
680 Dilluns 31 maig 1999 Suplement núm. 9

CAP DE L’ESTAT

10225 LLEI ORGÀNICA 12/1999, de 6 de maig, de
reforma de la Llei orgànica 1/1983, de 25
de febrer, de l’Estatut d’autonomia d’Extrema-
dura. («BOE» 109, de 7-5-1999.)

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

Transcorreguts quinze anys des de l’aprovació de la
Llei orgànica 1/1983, de 25 de febrer, de l’Estatut d’au-
tonomia d’Extremadura, desplegada en aquest període
amb prou experiència en l’organització i el funcionament
de les seves institucions d’autogovern, en l’assumpció
i en l’exercici de competències que preveu el mateix
Estatut, bé en el seu text original o en la reforma derivada
del pacte autonòmic del 1992, en l’organització, la gestió
i la prestació de serveis i, en definitiva, en el procés
d’aplicació de l’Estat de les autonomies que preveu el
títol VIII de la Constitució espanyola, que serveix de marc
i fonament a l’Estatut de la Comunitat Autònoma d’Ex-
tremadura; és oportú i convenient procedir a una nova
reforma de la Llei institucional bàsica d’Extremadura,
amb la qual s’intenta aconseguir avenços substancials
en quatre direccions. La primera, clarificar les esferes
corresponents als poders legislatiu i executiu, de manera
que permeti un funcionament més correcte i una visua-
lització més adequada per part dels ciutadans de la divi-
sió de poders en què es basa el nostre sistema polític,
i obrir, alhora, la possibilitat de crear nous òrgans que
coadjuvin en aquesta millora del funcionament institu-
cional de la regió.

La segona, ampliar les competències susceptibles de
ser assumides, per mitjà dels procediments que permet
la nostra Constitució en matèries com ara ferrocarrils,
carreteres, centres de contractació, cultura, institucions
públiques de protecció i tutela de menors, denomina-
cions d’origen, protecció del medi ambient, defensa del
consumidor i usuari, ordenació farmacèutica, ordenació
del transport de mercaderies i viatgers, gestió de l’as-
sistència sanitària de la Seguretat Social, etc.

En tercer lloc, s’obre l’Estatut de manera que permeti
a qualsevol força política de desenvolupar els seus propis
criteris de govern, sense que la Llei fonamental suposi
una cotilla impeditiva per a les diverses alternatives de
Govern. En aquest sentit, s’ha possibilitat l’aplicació dels
diferents models de finançament autonòmic. Així mateix,
es permet l’ampliació de les competències locals per
mitjà de la transferència o la delegació de competències
als municipis i les províncies.

Finalment, es modifiquen substancialment els proces-
sos d’investidura del president de la Junta d’Extrema-
dura, i es faculta el president de la Cambra per proposar
candidats, cosa que simplifica molt aquest procés, s’am-
plien els períodes de sessions de l’Assemblea, es pre-
veuen i es regulen amb precisió els supòsits de delegació
legislativa, es possibilita la dissolució avançada de l’As-
semblea, dins d’uns límits, i sense alterar la durada de
la legislatura originària.

En definitiva, s’ha abordat una reforma en profunditat
que, recollint l’experiència acumulada, tant des del
Govern com des dels grups parlamentaris, vol raciona-
litzar i introduir millores tècniques en diversos preceptes
que tenien una aplicació escassa o havien perdut vigèn

cia pel compliment de terminis que preveu la Constitució
o el mateix Estatut.

Per tot això, i en conclusió, la reforma de l’Estatut
d’autonomia d’Extremadura permet aprofundir en la
capacitat d’autogovern amb vista a l’homologació i la
consolidació de l’Estat de les autonomies que preveu
la Constitució, assumir més competències, reformar el
funcionament i el paper tant de la Junta d’Extremadura
com de l’Assemblea.

Article únic.

