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3. Són infraccions lleus:

a) La inassistència o l’abandonament injustificat per
un temps superior a setanta-dues hores de l’activitat en
què consisteix la prestació social.

b) L’endarreriment en la incorporació al lloc d’ac-
tivitat ordenat, per un temps no superior a tres dies.

c) La negligència lleu en la conservació o el man-
teniment del material d’equip i el vestuari.

Article 18.

1. A les infraccions que preveu l’article 17 els corres-
ponen les sancions següents:

a) Amonestació personal, feta pel responsable de
la prestació social.

b) Pèrdua d’un mes de remuneració.

c) Assignació a un altre servei.

d) Prolongació, per un període màxim de tres mesos,
de la prestació social substitutòria.

2. La competència per exercir la potestat discipli-
nària s’ha d’establir per reglament, així com el proce-
diment sancionador, i en tot cas s’han de respectar els
drets de l’inculpat, especialment els d’audiència i defen-
sa. Per a la graduació de les sancions en greus o lleus,
cal tenir en compte els criteris d’intencionalitat, pertor-
bació del servei i reincidència; en cap cas no es pot
aplicar a les infraccions lleus la sanció que preveu l’a-
partat d) del número anterior.

Disposició addicional primera.

El Govern ha de fer, amb càrrec a la secció pres-
supostària corresponent, les modificacions de crèdit
necessàries per al desenvolupament dels convenis a què
es refereix l’article 12, a fi de dotar les comunitats autò-
nomes dels mitjans adequats a les funcions i els serveis
especificats als convenis corresponents.

Disposició addicional segona.

Les administracions públiques, de la mateixa manera
que ho fan respecte de les obligacions militars, han de
garantir la informació i la publicitat del dret a l’objecció
de consciència i de les modalitats per exercir-lo, i per
a això han d’establir sistemes permanents d’informació.

Disposició addicional tercera.

En temps de guerra, s’ha d’establir un règim jurídic
específic de la prestació social substitutòria partint de
les circumstàncies especials que concorrin en aquell
moment.

Disposició addicional quarta.

Aquesta Llei estén els seus efectes mentre subsisteixi
el servei militar obligatori.

Disposició transitòria primera.

Fins que es constitueixi el Consell Nacional d’Objecció
de Consciència tal com disposa aquesta Llei, el Consell
Nacional d’Objecció de Consciència actual ha de con-
tinuar prestant les seves comeses.

Disposició transitòria segona.

El règim jurídic de la prestació social substitutòria
que preveu aquesta Llei és aplicable als objectors de
consciència que hagin estat reconeguts com a tals abans
de la seva entrada en vigor i tinguin pendent o no hagin
finalitzat el compliment de la prestació social.

Disposició derogatòria única.

Queden derogades la Llei 48/1984, de 26 de desem-
bre, reguladora de l’objecció de consciència i de la pres-
tació social substitutòria, i totes les disposicions del
mateix rang o inferior que s’oposin al que disposa la
present Llei.

Disposició final única.

El Govern, en el termini de tres mesos a comptar
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, ha d’elaborar totes
les disposicions que siguin necessàries per al compli-
ment i l’execució de la present Llei.

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

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 6 de juliol de 1998.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

16302 LLEI ORGÀNICA 5/1998, de 7 de juliol, de
reforma de la Llei orgànica 3/1983, de 25
de febrer, d’Estatut d’autonomia de la Comu-
nitat de Madrid. («BOE» 162, de 8-7-1998.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

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

orgànica següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Assemblea de Madrid, per consens dels grups par-
lamentaris que la componen, ha considerat que les ante-
riors reformes de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat
de Madrid, necessàries i convenients en el moment en
què es van fer, són insuficients per a l’adequada satis-
facció, en l’actualitat, dels interessos dels ciutadans de
la Comunitat de Madrid, a la qual s’ha d’ordenar l’activitat
de la Comunitat.

Per això, s’ha considerat que és indispensable
emprendre una reforma en profunditat de l’Estatut que,
a més d’introduir millores tècniques en la redacció, satis-
faci dos objectius fonamentals.

En primer lloc, s’ha jutjat necessària una reforma sig-
nificativa del marc institucional de la Comunitat de
Madrid que afecta tant el Govern autonòmic i els seus
mecanismes de control com, fonamentalment, l’Assem-
blea. Respecte d’aquesta, es tracta de reforçar les seves
funcions i de modificar algunes de les regles bàsiques
de la seva organització i el seu funcionament i de l’estatut
dels Diputats, a fi de permetre que exerceixi adequa-
dament les funcions que li corresponen tant en l’exercici
de la potestat legislativa com en el de les funcions d’im-
puls i control del Govern autonòmic. Aquesta adequació
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era absolutament inajornable per tal de permetre l’e-
levació del nivell competencial de la Comunitat de
Madrid que constitueix el segon objectiu bàsic de la
reforma.

En efecte, la millor satisfacció dels interessos dels
madrilenys demana l’elevació de la capacitat d’autogo-
vern de la Comunitat de Madrid, dins els termes de la
nostra Constitució, a fi de fer possibles polítiques coor-
dinades i harmonitzades als diferents sectors de l’ac-
tivitat pública. Els diferents grups parlamentaris repre-
sentats a l’Assemblea coincideixen, per tant, en la neces-
sitat d’aprofundir de manera significativa en el procés
d’assumpció competencial que preveu l’article 148.2 de
la Constitució per elevar el nivell de les competències
en els termes que resulti constitucionalment i estatu-
tàriament possible.

La reforma recollida en aquesta Llei respon a aquests
objectius bàsics enunciats i és fruit de l’estudi i el treball
detinguts dels grups parlamentaris de l’Assemblea de
Madrid desenvolupat al seu si. Aquests grups han con-
siderat que una reforma substancial de la norma ins-
titucional bàsica de la Comunitat de Madrid com la que
s’emprèn ha de ser objecte de consens per sobre de
qualsevol altra consideració.

Article primer.

Els preceptes de la Llei orgànica 3/1983, de 25 de
febrer, d’Estatut d’autonomia de la Comunitat de Madrid,
modificada per la Llei orgànica 2/1991, de 13 de març,
i per la Llei orgànica 10/1994, de 24 de març, de reforma
de l’esmentat Estatut, que es detallen, queden redactats
de la manera següent:

1. Article u.

«1. Madrid, en expressió de l’interès nacional
i de les seves peculiars característiques socials, eco-
nòmiques, històriques i administratives, en l’exercici
del dret a l’autonomia que la Constitució espanyola
reconeix i garanteix, és una comunitat autònoma
que organitza el seu autogovern de conformitat
amb la Constitució espanyola i amb aquest Estatut,
que és la seva norma institucional bàsica.

