culturals, mitjançant el procediment 
següent: 

a) La iniciativa correspon a l’Assemblea Regional de 
Cantàbria mitjançant decisió adoptada per majoria de dos 
terços dels seus membres. 

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

c) La proposta d’incorporació l’ha d’aprovar la comu-
nitat autònoma en la qual s’hagi d’integrar en la forma que 
disposi el seu Estatut d’autonomia. 

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

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

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

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

detallista. 
e) Els impostos sobre consums, específics en la seva 

fase minoritària, llevat dels recaptats mitjançant monopo-
lis fiscals. 

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

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

Dos. El contingut d’aquesta disposició es pot modifi-
car mitjançant acord del Govern amb la Comunitat Autò-
noma, que el Govern ha de tramitar com a projecte de llei. 
A aquests efectes, la modificació d’aquesta disposició no 
es considera una modificació de l’Estatut. 

Tres. L’abast i les condicions de la cessió les ha d’esta-
blir la Comissió Mixta a què es refereix l’apartat u de la 
disposició transitòria setena que, en tot cas, els ha de refe-
rir a rendiments a Cantàbria. 

El Govern ha de tramitar l’acord de la Comissió com a 
projecte de llei, en el termini de sis mesos a partir de la 
constitució del primer Consell de Govern de Cantàbria. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera.–Les primeres eleccions a l’Assemblea Regio-
nal de Cantàbria s’han de realitzar entre l’u de febrer i el 
trenta-u de maig de mil nou-cents vuitanta-tres, per sufragi 
universal, igual, lliure, directe i secret, dels més grans de 
divuit anys, segons el sistema D’Hondt, sobre la base dels 
criteris següents: 

a) L’Assemblea consta de trenta-cinc membres. 
b) No es tenen en compte les llistes que no hagin 

obtingut almenys el cinc per cent dels vots vàlids emesos 
en tota la Comunitat Autònoma. 

La Junta Electoral provincial té, dins els límits de la 
seva jurisdicció, la totalitat de les competències atribuïdes 
a la Junta Central. Per als recursos que no tinguin per 
objecte les impugnacions de la validesa de l’elecció i pro-
clamació dels membres electes, és competent la Sala Con-
tenciosa Administrativa de l’Audiència Territorial de Burgos. 
Contra les resolucions d’aquesta no es pot interposar cap 
recurs. 

En tot el que no preveu aquesta disposició transitòria 
són aplicables les normes vigents per a les eleccions legis-
latives al Congrés dels Diputats de les Corts Generals. 

Segona.–Una vegada la Junta Provincial hagi procla-
mat els resultats electorals i dins els vint-i-cinc dies 
següents a la celebració de les eleccions, es constitueix 
l’Assemblea Regional de Cantàbria, presidida per una Mesa 
d’edat integrada per un president i dos secretaris, i s’ele-
geix la Mesa, que està composta per un president, dos 
vicepresidents i dos secretaris. El president és elegit d’en-
tre els seus membres per majoria absoluta en primera 
votació i per majoria simple en una de posterior. Els vice-
presidents i secretaris són elegits d’entre els seus mem-
bres, en dues votacions separades, en què cada elector ha 
d’incloure un nom per a vicepresident en la primera i un 
altre per a secretari en la segona, i són elegits en cadas-
cuna d’elles els dos candidats que obtinguin més vots. 

La presentació de les candidatures per a l’elecció de la 
Mesa correspon als diferents grups polítics representats a 
l’Assemblea Regional. 

Tercera.–A l’entrada en vigor d’aquest Estatut, la Dipu-
tació Provincial de Santander queda integrada a la Comuni-
tat Autònoma en els termes del que disposa l’article trenta-
u d’aquest Estatut. 

Quarta.–U. Mentre no se celebrin les primeres elecci-
ons a l’Assemblea Regional, aquesta queda constituïda 
provisionalment pels diputats a Corts, els senadors i els 
diputats provincials de l’actual província de Santander. 

Dos. Una vegada constituïda l’Assemblea Regional 
provisional, les vacants produïdes per renúncia, mort o 
pèrdua individual de la condició de diputat a Corts o sena-
dor, les cobreixen les persones que a aquests efectes pro-
posin els partits polítics els membres dels quals hagin ori-
ginat la vacant. 