Els articles de la Llei orgànica 1/1983, de 25 de febrer,
d’Estatut d’autonomia d’Extremadura, reformada per les
lleis orgàniques 5/1991, de 13 de març, i 8/1994, de 24
de març, que s’esmenten tot seguit, queden redactats
de la manera següent:

1. «Article 2.

1. El territori d’Extremadura és el dels municipis
compresos dins els límits actuals de les províncies
de Badajoz i Càceres.

2. La Comunitat Autònoma pot estructurar, mit-
jançant llei, la seva organització territorial en muni-
cipis i comarques, d’acord amb la Constitució.»

2. «Article 6.

1. Els drets, les llibertats i els deures fonamen-
tals dels extremenys són els que estableix la Cons-
titució.

2. Les institucions de la Comunitat Autònoma
d’Extremadura, dins el marc de la seva competèn-
cia, exerceixen els seus poders amb els objectius
bàsics següents:

a) L’elevació del nivell cultural i el treball de
tots els extremenys.

b) Promoure les condicions perquè la llibertat
i la igualtat dels extremenys siguin reals i efectives.

c) Facilitar la participació de tots els extre-
menys i, en particular, dels joves i les dones, en
la vida política, econòmica, cultural i social d’Ex-
tremadura, en un context de llibertat, justícia i soli-
daritat entre tots els extremenys.

d) Adoptar les mesures que promoguin la inver-
sió i fomentin el progrés econòmic i social d’Ex-
tremadura i propiciar la plena ocupació i l’especial
garantia de llocs de treball per als joves i les dones
d’Extremadura, i la correcció dels desequilibris terri-
torials en la Comunitat.

e) Fomentar el benestar social i econòmic del
poble extremeny, en especial de les capes socials
més desfavorides, per mitjà de l’extensió i la millora
dels equipaments socials i els serveis co�ectius,
amb especial atenció al medi rural i a les comu-
nicacions.

f) Promoure la solidaritat entre els municipis,
les comarques i les províncies de la regió i d’aquesta
amb les altres comunitats autònomes, d’acord amb
la Constitució, aquest Estatut i les lleis.

g) Potenciar les peculiaritats del poble extre-
meny i l’afermament de la identitat extremenya,
per mitjà de la investigació, la difusió, el coneixe-
ment i el desenvolupament dels valors històrics i
culturals del poble extremeny en tota la seva varie-
tat i riquesa.

h) Impulsar l’estrenyiment dels vincles humans,
culturals i econòmics amb la nació veïna de Por-
tugal i amb els pobles d’Hispanoamèrica, sens per-
judici de les atribucions que corresponen a l’Estat
i de l’interès general dels espanyols.
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i) Assumir, com a actuació principal, la defensa
del dret dels extremenys a viure i treballar a la
seva terra i crear les condicions que facilitin el
retorn dels emigrants.

j) Crear les condicions favorables per al progrés
social i econòmic de la regió i vetllar per la con-
secució d’un equilibri econòmic adequat i just res-
pecte a la resta de les comunitats autònomes de
l’Estat espanyol.

k) La transformació de la realitat econòmica
d’Extremadura, mitjançant la industrialització i la
realització d’una reforma agrària, entesa com la
transformació, la modernització i el desenvolupa-
ment de les estructures agràries, com a element
essencial per a una política de desenvolupament
i de foment de l’ocupació, en el marc d’una política
general de respecte i conservació del medi ambient.

l) Propiciar la igualtat efectiva de l’home i la
dona extremenys, i promoure la plena incorporació
d’aquesta en la vida social i superar qualsevol dis-
criminació laboral, cultural, econòmica o política.

m) Protegir els drets i la dignitat dels menors,
i d’aquelles persones que integren l’anomenada ter-
cera edat.»

3. «Article 7.

1. Correspon a la Comunitat Autònoma la com-
petència exclusiva en les matèries següents:

1. Organització de les seves institucions d’au-
togovern.

2. Ordenació del territori, urbanisme i habitatge.

3. Obres públiques d’interès per a la Comunitat
Autònoma, dins el seu territori i que no tinguin la
qualificació legal d’interès general de l’Estat ni afec-
tin una altra comunitat autònoma.

