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U. La seva iniciativa correspon al Govern de
La Rioja, al Parlament a proposta d’un terç dels
seus membres, a dos terços de municipis, la pobla-
ció dels quals representi almenys la majoria del
cens electoral, i a les Corts Generals.

Dos. La proposta de reforma requereix, en tot
cas, l’aprovació del Parlament de La Rioja per majo-
ria de dos terços dels seus membres i l’aprovació
de les Corts Generals mitjançant llei orgànica.

Tres. Si la proposta de reforma no és aprovada
pel Parlament de La Rioja o per les Corts Generals,
no pot ser sotmesa novament a debat o votació
del Parlament fins que hagi transcorregut un any,
a comptar des de la data de la iniciativa.»

52. Disposició addicional tercera.

«Tercera. La celebració d’eleccions s’ha d’ate-
nir al que disposin les Corts Generals, amb la fina-
litat exclusiva de coordinar el calendari de les diver-
ses consultes electorals.»

54. Disposició addicional quarta.

«U. Sens perjudici del que estableix l’article
novè, apartat sis, del present Estatut, l’Estat ha d’a-
torgar en règim de concessió a la Comunitat autò-
noma la utilització d’un tercer canal de televisió,
de titularitat pública, que s’ha de crear específi-
cament per a l’emissió en el territori de La Rioja,
en els termes que prevegi la concessió esmentada.

Fins a la posada en funcionament efectiu d’a-
quest canal de televisió nou o del previst en l’article
novè, apartat sis, d’aquest Estatut, Radiotelevisió
Espanyola (RTVE) ha de mantenir a La Rioja, dins
de la seva organització, un centre territorial a través
del qual ha d’emetre, en règim transitori, una pro-
gramació específica per a la Comunitat autònoma,
i que garanteixi la cobertura de tot el territori.

Dos. El cost de la programació específica a què
es refereix l’apartat anterior s’entén com a base
per determinar la subvenció que s’ha de concedir
a la Comunitat autònoma durant els dos primers
anys de funcionament del canal nou a què es refe-
reix el paràgraf primer.»

Article segon.

Queden suprimits els preceptes següents:

Apartat quatre de l’article setè.
Article deu.
Article onze.
Article tretze.
Article quaranta-un.
Article quaranta-tres.
Article quaranta-quatre.

Article tercer.

Els preceptes que s’esmenten a continuació, el text
dels quals roman inalterat, modifiquen la seva numeració
de la manera següent:

L’article dotze passa a ser l’article deu.
L’article catorze passa a ser l’article tretze.
L’article vint-i-nou passa a ser l’article trenta.
L’article trenta-cinc passa a ser l’article quaranta-vuit.
L’article trenta-sis passa a ser l’article quaranta-nou.
L’article trenta-vuit passa a ser l’article cinquanta-dos.
L’article quaranta passa a ser l’article cinquanta-set.

Article quart.

Queden modificats els preceptes següents, tal com
s’indica:

Capítol II del Títol I: «Del desenvolupament legislatiu
i l’execució de competències», que comprèn els articles
novè i desè.

Capítol III del Títol I: «De l’execució de la legislació
de l’Estat», que comprèn l’article onze.

Capítol IV del Títol I: «De l’exercici d’altres compe-
tències», que comprèn l’article dotze.

Capítol V del Títol I: «De l’atribució de les compe-
tències que correspon a la Diputació Provincial», que
comprèn l’article tretze.

Capítol VI del Títol I: «Dels convenis amb altres comu-
nitats autònomes», que comprèn l’article catorze.

Títol II: «Organització institucional», compost pels arti-
cles i els capítols següents:

Article quinze.

Capítol I: «Del Parlament de La Rioja», que comprèn
els articles setze a vint-i-dos, ambdós inclosos.

Capítol II: «Del president de la Comunitat autònoma
de La Rioja», que comprèn l’article vint-i-tres.

Capítol III: «Del Govern», que comprèn els articles
vint-i-quatre i vint-i-cinc.

Títol III: «De l’Administració i règim jurídic», compost
pels següents capítols:

Capítol I: «De l’Administració pública», que comprèn
els articles vint-i-sis a trenta-tres, ambdós inclosos.

Capítol II: «De l’Administració de justícia», que com-
prèn els articles trenta-quatre a quaranta-dos, ambdós
inclosos.

Títol IV: «Del finançament de la Comunitat», compost
pels capítols següents:

Capítol I: «Economia i hisenda», que comprèn els arti-
cles quaranta-tres a cinquanta-cinc, ambdós inclosos.

Capítol II: «Pressupostos», que comprèn l’article cin-
quanta-sis.

Capítol III: «Deute públic, crèdit i política financera»,
que comprèn l’article cinquanta-set.

Títol V: «De la reforma de l’Estatut», que comprèn
l’article cinquanta-vuit.

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

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

Madrid, 7 de gener de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

458 LLEI ORGÀNICA 3/1999, de 8 de gener, de
reforma de la Llei orgànica 2/1983, d’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears. («BOE» 8,
de 9-1-1999.)

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.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Després de quinze anys de vigència de l’Estatut d’au-
tonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgà-
nica 2/1983, de 25 de febrer, modificat per la Llei orgà-
nica 9/1994, de 24 de març, i complementat per la
Llei orgànica 2/1996, de 15 de gener, mitjançant la
qual es transferia a les Illes Balears, per la via de l’ar-
ticle 150.2 de la Constitució espanyola, la competència
d’execució de la legislació de l’Estat en matèria de
comerç interior, s’ha considerat convenient incidir nova-
ment en l’ampliació del sostre competencial de la Comu-
nitat Autònoma, perquè així les Illes Balears aconse-
gueixin un nivell més alt d’autogovern i es reconegui
la seva pròpia identitat històrica com a poble.

Els treballs duts a terme per una ponència creada
el 1997 van permetre arribar a un text que, malgrat
que no el va assumir íntegrament cap dels que intervenen
en els treballs, sí que va obtenir la signatura de tots
els grups parlamentaris de la Cambra. Aquell text va
servir de punt de partida per arribar a la proposta de
reforma que es presenta precedida d’aquesta exposició
de motius. I aquesta proposta en cap cas hauria de ser
considerada un punt i final de les aspiracions d’auto-
govern dels pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i For-
mentera, sinó un punt i seguit que permeti continuar
treballant d’ara endavant per assolir la quota de par-
ticipació política que ens correspon d’acord amb la nostra
història.

Article primer.

Els articles de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de
febrer, de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, modi-
ficada per la Llei orgànica 9/1994, de 24 de març, que
es detallen queden modificats de la manera següent:

1. Article 1: l’article 1 té la redacció següent:

«1. Les Illes Balears, com a expressió de la seva
identitat històrica i de la seva singularitat, en l’exer-
cici del dret a l’autogovern que la Constitució reco-
neix a les nacionalitats i regions, es constitueix en
comunitat autònoma en el marc de la Constitució
i d’aquest Estatut.

2. La denominació de la comunitat autònoma
és Illes Balears.»

2. Article 3.

«1. La llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, té, juntament amb la castellana, el caràcter
d’idioma oficial.