2. La Comunitat Autònoma de Madrid es deno-
mina “Comunidad de Madrid” (Comunitat de
Madrid).

3. La Comunitat de Madrid, pel fet de facilitar
la participació més plena dels ciutadans en la vida
política, econòmica, cultural i social, aspira a fer
realitat els principis de llibertat, justícia i igualtat
per a tots els madrilenys, de conformitat amb el
principi de solidaritat entre totes les nacionalitats
i regions d’Espanya.»

2. Article dos.

«El territori de la Comunitat de Madrid és el com-
près dins els límits de la província de Madrid.»

3. Article quatre.

«1. La bandera de la Comunitat de Madrid és
de color vermell carmesí, amb set estrelles en blanc,
de cinc puntes, co�ocades quatre i tres al centre
del llenç.

2. L’escut de la Comunitat de Madrid s’esta-
bleix per llei de l’Assemblea.

3. La Comunitat de Madrid té himne propi, que
s’estableix per llei de l’Assemblea.

4. Es declara festa de la Comunitat de Madrid
el dia 2 de maig.»

4. Article cinc.

«La capital de la Comunitat, seu de les seves
institucions, és la vila de Madrid. Els seus orga-
nismes, serveis i dependències es poden localitzar
en altres municipis del territori de la Comunitat,
d’acord amb criteris de descentralització, descon-
centració i coordinació de funcions.»

5. Article set.

«1. Els drets i deures fonamentals dels ciuta-
dans de la Comunitat de Madrid són els que esta-
bleix la Constitució.

2. Als efectes d’aquest Estatut, tenen la con-
dició política de ciutadans de la Comunitat els espa-
nyols que, d’acord amb les lleis generals de l’Estat,
tinguin veïnatge administratiu en qualsevol dels
seus municipis.

3. Com a madrilenys, tenen els drets polítics
definits en aquest Estatut els ciutadans espanyols
residents a l’estranger que hagin tingut l’últim veï-
natge administratiu a la Comunitat de Madrid i acre-
ditin aquesta condició al Consolat d’Espanya corres-
ponent. També tenen aquests drets els seus des-
cendents inscrits com a espanyols, si així ho so�i-
citen, en la forma que determini la llei de l’Estat.

4. Correspon als poders públics de la Comu-
nitat de Madrid, en l’àmbit de la seva competència,
promoure les condicions perquè la llibertat i la igual-
tat de l’individu i dels grups en els quals s’integren
siguin reals i efectives, 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.»

6. L’article vuit queda integrat al títol I, abans del
capítol I, amb la redacció següent:

«Els poders de la Comunitat de Madrid s’exer-
ceixen a través de les seves institucions d’auto-
govern: l’Assemblea, el Govern i el president de
la Comunitat.»

7. Article nou.

«L’Assemblea representa el poble de Madrid,
exerceix la potestat legislativa de la Comunitat,
aprova i controla el pressupost de la Comunitat,
impulsa, orienta i controla l’acció del Govern i exer-
ceix les altres competències que li atribueixen la
Constitució, aquest Estatut i la resta de l’ordena-
ment jurídic.»

8. Article deu.

«1. L’Assemblea és elegida per quatre anys mit-
jançant sufragi universal, lliure, igual, directe i
secret, d’acord amb criteris de representació pro-
porcional.

2. L’Assemblea està composta per un diputat
per cada 50.000 habitants o fracció superior a
25.000, d’acord amb les dades actualitzades del
cens de població. El mandat dels diputats s’acaba
quatre anys després de la seva elecció o el dia
de la dissolució de la cambra en els supòsits pre-
vistos en aquest Estatut.
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3. Els diputats no estan lligats per cap mandat
imperatiu.

4. Una llei de l’Assemblea regula les eleccions,
que són convocades pel president de la Comunitat,
de conformitat amb el que disposa aquest Estatut.

5. La circumscripció electoral és la província.
6. Per a la distribució d’escons només es tenen

en compte les llistes que hagin obtingut, com a
a mínim, el 5 per 100 dels sufragis emesos vàli-
dament.

7. Les eleccions tenen lloc el quart diumenge
de maig de cada quatre anys, en els termes que
prevegi la Llei orgànica que reguli el règim electoral
general. La sessió constitutiva de l’Assemblea té
lloc dins els vint-i-cinc dies següents a la procla-
mació dels resultats electorals.

8. Són electors i elegibles tots els madrilenys
més grans de divuit anys d’edat que gaudeixen ple-
nament dels seus drets polítics. La comunitat autò-
noma ha de facilitar l’exercici del dret al vot als
madrilenys que es trobin fora de la Comunitat de
Madrid.»

9. Article onze.

«1. Els diputats de l’Assemblea han de rebre
de qualssevol autoritats i funcionaris l’ajut que
necessitin per a l’exercici de la seva tasca, i el tracte
i la precedència deguts a la seva condició, en els
termes que estableixi una llei de l’Assemblea.

2. L’adquisició de la condició plena de diputat
requereix, en tot cas, la prestació de la promesa
o el jurament d’acatament de la Constitució i d’a-
quest Estatut d’autonomia.

3. Els diputats perceben una assignació, que
ha de fixar l’Assemblea.

4. L’Assemblea determina mitjançant una llei
les causes d’inelegibilitat i incompatibilitat dels
diputats.

5. Els diputats gaudeixen, fins i tot després
d’haver cessat en el seu mandat, d’inviolabilitat per
les opinions manifestades en l’exercici de les seves
funcions.

6. Durant el mandat, els membres de l’Assem-
blea només poden ser detinguts o retinguts per
actes delictuosos comesos al territori de la Comu-
nitat, en cas de delicte flagrant, i en tot cas corres-
pon al Tribunal Superior de Justícia de Madrid deci-
dir sobre la seva inculpació, presó, processament
i judici. Fora de l’esmentat territori, la responsa-
bilitat penal és exigible en els mateixos termes
davant la Sala Penal del Tribunal Suprem.»

10. Article dotze.

«1. L’Assemblea es dota del seu propi Regla-
ment, l’aprovació i la reforma del qual s’han de
sotmetre a una votació final sobre la totalitat, que
requereix el vot afirmatiu de la majoria absoluta
dels diputats.