4. Ferrocarrils, carreteres i camins, l’itinerari
dels quals transcorri íntegrament en el territori de
la regió i, en els mateixos termes, els transports
terrestres, fluvials, per cable o canonada, centres
de contractació i terminals de càrrega en matèria
de transport terrestre en l’àmbit de la Comunitat.

5. Aeroports, heliports i ports esportius i, en
general, els que no exerceixin activitats comercials.

6. Agricultura, ramaderia i indústries agroali-
mentàries d’acord amb l’ordenació general de l’e-
conomia.

7. Els projectes, la construcció i l’explotació
dels aprofitaments hidràulics, els canals i els rega-
dius d’interès de la Comunitat Autònoma; aigües
minerals, termals i subterrànies quan discorrin ínte-
grament per l’àmbit territorial de la Comunitat Autò-
noma; l’ordenació i la concessió de recursos i apro-
fitaments hidràulics, canals i regadius quan les
aigües discorrin íntegrament dins el territori d’Ex-
tremadura.

8. Cacera, pesca fluvial i lacustre. Aqüicultura.
Protecció dels ecosistemes en què es duen a terme
aquestes activitats.

9. Fires i mercats interiors. Establiment de bor-
ses de valors i establiment i regulació de centres
de contractació de mercaderies, d’acord amb la
legislació mercantil.

10. Foment del desenvolupament econòmic de
la Comunitat Autònoma dins els objectius marcats
per la política econòmica nacional i, en especial,
la creació i la gestió d’un sector públic regional
propi de la Comunitat Autònoma.

11. Artesania.

12. Museus, arxius i biblioteques, conservato-
ris de música i dansa i centres de belles arts, d’in-
terès de la Comunitat Autònoma, de titularitat no
estatal.

13. Patrimoni monumental, històric, artístic,
arqueològic d’interès per a la Comunitat Autònoma,
sens perjudici del que preveu l’article 149.1.28a
de la Constitució.

14. Folklore, tradicions i festes d’interès histò-
ric o cultural.

15. Cultura, sens perjudici del que disposa l’ar-
ticle 149.2 de la Constitució, i defensa del dret
dels extremenys a les seves peculiaritats culturals.

16. Foment de la investigació científica i tèc-
nica amb vista als interessos de la regió, sens per-
judici del que disposa l’article 149.1.15a de la
Constitució.

17. Promoció i ordenació del turisme en l’àmbit
territorial de la Comunitat Autònoma.

18. Promoció de l’esport i de la utilització ade-
quada del lleure.

19. Promoció de la participació lliure i eficaç
de la joventut i de la dona en el desenvolupament
polític, social, econòmic i cultural.

20. Assistència i benestar social.

21. Vigilància i protecció dels edificis i les ins-
ta�acions. La coordinació i altres facultats en relació
amb les policies locals en els termes que estableixi
una llei orgànica.

22. Casinos, jocs i apostes, amb exclusió de
les Apostes Mútues Esportivobenèfiques i loteries
nacionals.

23. Cooperatives, mútues no integrades al sis-
tema de la Seguretat Social, respectant la legislació
mercantil.

24. Espectacles públics.

25. Estadística per a finalitats d’interès de la
Comunitat Autònoma.

26. Fundacions que exerceixin principalment
les seves funcions en la Comunitat Autònoma.

27. 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 estan subjectes a la legis-
lació de mines, hidrocarburs i energia nuclear.
L’exercici de la competència s’ha de fer 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, 131 i núme-
ros 11 i 13 de l’apartat 1 de l’article 149 de la
Constitució.

28. Insta�acions de producció, distribució i
transport d’energia quan el transport no surti del
seu territori i el seu aprofitament no afecti una altra
comunitat autònoma, sens perjudici del que esta-
bleixen els números 22 i 25 de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 149 de la Constitució.

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

30. 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.