2. Tots tenen el dret de conèixer-la i d’utilit-
zar-la, i ningú no por ser discriminat per raó de
l’idioma.

3. Les institucions de les Illes Balears han de
garantir l’ús normal i oficial dels dos idiomes, pren-
dre les mesures necessàries per assegurar-ne el
coneixement i crear les condicions que permetin
arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant
als drets dels ciutadans de les Illes Balears.»

3. L’article 4 té redacció següent:

«1. La bandera de les Illes Balears, integrada
per símbols distintius legitimats històricament, està
constituïda per quatre barres vermelles horitzontals
sobre fons groc, amb un quarter situat a la part
superior esquerra de fons morat i amb un castell
blanc de cinc torres al mig.

2. Cada illa pot tenir la seva bandera i els seus
símbols distintius propis, per acord del consell insu-
lar respectiu.»

4. Article 6. Es modifica l’apartat 2, el text del qual
és el següent:

«2. Els estrangers que, tenint veïnatge en qual-
sevol dels municipis de les Illes Balears, adquireixin
la nacionalitat espanyola queden subjectes al dret
civil de les Illes Balears mentre mantinguin aquest
veïnatge i excepte en el cas que manifestin la seva
voluntat en sentit contrari.»

5. Article 7.

«Les normes i les disposicions dels poders
públics de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i el seu dret civil tenen eficàcia territorial,
sens perjudici de les excepcions que es puguin esta-
blir en cada matèria i de les situacions que s’hagin
de regir per l’estatut personal o per altres normes
extraterritorials.»

6. Article 10.

«La Comunitat Autònoma té la competència
exclusiva en les matèries següents:

1. Organització, règim i funcionament de les
institucions d’autogovern en el marc d’aquest Esta-
tut.

2. Alteracions dels termes municipals i deno-
minació oficial dels municipis i dels topònims.

3. Ordenació del territori, inclòs el litoral, urba-
nisme i habitatge.

4. Obres públiques al territori de la Comunitat
Autònoma que no siguin d’interès general de l’Estat.

5. Ferrocarrils, carreteres i camins. El transport
que duen a terme aquests mitjans, per cable i per
canonada. Ports, aeroports i heliports no qualificats
d’interès general per l’Estat, i ports de refugi, ports,
aeroports i heliports esportius.

6. Transport marítim, exclusivament entre
ports o punts de la Comunitat Autònoma sense
connexió amb altres ports o punts d’altres àmbits
territorials.

7. Centres de contractació i terminals de càrre-
ga en matèria de transports.

8. Règim d’aigües i aprofitaments hidràulics,
canals i regadius. Aigües minerals i termals. Orde-
nació i concessió de recursos i aprofitaments
hidràulics.

9. Forests, aprofitaments forestals, vies pecuà-
ries i pastures.

Tractament especial de les zones de muntanya.
10. Agricultura i ramaderia, d’acord amb l’or-

denació general de l’economia.
11. Turisme.
12. Esport i lleure.
13. Joventut i tercera edat.
14. Acció i benestar socials. Desenvolupament

comunitari i integració. Sanitat i higiene.
15. Artesania.
16. Vigilància i protecció dels edificis i instal-

lacions. Coordinació i totes les altres facultats, en
relació amb les policies locals, en els termes que
estableixi una llei orgànica.

17. Fires i mercats interiors.
18. Foment del desenvolupament econòmic

dins del territori de la Comunitat Autònoma, d’acord
amb les bases i la coordinació generals de l’activitat
econòmica.

19. Pesca i activitats recreatives en aigües inte-
riors, cria i recollida de marisc, aqüicultura i caça.

20. Arxius, biblioteques i museus que no siguin
de titularitat estatal. Conservatoris de música, ser-
veis de belles arts, hemeroteques i institucions
similars.

21. Patrimoni monumental, cultural, històric,
artístic, arquitectònic, arqueològic, científic i paisat-
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gístic d’interès per a la Comunitat Autònoma, sens
perjudici del que disposa l’article 149.1.28a de la
Constitució.

22. Cultura.
23. Conservació, modificació i desenvolupa-

ment del dret civil de la Comunitat Autònoma.
24. Ordenació de la Hisenda de la Comunitat

Autònoma, d’acord amb el que estableix aquest
Estatut.

25. Casinos, jocs i apostes, excloent-hi les
apostes mútues esportivobenèfiques.

26. Cooperatives, pòsits i mutualisme no inte-
grat en el sistema de la Seguretat Social, respectant
la legislació mercantil.

27. Espectacles i activitats recreatives.
28. Estadístiques d’interès de la Comunitat

Autònoma.
29. Fundacions que duguin a terme principal-

ment les funcions a la Comunitat Autònoma.
30. Indústria, sens perjudici del que determinin

les normes de l’Estat per raons de seguretat, sani-
tàries o d’interès militar, i les normes relacionades
amb les indústries que estiguin subjectes a la legis-
lació de mines, hidrocarburs i energia nuclear.
L’exercici de la competència es du a terme d’acord
amb les bases i l’ordenació de l’activitat econòmica
general i la política monetària de l’Estat, en els ter-
mes del que disposen els articles 38 i 131, i els
números 11 i 13 de l’apartat 1 de l’article 149
de la Constitució.

31. Insta�acions de producció, distribució i
transport d’energia, quan el transport no surti de
la Comunitat i l’aprofitament no afecti una altra
comunitat autònoma. Tot això sens perjudici del
que estableixen els números 22 i 25 de l’apartat 1
de l’article 149 de la Constitució.

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

33. Publicitat, sens perjudici de les normes dic-
tades per l’Estat per a sectors i mitjans específics,
d’acord amb els números 1, 6 i 8 de l’apartat 1
de l’article 149 de la Constitució.

34. Servei meteorològic de la Comunitat Autò-
noma.

35. Institucions públiques de protecció i tutela
de menors.

36. Establiments de borses de valors i esta-
bliment i regulació de centres de contractació de
mercaderies conforme amb la legislació mercantil.

37. Caixes d’estalvi i institucions de crèdit coo-
peratiu públic i territorial, en el marc de l’ordenació
general de l’activitat econòmica i d’acord amb les
disposicions que dins de les seves facultats dicti
l’Estat.

38. Comerç interior sens perjudici de la política
general de preus de la lliure circulació de béns en
el territori de l’Estat i de la legislació sobre defensa
de la competència.

39. Denominacions d’origen i altres indica-
cions de procedència relatives als productes de la
Comunitat Autònoma en co�aboració amb l’Estat.

40. Investigació científica i tècnica en co�abo-
ració amb l’Estat.

En l’exercici d’aquestes competències, correspo-
nen a la Comunitat Autònoma la potestat legisla-
tiva, la potestat reglamentària i la funció executiva.»

7. Article 11.

«En el marc de la legislació bàsica de l’Estat i,
si s’escau, en els termes que aquesta legislació esta-
bleixi, correspon a la Comunitat Autònoma de les

Illes Balears el desplegament legislatiu i l’execució
de les matèries següents:

1. Règim de responsabilitat de l’Administració
de la Comunitat Autònoma i de l’Administració
local, de conformitat amb el que disposa l’apartat
1.18a de l’article 149 de la Constitució.

2. Règim local.
3. Normes processals i de dret administratiu

derivades de les peculiaritats del dret substantiu
de les Illes Balears o de les especials de l’orga-
nització de la Comunitat Autònoma.