2. El Reglament determina, d’acord amb el que
estableix aquest Estatut, les regles d’organització
i funcionament de l’Assemblea, i ha d’especificar,
en tot cas, els punts següents:

a) Les relacions entre l’Assemblea i el Govern.
b) El nombre mínim de diputats necessari per

a la formació dels grups parlamentaris.
c) La composició i les funcions de la Mesa, les

comissions i la Diputació Permanent, de manera
que els grups parlamentaris participin en aquests
òrgans proporcionalment al nombre dels seus
membres.

d) Les funcions de la Junta de Portaveus.

e) La publicitat de les sessions i el quòrum i
les majories requerits.

f) El procediment legislatiu comú i els proce-
diments legislatius que, si escau, s’estableixin.

g) El procediment d’elecció dels senadors
representants de la Comunitat de Madrid.»

11. Article tretze.

«1. L’Assemblea elegeix entre els seus mem-
bres el president, la Mesa i la Diputació Permanent.

2. Els diputats de l’Assemblea es constitueixen
en grups parlamentaris, els portaveus dels quals
integren la Junta de Portaveus, que es reuneix sota
la presidència del president de l’Assemblea.

3. L’Assemblea funciona en ple i per comis-
sions.»

12. Article catorze.

«1. L’Assemblea es reuneix en sessions ordi-
nàries i extraordinàries. Els períodes ordinaris de
sessions són dos a l’any: el primer de setembre
a desembre i el segon de febrer a juny.

2. Entre els períodes ordinaris de sessions i en
cas d’expiració del mandat o de dissolució de l’As-
semblea funciona la Diputació Permanent, a la qual
correspon vetllar pels poders de la cambra i totes
les altres atribucions que li confereix el Reglament.
Després de celebrar eleccions, la Diputació Perma-
nent ha de donar compte al Ple de l’Assemblea,
una vegada constituïda, dels assumptes tractats i
de les decisions adoptades.

3. Les sessions extraordinàries, les ha de con-
vocar el president de l’Assemblea a petició del
Govern, de la Diputació Permanent, d’una quarta
part dels diputats o del nombre de grups parla-
mentaris que el Reglament determini. Les sessions
extraordinàries s’han de convocar-se segons un
ordre del dia determinat.

4. Per deliberar i adoptar acords, l’Assemblea
ha d’estar reunida reglamentàriament i amb l’as-
sistència de la majoria dels membres. Els acords
han de ser aprovats per la majoria dels membres
presents, excepte en aquells casos en què l’Estatut,
el Reglament o les lleis exigeixin majories espe-
cials.»

13. Article quinze.

«1. L’Assemblea exerceix la potestat legislativa
en les matèries de competència exclusiva de la
Comunitat de Madrid que recull l’article 26 d’aquest
Estatut.

Exerceix igualment la potestat legislativa en les
matèries que preveu l’article 27 d’aquest Estatut,
així com en aquelles que se li atribueixin, trans-
fereixin o deleguin en virtut del que disposen els
apartats 1 i 2 de l’article 150 de la Constitució.

2. La iniciativa legislativa correspon als dipu-
tats, als grups parlamentaris i al Govern, en els
termes que estableixi el Reglament de l’Assemblea.
Mitjançant una llei de l’Assemblea es pot regular
l’exercici de la iniciativa legislativa popular i dels
ajuntaments, per a les matèries a què es refereix
l’apartat 1.

3. L’Assemblea només pot delegar la potestat
de dictar normes amb rang de llei al Govern d’acord
amb el que estableixen per als casos de delegació
de les Corts Generals al Govern de la nació els
articles 82, 83 i 84 de la Constitució.»

14. Article setze.

«1. L’Assemblea elegeix, d’entre els seus mem-
bres, el president de la Comunitat de Madrid i con-
trola l’acció del Govern i del seu president.
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2. El Reglament estableix les iniciatives parla-
mentàries que permeten a l’Assemblea exercir el
control ordinari del Govern i obtenir d’ell i de l’Ad-
ministració de la Comunitat la informació neces-
sària per a l’exercici de les seves funcions. El Regla-
ment regula, així mateix, el procediment que cal
seguir perquè l’Assemblea aprovi, en l’exercici de
les seves funcions d’impuls, orientació i control de
l’acció de govern, resolucions o mocions de caràc-
ter no legislatiu.

3. Correspon, igualment, a l’Assemblea:

a) Aprovar i controlar els pressupostos de la
Comunitat i examinar-ne i aprovar-ne els comptes.

b) Conèixer i controlar els plans econòmics.
c) Acordar operacions de crèdit i deute públic.
d) L’ordenació bàsica dels òrgans i serveis de

la Comunitat.
e) El control dels mitjans de comunicació social

dependents de la Comunitat.
f) La potestat d’establir i exigir tributs.
g) Interposar el recurs 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.

h) So�icitar al Govern de la nació l’adopció de
projectes de llei, trametre a la Mesa del Congrés
dels Diputats proposicions de llei i delegar davant
l’esmentada Cambra els membres de l’Assemblea
encarregats de defensar-les.

i) Designar els senadors que han de represen-
tar la Comunitat, segons el que preveu l’article 69.5
de la Constitució. Els senadors són designats pro-
porcionalment al nombre de membres dels grups
polítics representats a l’Assemblea. El seu mandat
al Senat està vinculat a la condició de membres
de l’Assemblea.

j) Ratificar els convenis que la Comunitat de
Madrid conclogui amb altres comunitats autòno-
mes, per a la gestió i prestació de serveis propis
de la seva competència.

Aquests convenis s’han de comunicar immedia-
tament a les Corts Generals.

k) Ratificar els acords de cooperació que, sobre
matèries diferents de les esmentades a l’apartat
anterior, conclogui la Comunitat de Madrid amb
altres comunitats autònomes, amb l’autorització
prèvia de les Corts Generals.

l) Rebre la informació que faciliti el Govern de
la nació sobre tractats i convenis internacionals i
projectes de normativa duanera quan es refereixin
a matèries d’interès específic per a la Comunitat
de Madrid.

m) Fixar les previsions d’índole política, social
i econòmica que, d’acord amb l’article 131.2 de
la Constitució, hagi de subministrar la Comunitat
de Madrid al Govern de la nació per elaborar un
projecte de planificació.

n) Aprovar plans generals de foment relatius
al desenvolupament econòmic de la Comunitat de
Madrid, en el marc dels objectius assenyalats per
la política econòmica nacional.

ñ) Tots els altres poders, les competències i
les atribucions que li assignin la Constitució, aquest
Estatut i les lleis.»

15. Article disset.

«1. El president de la Comunitat de Madrid
exerceix la representació suprema de la comunitat
autònoma i l’ordinària de l’Estat dins aquesta, pre-
sideix i dirigeix l’activitat del Govern, designa i sepa-

ra els vicepresidents i consellers i coordina l’Ad-
ministració.