31. Servei meteorològic de la Comunitat
Autònoma.

32. Institucions públiques de protecció i tutela
de menors, de conformitat amb la legislació civil,
penal i penitenciària de l’Estat.
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33. Comerç interior, d’acord amb les bases i
l’ordenació de l’activitat econòmica general i la polí-
tica monetària de l’Estat, en els termes del que
disposen els articles 38, 131, i els números 11
i 13 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució.

34. Denominacions d’origen, en co�aboració
amb l’Estat.

35. Tractament especial de les zones de mun-
tanya.

36. Caixes d’estalvi i institucions de crèdit coo-
peratiu públic i territorial, en el marc de l’ordenació
general de l’economia i d’acord amb les disposi-
cions que en ús de les seves facultats dicti l’Estat.

2. En l’exercici d’aquestes competències,
corresponen a la Comunitat Autònoma les potes-
tats legislatives i reglamentàries i la funció execu-
tiva, respectant, en tot cas, el que disposen els
articles 140 i 149.1 de la Constitució.»

4. «Article 8.

En el marc de la legislació bàsica de l’Estat i
en els termes que aquesta estableixi, correspon a
la Comunitat Autònoma el desplegament legislatiu
i l’execució de:

1. Règim local tal com preveu l’article 148.1.2a
de la Constitució i, en especial, l’alteració dels ter-
mes i les denominacions dels municipis compresos
en el territori, així com la creació d’organitzacions
d’àmbit inferior i superior, en els termes que esta-
bleix l’article 2.2 d’aquest Estatut.

2. Forests, aprofitament i serveis forestals, vies
pecuàries, pastures i espais naturals protegits.

3. Ordenació i planificació de l’activitat econò-
mica regional, en l’exercici de les competències
assumides en el marc d’aquest Estatut.

4. Sanitat i higiene. Centres sanitaris i hospi-
talaris públics. Coordinació hospitalària en general.

5. Règim estatutari dels funcionaris de la
Comunitat Autònoma i de l’Administració local.

6. Co�egis professionals i exercici de les pro-
fessions titulades. Cambres Agràries, Cambres de
Comerç i Indústria i altres corporacions de dret
públic representatives d’interessos econòmics i pro-
fessionals.

7. Defensa del consumidor i l’usuari, d’acord
amb les bases i l’ordenació de l’activitat econòmica
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, 131, i els núme-
ros 11, 13 i 16 de l’apartat 1 de l’article 149 de
la Constitució.

8. Protecció del medi ambient. Normes addi-
cionals de protecció.

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

comunicació social, en el marc de les normes bàsi-
ques que l’Estat estableix d’acord amb el número 27
de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució, així
com de l’Estatut Jurídic de Radiotelevisió.

11. Ordenació farmacèutica.
12. Sistema de consultes populars en l’àmbit

d’Extremadura, de conformitat amb el que disposa
la Llei a què es refereix l’apartat 3 de l’article 92
de la Constitució i altres lleis de l’Estat, al qual
correspon l’autorització de la seva convocatòria.»

5. «Article 9.

Correspon a la Comunitat Autònoma, en els ter-
mes que estableixin les lleis i les normes regla-

mentàries de l’Estat, la funció executiva en les matè-
ries següents:

1. Distribució i gestió dels fons per a la pro-
tecció de l’atur.

2. Associacions que exerceixen principalment
les seves funcions en la Comunitat Autònoma.

3. Fires internacionals.
4. Gestió de les prestacions i els serveis socials

del sistema de Seguretat Social: Imserso. La deter-
minació de les prestacions del sistema, els requisits
per establir les condicions del beneficiari i el finan-
çament s’ha de fer d’acord amb les normes que
estableix l’Estat en l’exercici de les seves compe-
tències, de conformitat amb el que disposa el núme-
ro 17 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Cons-
titució.

5. Gestió de museus, arxius i biblioteques de
titularitat estatal, que no es reservi l’Estat. Els ter-
mes de la gestió s’han de fixar mitjançant conveni.