4. Estatut dels funcionaris de l’Administració
de la Comunitat Autònoma i de l’Administració
local, sens perjudici del que disposa el número 18
de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució.

5. Coordinació hospitalària, inclosa la de la
Seguretat Social.

6. Contractes i concessions administratives en
l’àmbit substantiu de competències de la Comunitat
Autònoma.

7. Protecció del medi ambient. Normes addi-
cionals de protecció. Espais naturals protegits. Eco-
logia.

8. Ordenació i planificació de l’activitat econò-
mica de les Illes Balears, en l’exercici de les com-
petències assumides en el marc d’aquest Estatut.

9. Defensa dels consumidors i dels usuaris, 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 la coordinació general de la sanitat, en
els termes del que disposen els articles 38 i 131,
i els números 11, 13 i 16 de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 149 de la Constitució.

10. Règim miner i energètic.
11. Premsa, ràdio, televisió i altres mitjans de

comunicació social, en el marc de les normes bàsi-
ques, que l’Estat estableixi d’acord amb el núme-
ro 27 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Cons-
titució.

12. Ordenació del sector pesquer.
13. Activitats classificades.
14. Ordenació farmacèutica, sens perjudici del

que disposa l’article 149.1.16a de la Constitució.
15. Corporacions de dret públic representati-

ves d’interessos econòmics i professionals.
16. Sistemes de consultes populars en l’àmbit

de les Illes Balears, de conformitat amb el que dis-
posi la Llei a què es refereix l’article 92.3 de la
Constitució i altres lleis de l’Estat en els termes
que preveu l’article 149.1.32a de la Constitució.»

8. Article 12.

«Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, en els termes que estableixin les lleis i
les normes reglamentàries que dicti l’Estat en des-
plegament de la legislació, la funció executiva en
les matèries següents:

1. Execució, dins del territori, dels tractats i els
convenis internacionals i dels actes normatius de
les institucions supranacionals, en allò que afectin
les matèries que siguin competència de la Comu-
nitat Autònoma.

2. Expropiació forçosa.
3. Ordenació del transport de viatgers i mer-

caderies que tinguin l’origen i la destinació dins
del territori de la Comunitat Autònoma, sens per-
judici de l’execució directa que es reservi l’Admi-
nistració General de l’Estat.

4. Protecció civil.
5. Associacions.
6. Fires internacionals.



Suplement núm. 3 Divendres 5 febrer 1999 289

7. Gestió de les prestacions i els serveis socials
dins 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’han d’efectuar d’acord amb les nor-
mes que estableixi l’Estat en l’exercici de les com-
petències, de conformitat amb el que disposa el
número 17 de l’apartat 1 de l’article 149 de la
Constitució.

8. Gestió de l’assistència sanitària de la Segu-
retat Social, d’acord amb el que preveu el núme-
ro 17 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Cons-
titució, l’Estat es reserva l’alta inspecció conduent
al compliment de la funció a què es refereix aquest
precepte.

9. Gestió de museus, biblioteques i arxius de
titularitat estatal que no es reservi l’Estat. Els termes
de la gestió s’han de fixar mitjançant convenis.

10. Pesos i mesures. Contrast de metalls.
11. Plans establerts per l’Estat per a la implan-

tació o la reestructuració de sectors econòmics.
12. Productes farmacèutics.
13. Propietat industrial.
14. Propietat inte�ectual.
15. Laboral. De conformitat amb el número 7

de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució,
correspon a l’Estat la competència sobre legislació
laboral i l’alta inspecció. Queden reservades a l’Estat
totes les competències en matèria de migracions
interiors i exteriors, fons d’àmbit nacional i d’ocu-
pació, sens perjudici del que estableixin les normes
de l’Estat sobre aquestes matèries.

16. Salvament marítim.
17. Crèdit, banca i assegurances, d’acord amb

els punts 6, 11 i 13 de l’apartat 1 de l’article 149
de la Constitució.

18. Sector públic estatal en l’àmbit territorial
de la Comunitat Autònoma, que participa en les
activitats en què sigui procedent.

19. Ports i aeroports amb qualificació d’interès
general, quan l’Estat no se’n reservi la gestió.»

9. Article 14.

«La Comunitat Autònoma té competència exclu-
siva per a l’ensenyament de la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, d’acord amb la tradició
literària autòctona. La normalització de la llengua
és un objectiu dels poders públics de la Comunitat
Autònoma. Les modalitats insulars del català són
objecte d’estudi i de protecció, sens perjudici de
la unitat de l’idioma.»

10. Article 15. L’apartat 2 d’aquest article té el con-
tingut següent:

«2. Per garantir una prestació homogènia i efi-
caç del servei públic de l’educació que permeti
corregir les desigualtats o els desequilibris que es
puguin produir, la Comunitat Autònoma ha de faci-
litar a l’Administració General de l’Estat la infor-
mació que li so�iciti sobre el funcionament del sis-
tema educatiu en els aspectes qualitatius i quan-
titatius, i ha de co�aborar amb l’Administració
General de l’Estat en les actuacions de seguiment
i avaluació del sistema educatiu.»

11. Article 16.

«La Comunitat Autònoma, amb l’acord previ del
Parlament, adoptat per majoria absoluta, pot
ampliar l’àmbit de les competències en matèries

que no estiguin atribuïdes en exclusiva a l’Estat,
o que només hi estiguin atribuïdes les bases o els
principis. L’acord d’assumir les noves competències
s’ha de sotmetre a les Corts Generals per a l’a-
provació, mitjançant llei orgànica.»

12. L’article 17 té la redacció següent:

«U. En matèria de prestació i de gestió de ser-
veis propis de la Comunitat Autònoma, aquesta
Comunitat pot establir convenis amb altres comu-
nitats autònomes. El Parlament ha d’adoptar
aquests acords i els ha de comunicar a les Corts
Generals, i entren en vigor al cap de trenta dies
d’aquesta comunicació, llevat que les Corts, en el
termini esmentat, estimin que es tracta d’un acord
de cooperació, segons el que disposa l’apartat 2
de l’article 145 de la Constitució.

Dos. La Comunitat Autònoma també pot esta-
blir acords de cooperació amb altres comunitats
autònomes, amb l’autorització prèvia de les Corts
Generals.

Tres. La Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha de ser informada de l’elaboració dels
tractats i convenis internacionals i de les negocia-
cions d’adhesió. Rebuda la informació, la Comunitat
n’emet, si s’escau, l’opinió.

Quatre. La Comunitat Autònoma de les Illes
Balears pot so�icitar al Govern de l’Estat l’establi-
ment de tractats o els convenis internacionals en
matèria d’interès per a les Illes Balears i, en especial,
els derivats de la condició d’insularitat o per al
foment de la cultura.»

13. Article 19. Es modifica l’apartat 3, el text del
qual és el següent:

«3. La seu del Parlament de les Illes Balears
radica a la ciutat de Palma.»

14. Article 20. Es modifica l’apartat tercer i es crea
un nou apartat 4, els textos dels quals són els següents:

«3. Una llei del Parlament, aprovada per majo-
ria absoluta, ha de regular el total de diputats que
l’han d’integrar, les circumscripcions electorals i el
nombre de diputats que correspon elegir a cada
una, així com les causes d’inelegibilidad i d’incom-
patibilitat que els afectin.