En cas de dissolució anticipada de les Corts, els dipu-
tats i senadors elegits a la província de Santander s’ente-
nen prorrogats com a membres de l’Assemblea Regional 
provisional fins a la proclamació dels nous diputats i sena-
dors que resultin elegits en aquesta. 

En el cas de vacants que afectin els diputats provinci-
als, la substitució s’ha d’efectuar d’acord amb la Llei d’elec-
cions locals. 
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Tres. Aquesta Assemblea Regional provisional té les 
competències següents: 

a) El control de l’activitat del Consell de Govern. 
b) Elaborar i aprovar les normes del seu règim inte-

rior i organitzar els seus propis serveis. 
c) Les que es derivin dels traspassos de competències 

de l’Administració de l’Estat. 
d) En general les que corresponen a l’Assemblea 

Regional que aquest Estatut li atribueix, excepte l’exercici 
de la potestat legislativa. 

Quatre. La Mesa de l’Assemblea Regional provisional 
està composta pel president, dos vicepresidents i dos 
secretaris, que són elegits en la forma prevista a la disposi-
ció transitòria segona. 

Cinc. Dins els vint-i-cinc dies següents a l’entrada en 
vigor d’aquest Estatut s’ha de procedir a la constitució de 
l’Assemblea Regional de Cantàbria amb la composició pre-
vista al punt anterior, mitjançant convocatòria als seus 
membres efectuada pel president de l’actual Diputació Pro-
vincial. 

En aquesta primera sessió constitutiva de l’Assemblea 
Regional s’ha de procedir a l’elecció del president i de la 
Mesa. 

Cinquena.–Per al període de l’Assemblea provisional, el 
president de la Diputació Regional de Cantàbria també 
s’elegeix de conformitat amb l’article setze coma dos 
d’aquest Estatut, sense que hi sigui aplicable l’últim parà-
graf del punt dos de l’article esmentat en el que fa referèn-
cia a limitació de temps.

Sisena.–U. El president de la Diputació Regional a què 
es refereix la disposició transitòria cinquena ha de nome-
nar els membres del Consell de Govern. La seva composi-
ció i funcions s’han d’acomodar a les competències que la 
Diputació Regional hagi d’exercir durant aquest període 
transitori.

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

a) Les que li atribueix aquest Estatut. 
b) Les que actualment corresponen a la Diputació 

Provincial. 

Setena.–U. Amb la finalitat de transferir a la Diputació 
Regional de Cantàbria les funcions i atribucions que li cor-
responen d’acord amb aquest Estatut, es crea una comis-
sió mixta paritària, integrada per representants de l’Estat i 
de la Diputació Regional de Cantàbria. Aquesta Comissió 
Mixta ha d’establir les seves normes de funcionament. Els 
membres de la Comissió Mixta representants de Cantàbria 
han de donar compte periòdicament de la seva gestió 
davant l’Assemblea Regional de Cantàbria. 

Dos. Els acords de la Comissió Mixta han d’adoptar la 
forma de proposta al Govern, que els ha d’aprovar mitjan-
çant un reial decret, en què aquells figurin com a annex a 
aquest, s’han de publicar simultàniament en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat» i en el «Butlletí Oficial de Cantàbria», i 
adquireixen vigència a través d’aquesta publicació. 

Tres. Per preparar els traspassos i per verificar-los per 
blocs orgànics de naturalesa homogènia, la Comissió 
Mixta de transferències està assistida per comissions sec-
torials d’àmbit nacional, agrupades per matèries, la tasca 
fonamental de les quals és determinar, amb la representa-
ció de l’Administració de l’Estat, els traspassos de mitjans 
personals financers i materials que hagi de rebre la Comu-
nitat Autònoma. 

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

Quatre. És títol suficient, per a la inscripció en el 
Registre de la Propietat del traspàs de béns immobles de 
l’Estat a la Comunitat Autònoma, la certificació per la 
Comissió Mixta dels acords governamentals degudament 

promulgats. Aquesta certificació ha de contenir els requi-
sits exigits per la Llei hipotecària. 

El canvi de titularitat en els contractes d’arrendament 
de locals per a oficines públiques dels serveis que es trans-
fereixin no dóna dret a l’arrendador a exigir o renovar el 
contracte. 