6. Pesos i mesures. Contrast de metalls.
7. Plans estatals d’implantació o reestructura-

ció de sectors econòmics.
8. Productes farmacèutics.
9. Propietat industrial.
10. Propietat inte�ectual.
11. 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.

12. Ordenació del transport de mercaderies i
viatgers que tinguin l’origen i la destinació dins la
Comunitat Autònoma, sens perjudici de l’execució
directa que es reservi l’Estat.

13. La gestió de l’assistència sanitària de la
Seguretat Social, d’acord amb el que preveu el
número 17 de l’apartat 1 de l’article 149 de la
Constitució, i es reserva a l’Estat l’alta inspecció
conduent al compliment de la funció a què es refe-
reix aquest precepte.

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

6. «Article 10.

La Comunitat Autònoma, amb l’acord previ de
l’Assemblea d’Extremadura adoptat per majoria
absoluta i a iniciativa de la Junta, pot ampliar l’àmbit
de les seves competències en matèries que no esti-
guin atribuïdes en exclusiva a l’Estat, o de les quals
només estiguin atribuïdes les bases o principis. L’a-
cord d’assumir les noves competències s’ha de sot-
metre a les Corts Generals per a la seva aprovació
mitjançant una llei orgànica. Les noves competèn-
cies s’han d’incorporar a l’Estatut mitjançant la seva
reforma d’acord amb el procediment que preveu
l’article 62.

Així mateix, pot assumir competències per mitjà
dels procediments que estableixen els números 1
i 2 de l’article 150 de la Constitució.»

7. «Article 11.

1. Correspon a la Comunitat Autònoma la con-
servació, la defensa i la protecció del Fur del Baylío
i altres institucions de dret consuetudinari.

2. Així mateix, correspon a la Comunitat Autò-
noma la protecció de les peculiaritats lingüístiques
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i culturals, així com el cabal hereditari dels costums
i les tradicions populars de la regió, i amb respecte,
en tot cas, per les variants locals i comarcals.»

8. «Article 12.

1. Correspon a la Comunitat Autònoma la com-
petència de desplegament legislatiu i l’execució de
l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i
graus, modalitats i especialitats, d’acord amb el que
disposen l’article 27 de la Constitució i les lleis
orgàniques que de conformitat amb l’apartat 1 de
l’article 81 de la Constitució el despleguin, i sens
perjudici de les facultats que atribueix a l’Estat el
número 30 de l’apartat 1 de l’article 149, i de l’alta
inspecció per al seu compliment i garantia.

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 de l’Estat la informació que
li so�iciti sobre el funcionament del sistema edu-
catiu en els aspectes qualitatius i quantitatius i ha
de co�aborar amb l’Administració de l’Estat en les
actuacions de seguiment i avaluació del sistema
educatiu nacional.

3. A més de les competències en matèria d’en-
senyament i centres universitaris que preveu l’a-
partat anterior i en relació amb aquests últims, la
Comunitat Autònoma, dins el seu territori, ha d’as-
sumir les competències i exercir les funcions que
li puguin correspondre en el marc de la legislació
general o, si s’escau, de les delegacions que es
puguin produir, de conformitat amb l’article 150.2
de la Constitució, i fomentar, en l’àmbit universitari,
la investigació, referida especialment a matèries o
aspectes peculiars de la Comunitat Autònoma.

4. Les competències de desplegament legisla-
tiu que preveu aquest article es regulen per una
llei de l’Assemblea aprovada per majoria absoluta
dels seus membres.»

9. «Article 13.

1. La Comunitat Autònoma d’Extremadura pot
concertar convenis amb altres comunitats autòno-
mes per a la gestió i prestació de serveis propis
de la competència exclusiva d’aquestes comunitats.
La formalització d’aquests convenis, abans de la
seva entrada en vigor, s’ha de comunicar a les Corts
Generals i a l’Assemblea d’Extremadura. Si les Corts
Generals, alguna de les cambres o l’Assemblea
d’Extremadura manifesten objeccions en el termini
de trenta dies, a partir de la recepció de la comu-
nicació, el conveni ha de seguir el requisit que pre-
veu l’apartat següent.