4. El Parlament s’ha de constituir en un termini
màxim de trenta dies després que tingin lloc les
eleccions.»

15. Article 23.

«1. Els diputats del Parlament de les Illes
Balears no estan vinculats per cap mandat impe-
ratiu i gaudeixen, fins i tot després d’haver cessat
en el mandat, d’inviolabilitat per les opinions mani-
festades i pels vots emesos en l’exercici del càrrec.
Durant el mandat no poden ser detinguts ni retin-
guts, excepte en cas de delicte flagrant; en tot cas,
correspon decidir sobre la inculpació, presó, pro-
cessament i judici al Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears. Fora de l’àmbit territorial de
la Comunitat Autònoma, la responsabilitat criminal
els és exigible en els mateixos termes davant la
Sala Penal del Tribunal Suprem.

2. El vot dels diputats és personal i indelegable.»

16. Article 24. Es modifica l’apartat 4, el text del
qual és el següent:

«4. El Parlament s’ha de reunir durant vuit
mesos l’any, en dos períodes de sessions compre-
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sos entre setembre i desembre, el primer, i entre
febrer i juny, el segon.

El Parlament s’ha de reunir en sessió extraor-
dinària, a petició del Govern o per acord de la Dipu-
tació Permanent o del Ple, a proposta d’una cin-
quena part dels diputats. La sessió extraordinària
es clausura quan s’exhaureix l’ordre del dia deter-
minat pel qual s’ha convocat.»

17. Article 27.

«1. El Parlament, mitjançant l’elaboració de
lleis, exerceix la potestat legislativa. El Parlament
pot delegar en el Govern de la Comunitat Autònoma
la potestat de dictar normes amb categoria de llei,
en els mateixos termes i supòsits de delegació que
preveuen els articles 82, 83 i 84 de la Constitució.
No pot ser objecte de delegació l’aprovació de les
lleis que necessiten, per ser aprovades, una majoria
especial o que necessiten que aquesta majoria s’a-
consegueixi pel vot favorable computat separada-
ment dels parlamentaris que representin, almenys,
dues illes diferents.

2. Les lleis del Parlament es promulguen en nom
del Rei pel president de la Comunitat Autònoma, el
qual n’ha d’ordenar la publicació en el ‘‘Butlletí Oficial
de les Illes Balears’’, en el termini dels quinze dies
següents a l’aprovació, i també en el ‘‘Butlletí Oficial
de l’Estat’’. A efectes de la vigència, regeix la data
de publicació en el ‘‘Butlletí Oficial de les Illes Balears’’.
La versió oficial castellana és la que tramet la Pre-
sidència de la Comunitat Autònoma.»

18. Article 28. Els apartats 1 i 2 tenen el text
següent:

«Correspon al Parlament:

1. Designar, en aplicació del criteri de repre-
sentació proporcional, el senador o els senadors
que han de representar les Illes Balears al Senat,
d’acord amb el que estableix l’article 69.5 de la
Constitució. Els designats cessen en els casos que
preveu en l’ordenament jurídic i, en tot cas, en con-
cloure la legislatura del Parlament de les Illes
Balears en què hagin estat designats, una vegada
prenguin possessió els nous senadors. En cas de
dissolució del Senat, el Parlament de les Illes
Balears ha de lliurar les credencials de la designació
dels mateixos senadors, que continuen el mandat
fins que finalitzi la legislatura del Parlament i siguin
designats els nous senadors.

2. Elaborar proposicions de llei, presentar-les
a la Mesa del Congrés dels Diputats i nomenar
com a màxim tres diputats encarregats de defen-
sar-les, de conformitat amb el que permet l’arti-
cle 87.2 de la Constitució.»

19. Article 29.

«El Parlament, mitjançant llei, ha de crear la ins-
titució de la Sindicatura de Greuges per a la defensa
de les llibertats i dels drets fonamentals dels ciu-
tadans, així com per supervisar i investigar les acti-
vitats de l’Administració de les Illes Balears. El síndic
és elegit pel Parlament, per la majoria favorable
de les tres cinquenes parts dels diputats de la Cam-
bra. El síndic actua com a alt comissionat del Par-
lament, i li ha de retre comptes de l’activitat.»

20. L’article 31 passa a ser l’article 30. Es modifica
l’apartat 1, el contingut del qual és el següent:

«1. El president de les Illes Balears és elegit pel
Parlament d’entre els membres i nomenat pel Rei.»

21. L’article 32 passa a ser l’article 31. Es modi-
fiquen els apartats 1, 3, 5, 6, 8 i 9, el contingut dels
quals és el següent:

«1. El president de les Illes Balears disposa el
nomenament i el cessament dels membres que han
de formar el Govern, dirigeix i coordina l’acció del
Govern i exerceix la representació més alta de la
Comunitat Autònoma, així com l’ordinària de l’Estat
a les Illes Balears.»

«3. El president, amb la deliberació prèvia del
Govern, pot plantejar davant el Parlament la qüestió
de confiança sobre el programa o sobre una decla-
ració de política general. La confiança es considera
atorgada quan hi voti a favor la majoria simple.

Si el Parlament li nega la confiança, el president
ha de presentar la dimissió davant el Parlament,
el president del qual ha de convocar, en el termini
màxim de quinze dies, la sessió plenària per a l’e-
lecció d’un nou president de la Comunitat Autò-
noma, d’acord amb el procediment que preveu
aquest Estatut.»

«5. Si la moció de censura no s’aprova, els que
l’hagin signada no en podran presentar cap altra
durant el mateix període de sessions. Si s’aprova,
el president i el Govern cessen en les funcions,
i el candidat que s’hi hagi inclòs és nomenat pre-
sident pel Rei.

6. La responsabilitat criminal del president és
exigible en els mateixos termes que s’assenyalen
per als diputats del Parlament de les Illes Balears.»

«8. En cas d’absència o malaltia del president,
el president del Parlament exerceix la representació
de les Illes Balears, sens perjudici que el Govern
estigui interinament presidit per un dels membres
designat pel president.

9. El president no pot exercir cap altre càrrec
públic en l’àmbit de les Illes Balears.»

22. La rúbrica del capítol III del títol III queda de
la manera següent: «Del Govern de les Illes Balears».

23. L’article 33 passa a ser l’article 32. Els apar-
tats 1, 2, 4 i 6 queden redactats de la manera següent:

«1. El Govern de les Illes Balears és l’òrgan
co�egiat amb funcions executives i administratives.

2. El Govern està compost pel president, el
vicepresident, si s’escau, i els consellers.»

«4. El Govern respon políticament de manera
solidària davant el Parlament, sens perjudici de la
responsabilitat directa de cada un dels seus mem-
bres per la seva gestió.»

«6. La seu del Govern és la ciutat de Palma,
però es pot reunir en qualsevol lloc del territori
de la Comunitat Autònoma, amb la convocatòria
prèvia.»

24. L’article 36 passa a ser l’article 35.

«Totes les normes, les disposicions i els actes
emanats del Govern i de l’Administració de la Comu-
nitat Autònoma que ho requereixin s’han de publi-
car en el ‘‘Butlletí Oficial de les Illes Balears’’. Amb
caràcter general, aquesta publicació és suficient per
a la validesa dels actes i per a l’entrada en vigor
de les disposicions i les normes de la Comunitat
Autònoma. La publicació en el ‘‘Butlletí Oficial de
l’Estat’’ es fa d’acord amb la normativa dictada per
l’Estat.»