2. El president pot delegar funcions executives
i de representació pròpies en els vicepresidents i
altres membres del Govern.

3. El president és políticament responsable
davant l’Assemblea.»

16. Apartat 3 de l’article divuit.

«3. Si l’Assemblea atorga per majoria absoluta
la confiança al candidat esmentat, el Rei ha de pro-
cedir a nomenar-lo president de la Comunitat de
Madrid. Si no s’assoleix la majoria esmentada, la
mateixa proposta s’ha de sotmetre a una nova vota-
ció quaranta-vuit hores després i la confiança s’en-
tén atorgada si obté majoria simple.»

17. Apartat 1 de l’article dinou.

«1. El president de la Comunitat de Madrid,
amb la deliberació prèvia del Govern, pot plantejar
davant l’Assemblea la qüestió de confiança sobre
el seu programa o una declaració de política gene-
ral. La confiança s’entendrà atorgada quan hi voti
a favor la majoria simple dels Diputats.»

18. Article vint.

«1. L’Assemblea pot exigir la responsabilitat
política del president o del Govern mitjançant l’a-
dopció per majoria absoluta de la moció de censura.
Aquesta ha de ser proposada, com a mínim, per
un 15 per 100 dels diputats i ha d’incloure un can-
didat a la Presidència de la Comunitat de Madrid.

2. La moció de censura no pot ser votada fins
que no hagin passat cinc dies des de la presentació.
Si l’Assemblea no aprova la moció de censura, els
seus signataris no en poden presentar cap altra
durant el mateix període de sessions.

3. Si l’Assemblea adopta una moció de cen-
sura, el president cessa, juntament amb el seu
Govern, i el candidat inclòs en aquella es considera
investit de la confiança de la cambra. El Rei l’ha
de nomenar president de la Comunitat de Madrid.»

19. S’introdueix, dins el capítol II del títol I, un article
vint-i-u amb la redacció següent:

«1. El president de la Comunitat de Madrid,
amb la deliberació prèvia del Govern i sota la seva
responsabilitat exclusiva, pot acordar la dissolució
de l’Assemblea amb anticipació al terme natural
de la legislatura. La dissolució s’ha de formalitzar
mitjançant un decret, en el qual al seu torn s’han
de convocar eleccions, i alhora s’hi han de recollir
els requisits que exigeixi la legislació electoral apli-
cable.

2. El president no pot acordar la dissolució de
l’Assemblea durant el primer període de sessions
de la legislatura quan resti menys d’un any per
a l’acabament de la legislatura, quan es trobi en
tramitació una moció de censura o quan hi hagi
convocat un procés electoral estatal. No és pro-
cedent una nova dissolució de l’Assemblea abans
que transcorri un any des de l’anterior.

3. En tot cas, la nova cambra que resulti de
la convocatòria electoral té un mandat limitat pel
terme natural de la legislatura originària.»

20. L’actual article vint-i-u passa a ser l’article vint-i-
dos, amb la redacció següent:

«1. El Govern de la Comunitat de Madrid és
l’òrgan co�egiat que dirigeix la política de la Comu-
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nitat de Madrid, i li corresponen les funcions exe-
cutives i administratives, així com l’exercici de la
potestat reglamentària en matèries no reservades
en aquest Estatut a l’Assemblea.

2. El Govern està compost pel president, el
vicepresident o els vicepresidents, si s’escau, i els
consellers. Els membres del Govern són nomenats
i cessats pel president.

Per ser vicepresident o conseller no cal tenir la
condició de diputat.»

21. L’actual article vint-i-dos passa a ser l’article
vint-i-tres, amb la redacció següent:

«1. Els membres del Govern no poden exercir
altres activitats laborals, professionals o empresa-
rials que les derivades de l’exercici del seu càrrec.
El règim jurídic i administratiu del Govern i l’Estatut
dels seus membres, el regula una llei de l’Assemblea.

2. El Govern respon políticament davant l’As-
semblea de manera solidària, sens perjudici de la
responsabilitat directa de cada conseller per la seva
gestió.»

22. L’actual article vint-i-tres passa a ser l’article
vint-i-quatre, amb la redacció següent:

«1. El Govern cessa després de la celebració
d’eleccions a l’Assemblea, en els casos de pèrdua
de confiança parlamentària que preveu aquest Esta-
tut i en cas de dimissió, incapacitat o defunció del
president.

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

23. L’actual article vint-i-quatre passa a ser l’article
vint-i-cinc, amb la redacció següent:

«1. La responsabilitat penal del president de
Govern, dels vicepresidents i dels consellers és exi-
gible davant la Sala Penal del Tribunal Suprem. No
obstant això, la dels vicepresidents i consellers per
als delictes comesos en l’àmbit territorial de la seva
jurisdicció és exigible davant el Tribunal Superior
de Justícia de Madrid.

2. Davant les sales corresponents d’aquests tri-
bunals, respectivament, és exigible la responsabi-
litat civil en què les persones esmentades hagin
incorregut en l’exercici dels seus càrrecs.»

24. Article vint-i-sis.

«1. La Comunitat de Madrid, en els termes que
estableix aquest Estatut, té competència exclusiva
en les matèries següents:

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

1.2 Creació o supressió de municipis, alteració
dels termes municipals compresos al seu territori
i creació de circumscripcions territorials pròpies,
en els termes que preveu l’article 3 d’aquest Estatut.

1.3 Procediment administratiu derivat de les
especialitats de l’organització pròpia.

1.4 Ordenació del territori, urbanisme i habitatge.
1.5 Obres públiques d’interès de la Comunitat,

dins el seu propi territori.
1.6 Ferrocarrils, carreteres i camins l’itinerari

dels quals discorri íntegrament al territori de la
Comunitat de Madrid i, en els mateixos termes,
el transport terrestre i per cable. Centres de con-
tractació i terminals de càrrega en matèria de trans-
ports terrestres en l’àmbit de la Comunitat.

1.7 Insta�acions de navegació i esport en
aigües continentals, aeroports i heliports esportius,

així com els que no duguin a terme activitats comer-
cials.

1.8 Projectes, construcció i explotació dels
aprofitaments hidràulics, canals i regadius d’interès
de la Comunitat. Aigües naixents, superficials, sub-
terrànies, minerals i termals, quan discorrin ínte-
grament per l’àmbit territorial de la Comunitat de
Madrid. Ordenació i concessió de recursos i apro-
fitaments hidràulics, canals i regadius quan les
aigües discorrin íntegrament per l’àmbit territorial
de la Comunitat de Madrid.