Vuitena.–Fins que l’Assemblea Regional no legisli sobre 
les matèries de la seva competència continuen en vigor les 
actuals lleis i disposicions de l’Estat que es refereixen a 
aquestes matèries, sens perjudici que el seu desplegament 
reglamentari i execució els portin a terme la Diputació 
Regional de Cantàbria en els supòsits previstos per aquest 
Estatut. 

Novena.–U. Els funcionaris adscrits a l’Administració 
de l’Estat i a altres administracions públiques que resultin 
afectats per l’entrada en vigor d’aquest Estatut i pels tras-
passos de competències a la Comunitat Autònoma de 
Cantàbria passen a dependre d’aquesta, i se’ls han de res-
pectar tots els drets de qualsevol altra naturalesa que els 
corresponguin en el moment del traspàs, d’acord amb el 
règim jurídic específic vigent, en cada cas, en el moment 
esmentat. 

Concretament conserven la situació administrativa, el 
nivell retributiu i el dret a participar en els concursos de 
trasllat que convoqui l’Administració respectiva, en igualtat 
de condicions que la resta de membres del cos o escala al 
qual pertanyin, i poden exercir el dret permanent d’opció 
d’acord amb la legislació vigent respectiva. 

Dos. La Diputació Regional de Cantàbria queda 
subrogada en la titularitat dels contractes sotmesos al dret 
administratiu o al dret laboral, que vinculin el personal 
d’aquesta naturalesa i que resultin afectats per l’entrada en 
vigor d’aquest Estatut i pels traspassos de competències a 
la Comunitat Autònoma de Cantàbria. 

Tres. Mentre la Comunitat Autònoma de Cantàbria no 
aprovi el règim jurídic del seu personal, són aplicables les 
disposicions de l’Estat i altres administracions públiques 
vigents sobre la matèria. 

Desena.–U. Fins que no s’hagi completat el traspàs 
dels serveis corresponents a les competències fixades en 
la Comunitat Autònoma de Cantàbria 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 Cantàbria, en el moment de la transferència. 

Dos. Per garantir el finançament dels serveis abans 
esmentats, la Comissió Mixta prevista a la disposició tran-
sitòria setena ha d’adoptar un mètode encaminat a fixar el 
percentatge de participació previst a l’article quaranta-vuit 
d’aquest Estatut. 

El mètode a seguir ha de tenir en compte tant els costos 
directes com els indirectes dels serveis, així com les despe-
ses 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 establir si s’escau 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 Cantàbria, 
partint del Fons de Compensació a què es refereix l’article 
cent cinquanta-vuit de la Constitució, així com l’acció inver-
sora de l’Estat a Cantàbria que no sigui aplicació d’aquest 
Fons. 

Quatre. La Comissió Mixta a què es refereix l’apartat 
dos d’aquest article 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 fixat a l’apartat dos anterior, 
s’ha d’establir un percentatge, en què es consideri el cost 
efectiu global dels serveis transferits per l’Estat a la Comu-
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nitat Autònoma, minorat pel total de la recaptació obtin-
guda per aquesta pels tributs cedits, en relació amb la 
suma dels ingressos obtinguts per l’Estat als capítols I i II 
de l’últim pressupost anterior a la transferència dels ser-
veis valorats. 

Onzena.–Se cedeix a la Comunitat Autònoma, en els 
termes previstos a la disposició transitòria tercera de la Llei 
orgànica de finançament de les comunitats autònomes, 
l’impost sobre el luxe que es recapti en destinació. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Recollint el sentir majoritàriament ja expressat per la 
Diputació i els ajuntaments de l’actual província de Santan-
der, la promulgació d’aquest Estatut comporta automàtica-
ment el canvi de denominació de la província de Santander 
per província de Cantàbria. El Govern ha de dictar les dis-
posicions oportunes perquè en el termini d’un any s’hagi 
donat compliment a les conseqüències derivades d’aquesta 
disposició final. 

Per tant, 

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

Vaquèira-Beret, trenta de desembre de mil nou-cents 
vuitanta-u.

JUAN CARLOS R.

   El president del Govern, 

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 

 837 LLEI 50/1981, de 30 de desembre, per la qual es 
regula l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal. 
(«BOE» 11, de 13-1-1982.)

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. 