25. L’article 38 passa a ser l’article 37.

«1. Cada un dels consells insulars està integrat
pels diputats elegits per al Parlament a les illes
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

2. Els càrrecs de president de les Illes Balears,
de president del Parlament, de membre del Govern,
de senador de la Comunitat Autònoma i de por-
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taveu de grup parlamentari, excepte el del Grup
Mixt, si s’escau, són incompatibles amb el de con-
seller insular.

La incompatibilitat subsisteix en cas de cessa-
ment, per qualsevol causa, en l’exercici dels càrrecs
incompatibles.

En el consell que els correspongui, els substi-
tueixen els candidats que ocupin el lloc següent
a l’últim elegit a les llistes electorals corresponents.
Els consellers insulars substituts no tenen la con-
dició de diputat.

3. El membre d’un consell insular que sigui ele-
git per ocupar el càrrec vacant de president de
les Illes Balears, de president del Parlament, de
membre del Govern, de senador de la Comunitat
Autònoma o de portaveu de grup parlamentari, ces-
sa en la condició de conseller insular, i la vacant
que deixa en el consell, la cobreix el candidat que
ocupi el lloc següent a l’últim designat com a tal
en la llista electoral.

4. Els diputats poden renunciar a ser membres
del Consell Insular respectiu sense perdre la con-
dició de diputat. En aquest supòsit, la Junta Elec-
toral de les Illes Balears ha de procedir a expedir
la credencial corresponent a aquell candidat que
ocupi el lloc següent al de l’últim designat com
a tal en la llista electoral.

Així mateix, els consellers insulars poden renun-
ciar a la condició de diputat sense perdre la condició
de consellers.

Les renúncies en un o altre sentit són irrever-
sibles.

5. Les renúncies a què fa referència l’apartat
anterior queden limitades al fet que el conjunt de
càrrecs incompatibles, establerts a l’apartat 2, i el
de les renúncies voluntàries no superin el cinquanta
per cent dels electes de cada candidatura en cada
circumscripció electoral. El diputat elegit per la cir-
cumscripció de Formentera no queda afectat per
la limitació.

6. Al conseller insular que no exerceixi el càrrec
de diputat, perquè ha substituït un dels incompa-
tibles o un diputat dels que havien renunciat volun-
tàriament al càrrec de conseller, se li ha d’expedir
la credencial de diputat al Parlament de les Illes
Balears en cas que quedi vacant el càrrec per renún-
cia d’un dels de la llista electoral.»

26. Article 39.

«Els consells insulars, a més de les competències
que els corresponguin com a corporacions locals,
tenen la facultat d’assumir en l’àmbit territorial la
funció executiva i la gestió en la mesura que la
Comunitat Autònoma assumeixi competències, d’a-
cord amb aquest Estatut, en les matèries següents:

1. Demarcacions territorials, alteracions dels ter-
mes municipals i denominació oficial dels municipis.

2. Forests i aprofitaments forestals, vies pecuà-
ries i pastures.

3. Agricultura i ramaderia, d’acord amb l’orde-
nació general de l’economia.

4. Pesca en aigües interiors, marisqueig, aqüï-
cultura i caça.

5. Recursos i aprofitaments hidràulics, canals
i regadius, règim general d’aigües. Aigües minerals,
termals i subterrànies.

6. Patrimoni arqueològic, històric, artístic i
monumental, arxius i biblioteques, museus, conser-
vatoris i belles arts.

7. Assistència social i serveis socials. Promoció
social de la infància, la dona, la família, la tercera

edat, els minusvàlids físics, psíquics i sensorials.
Entitats benèfiques i assistencials.

8. Ordenació del territori, urbanisme i habitat-
ge, medi ambient i ecologia.

9. Carreteres, camins, ports de refugi i aero-
ports esportius i, en general, tots aquells que no
duguin a terme activitats comercials.

10. Transport de viatgers i de mercaderies al
si del territori insular.

11. Obres públiques.
12. Foment i promoció del turisme. Ordenació

del turisme dins del seu àmbit territorial.
13. Esport i lleure.
14. Estadístiques d’interès insular.
15. Vigilància i protecció dels edificis i instal-

lacions.
16. Fires insulars. Denominacions d’origen.
17. Foment de la cultura.
18. Sanitat i higiene.
19. Ensenyament.
20. Coordinació de la protecció civil.
21. Artesania.
22. Cooperatives i cambres.
23. Planificació i desenvolupament econòmics

en el territori de cada una de les illes, d’acord amb
les bases i l’ordenació general de l’economia de
l’Estat i de la Comunitat Autònoma.

24. Contractes i concessions administratives
respecte de les matèries la gestió de les quals
correspongui al territori.

25. Activitats classificades.
26. Coordinació hospitalària, inclosa la de la

Seguretat Social.
27. Legislació laboral de l’Estat.
28. Espectacles i activitats recreatives.
29. Institucions públiques de protecció i tutela

de menors.

I, en general, qualssevol altres que, en l’àmbit
territorial, corresponguin als interessos respectius,
d’acord amb les transferències o delegacions que
s’estableixin amb aquesta finalitat.»

27. L’article 47 passa a ser l’article 50. Es modifica
l’apartat 2, el contingut del qual és el següent:

«2. En la determinació de les fonts del dret civil
de les Illes Balears, es respecten les normes que
estableix.»

28. L’article 48 passa a ser l’article 51.

«El Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears és l’òrgan jurisdiccional en què culmina l’or-
ganització judicial de les Illes Balears en l’àmbit
territorial corresponent, i davant el qual s’exhau-
reixen les successives instàncies processals, en els
termes i en les condicions que resultin de la Llei
orgànica del Poder Judicial i altres disposicions
complementàries.»

29. L’article 49 passa a ser l’article 52. Es modifica
l’apartat 1.a), el contingut del qual és el següent:

«1. La competència dels òrgans jurisdiccionals
de les illes s’estén:

a) En l’ordre civil, a totes les instàncies i graus,
inclosos els recursos de cassació i revisió, en matè-
ria de dret civil de les Illes Balears.»

30. L’article 50 passa a ser l’article 53.

«1. El president del Tribunal Superior de Jus-
tícia de les Illes Balears és nomenat pel Rei a pro-
posta del Consell General del Poder Judicial. El pre-
sident de la Comunitat Autònoma ha d’ordenar la
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publicació d’aquest nomenament en el ‘‘Butlletí Ofi-
cial de les Illes Balears’’.

2. El nomenament de magistrats, jutges, fiscals
i secretaris que hagin de prestar serveis a les Illes
Balears s’efectua tal com preveu la Llei orgànica
del Poder Judicial a què fa referència l’article 122
de la Constitució.»

31. L’article 51 passa a ser l’article 54. S’incorpora
un nou apartat amb el número 2, i l’apartat 2 actual
passa a ser el 3. El contingut de l’apartat que s’incorpora
és el següent:

«2. En la resolució dels concursos i les opo-
sicions per proveir els llocs de magistrats i jutges
es valora com a mèrit preferent l’especialització en
el dret civil de les Illes Balears i el coneixement
del català.»