1.9 Pesca fluvial i lacustre, aqüicultura i caça.
1.10 Tractament singular de les zones de mun-

tanya.
1.11 Insta�ació de producció, distribució i

transport de qualssevol energies, quan el transport
no surti del seu territori i l’aprofitament no afecti
una altra comunitat. Tot això, sens perjudici del
que estableixen els números 22a i 25a de l’apar-
tat 1 de l’article 149 de la Constitució.

1.12 Publicitat, sens perjudici de les normes
dictades per l’Estat per a sectors i mitjans espe-
cífics, d’acord amb les matèries 1a, 6a i 8a de l’a-
partat 1 de l’article 149 de la Constitució.

1.13 Fires i mercats interiors, incloses les expo-
sicions.

Establiment de borses de valors i establiment
i regulació de centres de contractació de merca-
deries, conformement a la legislació mercantil.

1.14 Cooperatives i entitats assimilables,
mutualitats no integrades a la Seguretat Social, d’a-
cord amb la legislació mercantil.

1.15 Artesania.
1.16 Denominacions d’origen, en co�aboració

amb l’Estat.
1.17 Foment del desenvolupament econòmic

de la Comunitat de Madrid, dins els objectius mar-
cats per la política econòmica nacional.

1.18 Arxius, biblioteques, museus, hemerote-
ques, conservatoris de música i dansa, centres dra-
màtics i de belles arts, i altres centres de dipòsit
cultural o co�eccions de naturalesa anàloga, d’in-
terès per a la Comunitat de Madrid, que no siguin
de titularitat estatal.

1.19 Patrimoni històric, artístic, monumental,
arqueològic, arquitectònic i científic d’interès per
a la Comunitat, sens perjudici de la competència
de l’Estat per a la defensa d’aquests béns contra
l’exportació i l’espoliació.

1.20 Foment de la cultura i la investigació cien-
tífica i tècnica.

1.21 Promoció i ordenació del turisme en el
seu àmbit territorial.

1.22 Esport i lleure.
1.23 Promoció i ajut a la tercera edat, emi-

grants, minusvàlids i altres grups socials necessitats
d’una atenció especial, inclosa la creació de centres
de protecció, reinserció i rehabilitació.

1.24 Protecció i tutela de menors i desenvo-
lupament de polítiques de promoció integral de la
joventut.

1.25 Promoció de la igualtat respecte a la dona
que en garanteixi la participació lliure i eficaç en
el desenvolupament polític, social, econòmic i cul-
tural.

1.26 Fundacions que exerceixin principalment
les seves funcions a la Comunitat de Madrid.

1.27 Vigilància i protecció dels seus edificis i
les seves insta�acions.

1.28 Coordinació i altres facultats en relació
amb les policies locals, en els termes que estableixi
la Llei orgànica.
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1.29 Casinos, jocs i apostes, excloses les apos-
tes mútues esportivobenèfiques.

1.30 Espectacles públics.
1.31 Estadística per a fins no estatals.
1.32 Servei meteorològic de la Comunitat de

Madrid.

2. En l’exercici d’aquestes competències,
correspon a la Comunitat de Madrid la potestat
legislativa, la reglamentària i la funció executiva,
que s’han d’exercir respectant, en tot cas, el que
disposa la Constitució espanyola.

3.1 D’acord amb les bases i l’ordenació de l’ac-
tivitat econòmica general i la política monetària de
l’Estat, correspon a la Comunitat de Madrid, en els
termes del que disposen els articles 38, 131 i en
les matèries 11a i 13a de l’apartat 1 de l’article
149 de la Constitució, la competència exclusiva
en les matèries següents:

3.1.1 Ordenació i planificació de l’activitat eco-
nòmica regional.

3.1.2 Comerç interior, sens perjudici de la polí-
tica general de preus, de la lliure circulació de béns
al territori de l’Estat i de la legislació sobre defensa
de la competència.

3.1.3 Indústria, sens perjudici del que deter-
minin les normes de l’Estat per raons de seguretat,
sanitàries o d’interès militar i les normes relacio-
nades amb les indústries que estiguin subjectes
a la legislació de mines, hidrocarburs i energia
nuclear.

3.1.4 Agricultura, ramaderia i indústries agro-
alimentàries.

3.1.5 Institucions de crèdit corporatiu públic i
territorial. Caixes d’estalvi.

3.1.6 Sector públic econòmic de Madrid, en
tot el que no estigui previst per altres preceptes
d’aquest Estatut.

3.2 La Comunitat de Madrid participa, així
mateix, en la gestió del sector públic econòmic esta-
tal, en els casos i les activitats que siguin proce-
dents.»

25. Article vint-i-set.

«En el marc de la legislació bàsica de l’Estat i,
si escau, en els termes que estableixi, correspon
a la Comunitat de Madrid el desenvolupament legis-
latiu, la potestat reglamentària i l’execució de les
matèries següents:

1. Règim local.
2. Règim jurídic i sistema de responsabilitat de

l’Administració pública de la Comunitat de Madrid
i els ens públics que en depenen, així com el règim
estatutari dels seus funcionaris. Contractes i con-
cessions administratives, en l’àmbit de competèn-
cies de la Comunitat de Madrid.

3. Règim de les forests i els aprofitaments de
boscos, amb referència especial a les forests veïnals
en mà comuna, forests comunals, vies pecuàries
i pastures.

4. Sanitat i higiene.
5. Coordinació hospitalària en general, inclosa

la de la Seguretat Social.
6. Corporacions de dret públic representatives

d’interessos econòmics i professionals. Exercici de
les professions titulades.

7. Protecció del medi ambient, sens perjudici
de la facultat de la Comunitat de Madrid d’establir
normes addicionals de protecció. Contaminació biò-

tica i abiòtica. Abocaments en l’àmbit territorial de
la Comunitat.

8. Règim miner i energètic.
9. Protecció dels ecosistemes en els quals es

dugui a terme la pesca, l’aqüicultura i la caça. Espais
naturals protegits.

10. Defensa del consumidor i de l’usuari, d’a-
cord amb les bases i l’ordenació de l’activitat eco-
nòmica general i la política monetària de l’Estat,
les bases i coordinació general de la sanitat, en
els termes del que disposen els articles 38, 131
i els números 11a, 13a i 16a de l’apartat 1 de
l’article 149 de la Constitució.

11. Premsa, ràdio, televisió i altres mitjans de
comunicació social. La Comunitat de Madrid pot
regular, crear i mantenir la seva pròpia televisió,
ràdio, premsa i, en general, tots els mitjans de
comunicació social per al compliment de les seves
finalitats.