TÍTOL PRIMER 

Del Ministeri Fiscal i les seves funcions 

CAPÍTOL PRIMER 

Del Ministeri Fiscal 

Article primer 

El Ministeri Fiscal té per missió promoure l’acció de la 
justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans 
i de l’interès públic tutelat per la llei, d’ofici o a petició dels 
interessats, així com vetllar per la independència dels tri-
bunals, i procurar davant aquests la satisfacció de l’interès 
social. 

Article segon 

U. El Ministeri Fiscal, integrat amb autonomia funcio-
nal en el poder judicial, exerceix la seva missió per mitjà 
d’òrgans propis, de conformitat amb els principis d’unitat 
d’actuació i dependència jeràrquica i amb subjecció, en tot 
cas, als de legalitat i imparcialitat. 

Dos. Correspon al Ministeri Fiscal aquesta denomina-
ció amb caràcter exclusiu. 

CAPÍTOL II

De les funcions del Ministeri Fiscal 

Article tercer 

Per al compliment de les missions establerts a l’article 
primer, correspon al Ministeri Fiscal: 

U. Vetllar perquè la funció jurisdiccional s’exerceixi 
eficaçment de conformitat amb les lleis i en els terminis i 
els termes que s’hi assenyalen, i exercir, si s’escau, les 
accions, recursos i actuacions pertinents. 

Dos. Exercir totes les funcions que li atribueixi la llei 
en defensa de la independència dels jutges i tribunals. 

Tres. Vetllar pel respecte de les institucions constitu-
cionals i dels drets fonamentals i llibertats públiques amb 
totes les actuacions que exigeixi la seva defensa. 

Quatre. Exercir les accions penals i civils dimanants 
de delictes i faltes o oposar-se a les exercides per altres, 
quan sigui procedent. 

Cinc. Intervenir en el procés penal instant l’autoritat 
judicial a adoptar les mesures cautelars que escaiguin i la 
pràctica de les diligències encaminades a l’aclariment dels 
fets, i pot ordenar a la policia judicial aquelles altres que 
estimi oportunes. 

Sis. Prendre part, en defensa de la legalitat i de l’inte-
rès públic o social, en els processos relatius a l’estat civil i 
en els altres que estableixi la llei. 

Set. Assumir o, si s’escau, promoure, la representació 
i defensa en judici i fora de judici dels qui, pel fet de no tenir 
capacitat d’obrar o representació legal, no puguin actuar 
per ells mateixos, així com promoure la constitució dels 
organismes tutelars que les lleis civils estableixin i formar 
part d’aquells altres que tinguin per objecte la protecció i 
defensa de menors i desvalguts. 

Vuit. Mantenir la integritat de la jurisdicció i compe-
tència dels jutges i tribunals promovent els conflictes de 
jurisdicció i, si s’escau, les qüestions de competència que 
resultin procedents i intervenir en les promogudes per 
altres. 

Nou. Vetllar pel compliment de les resolucions judici-
als que afectin l’interès públic i social. 

Deu. Interposar el recurs d’empara constitucional en 
els casos i la forma previstos a la Llei orgànica del Tribunal 
Constitucional. 

Onze. Intervenir en els processos de què coneix el 
Tribunal Constitucional en defensa de la legalitat, en la 
forma que estableixin les lleis. 

Dotze. Intervenir en els processos judicials d’empara. 
Tretze. Defensar, igualment, la legalitat en els proces-

sos contenciosos administratius que preveuen la seva 
intervenció. 

Catorze. Promoure o, si s’escau, prestar l’auxili judi-
cial internacional que preveuen les lleis, tractats i convenis 
internacionals. 

Quinze. Exercir les altres funcions que l’ordenament 
jurídic li atribueixi. 

Article quart 

El Ministeri Fiscal, per a l’exercici de les funcions enco-
manades a l’article anterior, pot: 

U. Sol·licitar la notificació de qualsevol resolució judi-
cial i la informació sobre l’estat dels procediments, i pot 
demanar que se’ls sotmeti a vista sigui quin sigui el seu 
estat, per vetllar pel compliment exacte de les lleis, termi-
nis i termes, i promoure, si s’escau, les correccions oportu-
nes. Així mateix, pot demanar informació dels fets que 
hagin donat lloc a un procediment, sigui de la classe que 