32. L’article 53 passa a ser l’article 56. Queda redac-
tat de la manera següent:

«1. La Comunitat Autònoma ha de participar
en la fixació de les demarcacions judicials i en les
corresponents a les notaries i als registres de la
propietat i mercantils que radiquen en el territori.

2. Els notaris, els registradors de la propietat
i mercantils i els corredors de comerç són nomenats
per la Comunitat Autònoma, de conformitat amb
les lleis de l’Estat. Per proveir aquestes places és
mèrit preferent l’especialització en dret civil de les
Illes Balears i el coneixement de la llengua catalana.
En cap cas no es pot establir l’excepció de natu-
ralesa i veïnatge.»

33. L’article 54 passa a ser l’article 58. S’hi afegeix
un nou punt 5, el text del qual és el següent:

«5. Una llei de les Corts Generals ha de regular
el reconeixement específic del fet diferencial de
la insularitat com a garantia de la solidaritat i de
l’equilibri interterritorial.»

34. L’article 55 passa a ser l’article 59. El punt 1
d’aquest article té la redacció següent:

«1. El patrimoni de la Comunitat Autònoma,
l’integren:

a) El patrimoni de la Comunitat en el moment
d’aprovar-se l’Estatut.

b) Els béns i els drets afectats als serveis tras-
passats a la Comunitat Autònoma.

c) Els béns i els drets que la Comunitat Autò-
noma hagi adquirit o adquireixi per qualsevol títol
jurídic vàlid.»

35. L’article 56 passa a ser l’article 60.

«Formen la hisenda de la Comunitat Autònoma
els recursos següents:

a) Els ingressos procedents del patrimoni.
b) Els ingressos derivats de les activitats de dret

privat que pugui exercir.
c) El rendiment dels impostos, taxes i contri-

bucions especials.
d) Els tributs cedits totalment o parcialment per

l’Estat.
e) Els recàrrecs sobre els impostos estatals.
f) Les participacions en els ingressos de l’Estat.
g) El producte de les multes i les sancions en

l’àmbit de l’exercici de les competències.
h) Les assignacions que estableixin els pres-

supostos generals del Estat.
i) Les transferències que procedeixin del Fons

de Compensació Interterritorial i d’altres fons per
al desenvolupament de les Illes Balears.

j) El producte de les operacions de crèdit.
k) Qualsevol altre tipus d’ingressos que es

puguin obtenir en virtut de les lleis.

36. L’article 62 passa a ser l’article 66. Els apartats 3
i 4 queden redactats de la manera següent:

«3. El deute públic de la Comunitat Autònoma
i els títols valors de caràcter equivalent emesos
per aquesta Comunitat Autónoma estan subjectes
a les mateixes normes i tenen els mateixos beneficis
i condicions que el deute públic de l’Estat.

4. El volum i les característiques de les emis-
sions s’han d’establir d’acord amb l’ordenació gene-
ral de la política creditícia i en coordinació amb
l’Estat.»

37. L’article 66 passa a ser l’article 72. Es modifica
l’apartat d), el text del qual és el següent:

«d) La tutela financera sobre els ens locals,
sens perjudici de l’autonomia que la Constitució
estableix i del que disposin les lleis de transferència
als consells insulars.»

38. L’article 67 passa a ser l’article 75. Es fa una
nova redacció de l’apartat 4, el text del qual és el següent:

«4. La Comunitat Autònoma ha de promoure efi-
caçment les diverses formes de participació en l’em-
presa i ha de fomentar, mitjançant una legislació
adequada, les societats cooperatives. També ha d’es-
tablir els mitjans que facilitin l’accés dels treballadors
a la propietat dels mitjans de producció.»

39. L’article 68 passa a ser l’article 76.

«1. La iniciativa de reforma correspon al Par-
lament, a proposta d’una cinquena part dels dipu-
tats, al Govern de la Comunitat Autònoma i a les
Corts Generals.

2. La proposta de reforma requereix per pros-
perar l’aprovació del Parlament per majoria abso-
luta i l’aprovació de les Corts Generals mitjançant
una llei orgànica.

3. En el que no preveu aquest article, cal ate-
nir-se al que sobre aquesta matèria disposa la Cons-
titució.

4. En el supòsit de tramitació al Congrés dels
Diputats i al Senat d’una proposta de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, el Par-
lament la pot retirar.»

40. Disposició addicional segona.

«Com que la llengua catalana també és patrimoni
d’altres comunitats autònomes, la Comunitat Autò-
noma de les Illes Balears pot so�icitar al Govern
de l’Estat i a les Corts Generals els convenis de
cooperació i de co�aboració que es considerin opor-
tuns a fi de salvaguardar el patrimoni lingüístic
comú, així com efectuar la comunicació cultural
entre les comunitats abans esmentades, sens per-
judici dels deures de l’Estat que estableix l’apartat 2
de l’article 149 de la Constitució, i del que disposa
l’article 145.

La institució oficial consultiva per a tot el que
es refereix a la llengua catalana és la Universitat
de les Illes Balears. La Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, d’acord amb una llei de l’Estat,
pot participar en una institució dirigida a salvaguar-
dar la unitat lingüística, institució que han d’integrar
totes les comunitats que reconeguin la cooficialitat
de la llengua catalana.»
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41. Disposició addicional tercera.

«1. Es cedeixen a la Comunitat Autònoma els
rendiments dels tributs següents:

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

b) L’mpost sobre el patrimoni.
c) L’mpost sobre transmissions patrimonials i

actes jurídics documentats.
d) L’mpost de successions i donacions.
e) La imposició general sobre les vendes en

la fase al detall.
f) Els impostos sobre consums específics en

la seva fase al detall, llevat dels recaptats mitjançant
monopolis fiscals.

g) Els tributs sobre el joc.

La supressió o modificació eventuals d’alguns
d’aquests tributs implica l’extinció o la modificació
de la cessió.

2. El contingut d’aquesta disposició es pot
modificar mitjançant acord del Govern amb la
Comunitat Autònoma, que s’ha de tramitar com
a projecte de llei a les Corts Generals. A aquests
efectes, la modificació d’aquesta disposició no s’en-
tén com a modificació de l’Estatut.»

42. Disposició addicional quarta.

«El Consell Insular d’Eivissa i Formentera pot
donar a l’Ajuntament de Formentera participació
en la gestió de les competències que li hagi atribuït
una llei del Parlament. L’encàrrec de gestió s’efec-
tua per acord del Consell Insular, amb la conformitat
prèvia de l’Ajuntament de Formentera. L’acord d’en-
càrrec de gestió ha de concretar les condicions
econòmiques i els mitjans humans i materials que
s’hi adscriguin.»

43. La disposició transitòria quarta passa a ser la
disposició transitòria primera. Els apartats 1, 2 i 3, que
es transcriuen a continuació, substitueixen el primer
paràgraf i els apartats 1, 2 i 3.

«1. Per al traspàs de funcions i de serveis inhe-
rents a les competències que corresponen a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears segons
aquest Estatut, es crea la comissió mixta.

2. La Comissió Mixta, la integren paritàriament
vocals designats pel Govern de la Nació i pel de
la Comunitat Autònoma. Aquesta Comissió Mixta
ha d’establir les normes de funcionament.

3. Els acords de la Comissió Mixta adopten la
forma de proposta al Govern de l’Estat, que els
ha d’aprovar mitjançant decret.