12. Ordenació farmacèutica i establiments far-
macèutics, sens perjudici del que disposa la matè-
ria 16a de l’apartat 1 de l’article 149 de la Cons-
titució.

13. Béns de domini públic i patrimonials la titu-
laritat dels quals correspongui a la Comunitat, així
com les servituds públiques en matèria de les seves
competències.»

26. Article vint-i-vuit.

«1. Correspon a la Comunitat de Madrid l’exe-
cució de la legislació de l’Estat en les matèries
següents:

1.1 Gestió de l’assistència sanitària de la Segu-
retat Social, d’acord amb el que preveu la matèria
17a de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució.
L’Estat es reserva l’alta inspecció amb vista al com-
pliment de la funció a què es refereix aquest pre-
cepte.

1.2 Gestió de les prestacions i els serveis
socials del sistema de Seguretat Social: Inserso.
La determinació de les prestacions del sistema, els
requisits per establir la condició de beneficiari i el
finançament s’efectuen d’acord amb les normes
establertes per l’Estat en l’exercici de les seves com-
petències, de conformitat amb el que disposa la
matèria 17a de l’apartat 1 de l’article 149 de la
Constitució.

1.3 Crèdit, banca i assegurances, d’acord amb
les previsions de les regles 6a, 11a i 13a de l’apartat
1 de l’article 149 de la Constitució.

1.4 Associacions.
1.5 Fires internacionals que tinguin lloc a la

Comunitat de Madrid.
1.6 Museus, arxius, biblioteques i altres co�ec-

cions de naturalesa anàloga de titularitat estatal
la gestió directa dels quals no es reservi a l’Estat.
Els termes de la gestió es fixen mitjançant convenis.

1.7 Aeroports i heliports amb qualificació d’in-
terès general la gestió directa dels quals no es reser-
vi a l’Estat.

1.8 Pesos i mesures. Contrast de metalls.
1.9 Reestructuració i implantació de sectors

industrials, d’acord amb els plans establerts per
l’Administració General de l’Estat.

1.10 Productes farmacèutics.
1.11 Propietat inte�ectual i industrial.
1.12 Laboral. De conformitat amb la matè-

ria 7a de l’apartat 1 de l’article 149 de la Cons-
titució, correspon a l’Estat la competència sobre
legislació laboral i l’alta inspecció. Queden reser-
vades a l’Estat totes les competències en matèria
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de migracions interiors i exteriors, fons d’àmbit
nacional i d’ocupació, sens perjudici del que esta-
bleixin les normes de l’Estat en la matèria.

1.13 Transport de mercaderies i viatgers que
tinguin l’origen i la destinació al territori de la Comu-
nitat de Madrid, sens perjudici de l’execució directa
que es reserva l’Estat.

2. En l’exercici d’aquestes competències
correspon a la Comunitat de Madrid l’administració,
l’execució i, si escau, la inspecció, així com la facul-
tat de dictar reglaments interns d’organització dels
serveis corresponents, de conformitat amb les nor-
mes reglamentàries de caràcter general que, en
desplegament de la seva legislació, dicti l’Estat.»

27. L’actual article vint-i-nou passa a ser l’article
trenta, amb la redacció següent:

«1. La Comunitat de Madrid pot assumir com-
petències sobre matèries que no preveu l’Estatut
mitjançant la reforma d’aquest Estatut o per decisió
de les Corts Generals, adoptada per mitjà dels pro-
cediments que preveu la Constitució.

2. La Comunitat de Madrid, mitjançant acord
de l’Assemblea, pot so�icitar a les Corts Generals
l’aprovació de lleis marc o lleis de transferència
o delegació, que atribueixin, transfereixin o dele-
guin facultats a les comunitats autònomes i, espe-
cíficament, a la de Madrid.»

28. L’actual article trenta-tres passa a ser l’article
trenta-dos, amb la redacció següent:

«1. La Comunitat de Madrid pot so�icitar del
Govern de la nació que subscrigui tractats o con-
venis internacionals en matèries d’interès per a
Madrid.

2. La Comunitat de Madrid ha de ser informada
de l’elaboració dels tractats i els convenis inter-
nacionals i de les negociacions d’adhesió, així com
dels projectes de legislació duanera, quan afectin
matèries del seu interès específic. Rebuda la infor-
mació, el Govern de la Comunitat pot emetre’n,
si s’escau, l’opinió.

3. La Comunitat de Madrid ha d’adoptar les
mesures necessàries per a l’execució, dins el seu
territori, dels tractats i convenis internacionals i dels
actes normatius de les organitzacions internacio-
nals, quan afectin les matèries pròpies de compe-
tència de la Comunitat de Madrid.»

29. L’actual article trenta-sis passa a ser l’article
trenta-cinc, amb la redacció següent:

«L’Administració de la Comunitat de Madrid,
com a ens de dret públic, té personalitat jurídica
i plena capacitat d’obrar. La seva responsabilitat,
i la de les seves autoritats i funcionaris, és pro-
cedent i s’exigeix en els mateixos termes i casos
que estableixi la legislació de l’Estat en la matèria.»

30. L’actual article trenta-nou passa a ser l’article
trenta-vuit, amb la redacció següent:

«L’Administració de la Comunitat de Madrid exer-
ceix la seva actuació per mitjà dels òrgans, els orga-
nismes i les entitats dependents del Govern que
s’estableixin i pot delegar les funcions esmentades
en els municipis i altres entitats locals reconegudes
en aquest Estatut si així ho autoritza una llei de
l’Assemblea, que ha de fixar les oportunes formes
de control i coordinació.»

31. L’actual article quaranta-u passa a ser l’article
quaranta, amb la redacció següent:

«1. Les lleis aprovades per l’Assemblea són
promulgades en nom del Rei pel president de la

Comunitat, que ha d’ordenar-ne la publicació en
el ‘‘Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid’’ i
en el ‘‘Butlletí Oficial de l’Estat’’. Entren en vigor
l’endemà de la publicació en el ‘‘Butlletí Oficial de
la Comunitat de Madrid’’, llevat que es disposi
altrament.

2. Els reglaments aprovats pel Govern es publi-
quen, per ordre del president del Govern, en el ‘‘But-
lletí Oficial de la Comunitat de Madrid’’ i, si escau,
en el ‘‘Butlletí Oficial de l’Estat’’.»

32. L’actual article quaranta-dos passa a ser l’article
quaranta-u, amb la redacció següent:

«El Govern pot interposar recursos d’inconstitu-
cionalitat, suscitar conflictes de competència i com-
parèixer davant el Tribunal Constitucional en els
casos o termes que preveuen la Constitució i la
Llei orgànica del Tribunal Constitucional.»