Els acords hi han de figurar com a annexos i
que s’han de publicar simultàniament en el ‘‘Butlletí
Oficial de l’Estat’’ i en el ‘‘Butlletí Oficial de les Illes
Balears’’, i entren en vigor a partir d’aquesta publi-
cació.»

44. La disposició transitòria cinquena passa a ser
la disposició transitòria segona.

«1. Els funcionaris i el personal laboral adscrits
a serveis de titularitat estatal o a altres institucions
públiques afectades per traspassos a la Comunitat
Autònoma passen a dependre d’aquesta Comuni-
tat, i se’ls respecten tots els drets de qualsevol ordre
i naturalesa que els corresponguin, inclòs el de
poder participar en els concursos de trasllat que
convoqui l’Estat, en igualtat de condicions amb els
altres membres del cos, per poder exercir així en
tot moment el dret permanent d’opció.

2. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears
ha de disposar dels mitjans necessaris perquè tots
els funcionaris i el personal laboral destinats a les
illes puguin adquirir el coneixement de la llengua
i de la cultura de les Illes Balears.»

45. La disposició transitòria sisena passa a ser la
disposició transitòria tercera. L’apartat 2 passa a tenir
el text següent:

«2. Per garantir el finançament dels serveis
esmentats abans, es crea una comissió mixta pari-
tària, Estat-Comunitat Autònoma, que ha d’adoptar
un mètode encaminat a fixar el percentatge de par-
ticipació previst en l’article 60 d’aquest Estatut. El
mètode que cal seguir ha de tenir en compte tant
els costos directes com els indirectes dels serveis
traspassats, i també les despeses d’inversió que
corresponguin.»

46. La disposició transitòria setena passa a ser la
disposició transitòria quarta. Els apartats 1 i 4 queden
redactats de la manera següent:

«1. Les lleis de l’Estat relatives a matèries trans-
ferides a la Comunitat Autònoma continuen en
vigència mentre el Parlament no aprovi una nor-
mativa pròpia. Correspon al Govern de la Comunitat
o, si s’escau, als consells insulars, aplicar-les.»

«4. Mentre no s’hagi constituït la Sindicatura
de Comptes, el Govern de les Illes Balears, en un
termini de tres mesos a partir de la data de tan-
cament dels pressupostos generals de la Comunitat
Autònoma, ha de presentar al Parlament de les Illes
Balears, per a l’aprovació corresponent, un compte
de liquidació del pressupost d’ingressos i de des-
peses esmentat.»

47. La disposició transitòria novena passa a ser la
disposició transitòria cinquena. L’apartat 4 queda redac-
tat de la manera següent:

«4. Els acords de la Comissió Tècnica Interin-
sular adopten la forma de proposta al Parlament
de les Illes Balears, el qual, si s’escau, les aprova
mitjançant una llei que té vigència a partir de la
publicació en el ‘‘Butlletí Oficial de les Illes
Balears’’.»

Article segon.

Queden suprimits l’apartat 3 de l’article 26, l’arti-
cle 30, les disposicions transitòries primera, segona i
tercera, els apartats 2 i 3 de la disposició transitòria
cinquena, els apartats 5 i 6 de la disposició transitòria
sisena, i les disposicions transitòries vuitena i desena
de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l’Estatut
d’Autonomia de les Islas Baleares, modificada per la Llei
orgànica 9/1994, de 24 de març.

Article tercer.

S’afegeixen a l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears
els articles i el capítol referits en els apartats següents:

1. S’incorpora un nou article en el capítol IV «Dels
consells insulars», després de l’article 37, el contingut
del qual és el següent:

«Article 38:

En cas de convocatòria d’eleccions o de dissolució
del Parlament, els diputats i els consellers dels con-
sells insulars continuen exercint els càrrecs que tin-
guin en els consells dels quals formin part fins que
s’hagi constituït el nou Consell Insular.»
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2. En el títol III «De les institucions de la Comunitat
Autònoma» es crea un nou capítol, amb el número V,
amb la denominació següent: «Òrgans de consulta i
assessorament», després de l’article 40.

3. En el capítol que esmenta l’apartat anterior, es
creen dos nous articles amb el text que es transcriu
a continuació:

«Article 41:

1. El Consell Consultiu de les Illes Balears és l’òr-
gan superior de consulta de la Comunitat Autò-
noma de les Illes Balears.
2. El Consell Consultiu, l’integren set juristes de
prestigi reconegut, tres dels quals els elegeix el
Parlament mitjançant el vot favorable de les tres
cinquenes parts dels diputats.
3. Una llei del Parlament ha de regular-ne l’or-
ganització i el funcionament.

Article 42:

1. El Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears és l’òrgan co�egiat de participació, estudi,
deliberació, assessorament i proposta en matèria
econòmica i social.

2. Una llei del Parlament n’ha de regular la com-
posició, la designació dels membres, l’organització
i les funcions.»

4. En el capítol VI «Del control dels poders de la
Comunitat Autònoma» se n’incorpora un de nou, que
passa a ser l’article 46, el text del qual és el següent:

«1. Sens perjudici de les competències que
corresponen al Tribunal de Comptes, la Sindicatura
de Comptes és l’òrgan al qual correspon la fisca-
lització externa de l’activitat econòmica, financera
i comptable del sector públic de les Illes Balears.

2. La Sindicatura de Comptes està formada per
tres síndics, elegits pel Parlament per majoria de
tres cinquenes parts dels diputats.

3. Una llei del Parlament ha de regular-ne el
funcionament i l’organització.»

5. En el títol IV «De l’organització judicial», es crea
un nou article que passa a ser l’article 57, el text del
qual és el següent:

«Les ternes que el Parlament ha de presentar
al Consell General del Poder Judicial per al nome-
nament dels magistrats del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears requereixen una majoria
favorable de les tres cinquenes parts dels diputats.»

6. S’introdueix en el títol V «De la hisenda, el patri-
moni i l’economia» un nou article, que passa a ser l’ar-
ticle 68, el text del qual és el següent:

«Per al desenvolupament i l’execució de les fun-
cions i les competències, els consells insulars tenen
una autonomia financera, que ha de respectar el
principi de suficiència de recursos per garantir
l’exercici adequat de les competències pròpies.»

7. S’incorpora en el títol V «De la hisenda, el patri-
moni i l’economia» un nou article, que passa a ser el 69,
el text del qual és el següent:

«Els recursos dels consells insulars estan cons-
tituïts per:

1. Els recursos propis, establerts per als con-
sells insulars per la legislació estatal com a ens
d’Administració local.

2. Els que determinen les lleis de transferèn-
cies, com a finançament provisional de les funcions
i els serveis que es transfereixen.

3. Les subvencions i transferències de capital
que estableixi la llei del Parlament.

4. La participació en el finançament de la
Comunitat, proporcionalment a les competències
autonòmiques que els consells gestionen com a
finançament definitiu.

5. Les transferències procedents del Fons de
Compensació Interinsular, d’acord amb la distribu-
ció que estableixi la llei del Parlament.