33. L’actual article quaranta-tres passa a ser l’article
quaranta-dos, amb la redacció següent:

«Les lleis de l’Assemblea estan sotmeses úni-
cament al control de constitucionalitat pel Tribunal
Constitucional.»

34. L’actual article quaranta-cinc passa a ser l’article
quaranta-quatre, amb la redacció següent:

«El control econòmic i pressupostari de la Comu-
nitat de Madrid, l’exerceix la Cambra de Comptes,
sens perjudici del que correspongui al Tribunal de
Comptes, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 136 i 153.d) de la Constitució.

Mitjançant una llei de l’Assemblea es regulen la
composició i les funcions de la Cambra de Comptes.»

35. L’actual article quaranta-set passa a ser l’article
quaranta-sis, amb la redacció següent:

«Els òrgans jurisdiccionals que exerceixen la
jurisdicció en l’àmbit territorial de la Comunitat de
Madrid estenen la competència:

a) En els àmbits civils, penals i socials, a totes
les instàncies i els graus, llevat dels recursos de
cassació i revisió.

b) En l’ordre contenciós administratiu, als
recursos contra actes o disposicions de les admi-
nistracions públiques i contra les resolucions judi-
cials que no estiguin atribuïdes a les sales con-
tencioses administratives del Tribunal Suprem o de
l’Audiència Nacional.

En tot cas, coneixen, en els termes de la Llei
orgànica del poder judicial, dels recursos que es
dedueixin contra actes i disposicions administratius
dels òrgans de la Comunitat de Madrid.

c) A les qüestions de competència que es sus-
citin entre aquests òrgans.

En la resta de matèries es pot interposar, quan
sigui procedent, i segons el que estableix la Llei
orgànica del poder judicial, davant el Tribunal
Suprem, el recurs de cassació o el que correspongui
segons les lleis de l’Estat i, si escau, el de revisió.
El Tribunal Suprem ha de resoldre també els con-
flictes de competència i jurisdicció entre els tribu-
nals amb seu a la Comunitat de Madrid i els de
la resta d’Espanya.»

36. L’actual article quaranta-vuit passa a ser l’article
quaranta-set, amb la redacció següent:

«1. El president del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Madrid és nomenat pel Rei, a proposta
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del Consell General del Poder Judicial, en els termes
que preveu la Llei orgànica del poder judicial. El
president de la Comunitat ha d’ordenar la publi-
cació del nomenament esmentat al ‘‘Butlletí Oficial
de la Comunitat de Madrid’’.

2. El nomenament dels magistrats, jutges i
secretaris del Tribunal Superior de Justícia s’ha d’e-
fectuar en la forma que preveu la Llei orgànica del
poder judicial.

3. Correspon a l’Estat, de conformitat amb les
lleis generals, l’organització i el funcionament del
ministeri fiscal.»

37. L’actual article cinquanta passa a ser l’article
quaranta-nou, amb la redacció següent:

«Amb relació a l’Administració de Justícia, llevat
de la militar, correspon:

1. Al Govern de la Comunitat, exercir totes les
facultats que la Llei orgànica del poder judicial reco-
negui o atribueixi al Govern de la Nació.

2. A l’Assemblea, fixar els límits de les demar-
cacions territorials dels òrgans jurisdiccionals de
la Comunitat de Madrid i la seva capitalitat, de con-
formitat amb la Llei orgànica del poder judicial.

3. A ambdues institucions, coadjuvar en l’or-
ganització i la insta�ació dels tribunals i jutjats, amb
subjecció, en tot cas, al que disposa la Llei orgànica
del poder judicial.»

38. S’introdueix dins el títol IV un article cinquanta,
amb la redacció següent:

«1. La Comunitat de Madrid participa en la fixa-
ció de les demarcacions corresponents a les nota-
ries, els registres de la propietat i mercantils que
radiquin en el seu territori.

2. Els notaris i registradors de la propietat i
mercantils i altres fedataris públics són nomenats
per la Comunitat de Madrid de conformitat amb
les lleis de l’Estat i en igualtat de drets, tant si
els aspirants exerceixen dins de Madrid com si ho
fan fora.»

39. Article cinquanta-dos.

«1. El patrimoni de la Comunitat de Madrid està
integrat per tots els béns, els drets i les accions
de què sigui titular, estiguin o no adscrits a algun
ús o servei públic i sigui quina sigui la seva natu-
ralesa i el títol d’adquisició.»

2. Una llei de l’Assemblea ha de regular el
règim jurídic del patrimoni de la Comunitat de
Madrid, així com la seva administració, conservació
i defensa.»

40. Apartats 1 i 9 de l’article cinquanta-tres.

«1. Els rendiments dels seus propis impostos,
taxes, contribucions especials i preus públics.»

«9. El producte de les operacions de crèdit i
l’emissió de deute públic.»

41. Article cinquanta-quatre.

«1. La participació anual de la Comunitat de
Madrid en els ingressos de l’Estat, a què es refereix
el número 4 de l’article 53, s’ha de negociar d’acord
amb els criteris que fixi la legislació de desplega-
ment de l’article 157 de la Constitució i qualssevol
altres que permetin garantir, amb suficiència i soli-
daritat, l’exercici de les competències de la Comu-
nitat de Madrid.

El percentatge de participació pot ser objecte
de revisió en els casos següents:

a) Quan s’ampliïn o es redueixin les compe-
tències assumides per la Comunitat de Madrid
entre les que anteriorment corresponien a l’Estat.

b) Quan es produeixi la cessió de nous tributs.
c) Quan es duguin a terme reformes substan-

cials del sistema tributari de l’Estat.
d) Quan, transcorreguts cinc anys des de la

seva entrada en vigor, l’Estat o la Comunitat de
Madrid en so�iciti la revisió.

2. El percentatge de participació s’estableix per
llei.»

42. Apartat 4 de l’article cinquanta-cinc.

«4. El Govern pot efectuar operacions de crèdit
per un termini inferior a un any, per tal de cobrir
les seves necessitats transitòries de tresoreria. La
Llei de pressupostos de la Comunitat regula anual-
ment les condicions bàsiques d’aquestes opera-
cions.»

43. Article seixanta, en la seva primera frase.

«Correspon al Govern de la Comunitat de
Madrid:»

44. Apartat 1 de l’article seixanta-u.

«1. Correspon al Govern elaborar i executar el
pressupost de la Comunitat de Madrid, i a l’As-
semblea, examinar-lo, esmenar-lo, aprovar-lo i exer-
cir-ne el control. El Govern ha de presentar el pro-
jecte de pressupost a l’Assemblea amb una ante-
lació mínima de dos mesos a la data de l’inici de
l’exercici corresponent.»

45. Article seixanta-dos.

«A les empreses o entitats financeres de caràcter
públic l’àmbit d’actuació de les quals s’estengui
fonamentalment a la província de Madrid, el Govern
de la Comunitat, d’acord amb el que estableixin
les lleis de l’Estat, ha de designar les persones que
l’han de representar als òrgans d’administració d’a-
quelles empreses o entitats.»

46. Apartat 1 de l’article seixanta-quatre.

«1. La reforma de l’Estatut s’ha d’ajustar al pro-
cediment següent:

La iniciativa de la reforma correspon al Govern
o a l’Assemblea de Madrid, a proposta d’una tercera
part dels seus membres, o de dos terços dels muni-
cipis de la Comunitat la població dels quals repre-
senti la majoria absoluta de la Comunitat de Madrid.

La proposta de reforma requereix, en tot cas,
l’aprovació de l’Assemblea per majoria de dos ter-
ços i l’aprovació de les Corts Generals mitjançant
una llei orgànica.»

47. Apartat 1 de la disposició addicional primera.

«1. Se cedeix a la Comunitat de Madrid, en
els termes que preveu el número 3 d’aquesta dis-
posició, el rendiment total o parcial dels tributs
següents:

a) Impost sobre la renda de les persones físi-
ques, amb els límits i les condicions que s’esta-
bleixin en la cessió.

b) Impost sobre el patrimoni.
c) Impost sobre transmissions patrimonials i

actes jurídics documentats.
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d) Impost sobre successions i donacions.
e) La imposició general sobre les vendes en

la seva fase minorista.
f) Els impostos sobre consums específics en

la seva fase minorista, llevat dels recaptats mitjan-
çant monopolis fiscals.

g) Els tributs sobre el joc.

L’eventual supressió o modificació d’algun d’a-
quests tributs implica la modificació o extinció de
la cessió.»

48. Disposició addicional segona.

«Per a la celebració d’eleccions, cal atenir-se al
que disposin les Corts Generals, amb la finalitat
exclusiva de coordinar el calendari de les diverses
consultes electorals.»

Article segon.

Queda suprimit el precepte següent: article 25.

Article tercer.

Els articles enumerats a continuació, el text dels quals
resta inalterat, modifiquen la numeració en la forma que
s’indica:

L’article 30 passa a ser l’article 29.
L’article 32 passa a ser l’article 31.
L’article 34 passa a ser l’article 33.
L’article 35 passa a ser l’article 34.
L’article 37 passa a ser l’article 36.
L’article 38 passa a ser l’article 37.
L’article 40 passa a ser l’article 39.
L’article 44 passa a ser l’article 43.
L’article 46 passa a ser l’article 45.
L’article 49 passa a ser l’article 48.

Article quart.

Es modifiquen els continguts i la denominació dels
títols que s’indiquen, que queden redactats de la manera
següent:

a) Títol preliminar. Conté des de l’article 1 fins a
l’article 7, inclusivament.

b) Títol I: «De l’organització institucional de la Comu-
nitat de Madrid». Conté des de l’article 8 fins a l’article 25,
ambdós inclusivament.

Article cinquè.

Es modifiquen els capítols del títol I, que adopten
la denominació següent:

Capítol I: «De l’Assemblea de Madrid».
Capítol II: «Del president».
Capítol III: «Del Govern».

Disposició final única.

Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia de la seva
publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat».

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

que compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin com-
plir.

Madrid, 7 de juliol de 1998.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

16303 LLEI 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació
internacional per al desenvolupament.
(«BOE» 162, de 8-7-1998.)

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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Antecedents

La política espanyola de cooperació per al desenvo-
lupament té bàsicament el seu origen en la declaració
que conté el preàmbul de la Constitució de 1978, en
la qual la Nació espanyola proclama la seva voluntat
de co�aborar en l’enfortiment d’unes relacions pacífiques
i de cooperació eficaç entre tots els pobles de la Terra.

La política de cooperació internacional per al desen-
volupament constitueix un aspecte fonamental de l’acció
exterior dels estats democràtics amb relació als països
que no han assolit el mateix nivell de desenvolupament,
basada en una concepció interdependent i solidària de
la societat internacional i de les relacions que s’hi desen-
volupen.

A aquesta concepció de la interdependència en les
relacions internacionals i de la necessitat d’una política
de cooperació internacional per al desenvolupament res-
pon específicament el mandat que conté el preàmbul
de la Constitució espanyola de contribuir a l’enfortiment
d’unes relacions pacífiques i de cooperació eficaç entre
tots els pobles de la Terra.

Des que Espanya va deixar de ser considerada,
el 1981, com a país receptor d’ajut internacional, la for-
mulació progressiva i la posada en pràctica d’aquesta
política va haver de tenir en compte fets rellevants, com
ara, entre altres, l’ingrés d’Espanya als diferents bancs
regionals de desenvolupament (Banc Interamericà, Banc
Africà i Banc Asiàtic), complementats per la nostra par-
ticipació en tots els organismes de caràcter econòmic
i financer dedicats a la cooperació per al desenvolupa-
ment, en particular els fons i els programes de la Unió
Europea. D’altra banda, la creació, pel Reial decret
llei 16/1976, de 24 d’agost, del Fons d’Ajut al Desen-
volupament, constitueix un instrument de molta impor-
tància dins la cooperació bilateral d’Espanya amb països
menys desenvolupats.

Amb aquesta perspectiva, a la qual se sumen les acti-
vitats del Ministeri d’Afers Estrangers en matèria de coo-
peració per al desenvolupament, tant l’Informe sobre la
Cooperació Internacional a Espanya, elaborat per la
Comissió d’Assumptes Exteriors del Senat, com la sub-
següent Moció sobre Cooperació Internacional d’Espa-
nya per al Desenvolupament, aprovada pel Ple de la Cam-
bra esmentada el 1984, van suposar un punt d’arren-
cada, a partir del qual es va abordar primerament la
tasca de definir l’estructura orgànica de la cooperació
per al desenvolupament.

El Reial decret 1485/1985, de 28 d’agost, pel qual
es va establir l’estructura orgànica bàsica del Ministeri
d’Afers Estrangers, va crear la Secretaria d’Estat per a
la Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica, de la
qual van passar a dependre tots els centres directius
i els organismes autònoms encarregats de les relacions
culturals i econòmiques i de la cooperació científica i
tècnica. El Reial decret 451/1986, de 21 de febrer, va