6. Qualsevol tipus d’ingressos que es puguin
obtenir en virtut de les lleis.»

8. En el títol V «De la hisenda, el patrimoni i l’e-
conomia», es crea un nou article, que passa a ser l’ar-
ticle 73, el text del qual és el següent:

«Als efectes de concretar el que disposa l’ar-
ticle 60, i especialment la participació territorialit-
zada de les Illes Balears en els tributs generals que
es determinin i les condicions per a l’aprovació de
recàrrecs sobre tributs del sistema fiscal general,
en el marc del que disposen l’article 157.3 de la
Constitució i la legislació que el desplega, l’Admi-
nistració General de l’Estat i la Comunitat Autò-
noma de les Illes Balears han de subscriure un acord
bilateral que s’ha de formalitzar en comissió mixta
i que pot ser revisat periòdicament de manera con-
junta; ha de tenir en compte l’esforç fiscal de les
Illes Balears i atendre singularment els criteris de
coresponsabilitat fiscal i de solidaritat interterrito-
rial.»

9. S’introdueix en el títol V «De la hisenda, el patri-
moni i l’economia» un nou article, que passa a ser l’ar-
ticle 74, el text del qual és el següent:

«1. Sens perjudici del que disposa l’article ante-
rior, la participació anual de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en els ingressos de l’Estat a
què es refereix l’apartat f) de l’article 60, s’ha de
negociar d’acord amb els criteris que fixi la legis-
lació de desplegament de l’article 157 de la Cons-
titució, i amb qualssevol altres que permetin garan-
tir, amb suficiència i solidaritat, l’exercici de les com-
petències de la Comunitat Autònoma.

2. El percentatge de participació únicament pot
ser objecte de revisió en els supòsits següents:

a) Quan s’ampliïn o es redueixin les compe-
tències assumides per la Comunitat Autònoma i
que anteriorment duia a terme l’Estat.

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

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

seva entrada en vigor, l’Administració General de
l’Estat o la Comunitat Autònoma so�icitin la revisió
esmentada.»

Disposició addicional cinquena (nova).

Es proposa afegir-hi una nova disposició addicional,
la cinquena, que té la redacció següent:

«La celebració d’eleccions s’ha d’atenir al que
disposin les Corts Generals, amb la finalitat exclu-
siva de coordinar el calendari de les diverses con-
sultes electorals.»

Article quart.

Els articles que es detallen a continuació, que no han
estat modificats, passen a tenir la numeració següent:

L’apartat 4 de l’article 26 passa a ser l’apartat 3 d’a-
quest article.
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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.
El capítol V «De l’Administració pública de les Illes

Balears» passa a ser el capítol VI.
L’article 41 passa a ser l’article 43.
L’article 42 passa a ser l’article 44.
El capítol VI «Del control dels poders de la Comunitat

Autònoma» passa a ser el capítol VII.
L’article 43 passa a ser l’article 45.
El capítol VII «Del règim jurídic de la Comunitat Autò-

noma» passa a ser el capítol VIII.
L’article 44 passa a ser l’article 47.
L’article 45 passa a ser l’article 48.
L’article 46 passa a ser l’article 49.
L’article 47 passa a ser l’article 50.
L’article 49 passa a ser l’article 52.
L’apartat 2 de l’article 51, que passa a ser l’article 54,

passa a ser l’apartat 3.
L’article 52 passa a ser l’article 55.
L’article 57 passa a ser l’article 61.
L’article 58 passa a ser l’article 62.
L’article 59 passa a ser l’article 63.
L’article 60 passa a ser l’article 64.
L’article 61 passa a ser l’article 65.
L’article 63 passa a ser l’article 67.
L’article 64 passa a ser l’article 70.
L’article 65 passa a ser l’article 71.

Article cinquè.

La denominació d’Islas Baleares en el títol, en el
preàmbul i en tots els articles de l’Estatut d’autonomia
en què figuri se substitueix la d’Illes Balears.

Disposició transitòria única.

La modificació del règim d’incompatibilitats i el dret
a renunciar als càrrecs de diputat o conseller insular
que preveu l’article 37 no és aplicable als diputats ni
als consellers insulars de la IV legislatura.

Disposició final única.

Aquesta reforma de l’Estatut d’autonomia entra en
vigor l’endemà d’haver estat publicada en el «Butlletí
Oficial de l’Estat».

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

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

Madrid, 8 de gener de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

459 LLEI ORGÀNICA 4/1999, de 8 de gener, de
reforma de la Llei orgànica 4/1983, d’Estatut
d’autonomia de Castella i Lleó. («BOE» 8, de
9-1-1999.)

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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Estatut d’autonomia de Castella i Lleó, aprovat per
la Llei orgànica 4/1983, de 25 de febrer, va ser modificat
per la Llei orgànica 11/1994, de 24 de març. Aquesta
reforma només preveia aspectes competencials inclosos
en els articles 24, 26, 27, 28 i 29, i la introducció d’un
nou article 27 bis relatiu a competències sobre educació.

El Ple de les Corts de Castella i Lleó, en la sessió
de 12 de desembre de 1996, va aprovar una resolució,
conseqüència del debat de política general sobre la
Comunitat, per la qual es va crear, al si de la Comissió
Permanent Legislativa d’Estatut, una ponència amb
representació de tots els grups parlamentaris de la Cam-
bra per a l’estudi i, si s’escau, proposta de reforma de
l’Estatut d’autonomia de Castella i Lleó en el marc de
la Constitució espanyola.

Aquesta proposta de reforma de l’Estatut d’autono-
mia, fruit dels treballs d’aquesta Ponència, no només
afecta l’àmbit competencial sinó que aprofundeix la capa-
citat d’autogovern de la Comunitat.

Article únic.

Els preceptes de la Llei orgànica 4/1983, de 25 de
febrer, d’Estatut d’autonomia de Castella i Lleó, modi-
ficada per la Llei orgànica 11/1994, de 24 de març,
de reforma de l’Estatut esmentat, queden redactats de
la manera següent:

1r Article 1. Disposicions generals.

«1. Castella i Lleó, com a expressió de la seva
identitat pròpia, d’acord amb la vinculació històrica
i cultural de les províncies que la integren, i en
exercici del dret a l’autonomia reconegut en l’article
2 de la Constitució, es constitueix en comunitat
autònoma d’acord amb la Constitució i aquest Esta-
tut, que és la seva norma institucional bàsica.

2. La Comunitat de Castella i Lleó és la ins-
titució en què s’organitza políticament i jurídica-
ment l’autogovern de la Comunitat Autònoma.

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

2n Article 2. Àmbit territorial.

«El territori de la Comunitat de Castella i Lleó
comprèn el dels municipis que integren les pro-
víncies d’Àvila, Burgos, Lleó, Palència, Salamanca,
Segòvia, Sòria, Valladolid i Zamora.»

3r Article 3. Seu.

«1. Una llei de les Corts de Castella i Lleó, apro-
vada per majoria de dos terços, ha de fixar la seu
o les seus de les institucions d’autogovern.

2. La Junta de Castella i Lleó ha de determinar
la ubicació dels organismes o els serveis de l’Ad-
ministració de la Comunitat, atenent criteris de des-
centralització, eficàcia i coordinació de funcions i
la tradició historicocultural.»

4r S’hiafegeix un nou article:

«Article 4. Valors essencials.

1. La llengua castellana i el patrimoni històric,
artístic i natural són valors essencials per a la iden-
titat de la Comunitat de Castella i Lleó i són objecte
de protecció i suport especials, per a la qual cosa
cal fomentar la creació d’entitats que atenguin
aquesta finalitat.