Si transcorregut aquest termini no s’han mani-
festat objeccions al conveni, entra en vigor.

2. A proposta de la Junta d’Extremadura, que
ha de ser aprovada per l’Assemblea, la Comunitat
Autònoma també pot establir acords de cooperació
amb altres comunitats autònomes, amb l’autorit-
zació prèvia de les Corts Generals.»

10. «Article 14.

1. Tant en l’exercici de les competències prò-
pies com de les que la Comunitat rebi de l’Estat
per transferència o delegació, les seves institucions
de govern tenen com a objectiu primordial promou-
re, amb el suport necessari de l’Estat, les condicions
favorables per al progrés social i econòmic a la
regió i vetllar per la consecució d’un equilibri eco-
nòmic adequat i just respecte a la resta de les comu-

nitats de l’Estat espanyol, que es concreta en un
nivell i una qualitat de vida per a tots els que viuen
i treballen a Extremadura igual, com a mínim, als
valors mitjans assolits en la resta d’Espanya.

2. Les competències de la Comunitat Autòno-
ma han de ser exercides d’acord amb els principis
de co�aboració mútua, auxili i informació recíproca
amb la resta dels poders públics de l’Estat.

3. Es poden concertar convenis amb l’Admi-
nistració de l’Estat en assumptes d’interès comú
dins les seves competències respectives.

4. La Comunitat Autònoma d’Extremadura ha
de participar en l’elaboració i l’execució dels plans
i els programes d’interès general de la nació, ha
de formar part dels òrgans o les entitats de coo-
peració que s’hi creïn i, si s’escau, ha de gestionar
els fons que siguin objecte de distribució territorial.

5. Per a l’exercici de la competència que preveu
l’article 7.1.21, la Comunitat Autònoma pot con-
venir amb l’Estat l’adscripció d’una unitat del Cos
Nacional de Policia en els termes i per a l’exercici
de les funcions que preveu la Llei orgànica a�udida
a la regla 29a de l’apartat 1 de l’article 149 de
la Constitució.»

11. «Article 15.

1. La Comunitat Autònoma d’Extremadura ha
de ser informada pel Govern de la nació del procés
de negociació i elaboració dels treballs i els con-
venis internacionals que afectin matèries del seu
interès específic, i pot emetre, si s’escau, la seva
opinió.

2. La Comunitat Autònoma ha d’executar els
tractats i els convenis internacionals subscrits pel
Regne d’Espanya en el que afectin matèries de la
seva competència.»

12. «Article 16.

1. Les relacions entre la Comunitat Autònoma
i les entitats territorials que la formen es regeixen
pel que estableixen la legislació de l’Estat i aquest
Estatut.

2. En els termes que disposi una llei de l’As-
semblea d’Extremadura, la Comunitat Autònoma
pot articular la gestió ordinària dels seus serveis
per mitjà de les entitats locals d’Extremadura.

Aquesta llei ha d’establir els mecanismes de
direcció i control per part de la Comunitat.

3. La Comunitat Autònoma ha de coordinar les
funcions pròpies de les diputacions provincials que
siguin d’interès general d’Extremadura. A aquests
efectes, i en el marc de la legislació de l’Estat, una
llei de l’Assemblea d’Extremadura, aprovada per
majoria absoluta, estableix les fórmules generals
de coordinació i la relació de funcions que han
de ser coordinades, i fixa, si s’escau, les singularitats
que, segons la naturalesa de la funció, són indis-
pensables per a la seva coordinació més adequada.

4. La Comunitat Autònoma pot transferir a les
diputacions i els municipis, o delegar-los-hi, mitjan-
çant una llei aprovada per majoria absoluta, facul-
tats corresponents a matèries de la seva compe-
tència. Aquesta llei ha de preveure, en cada cas,
la transferència corresponent de mitjans financers,
així com la forma de direcció i control que es reserva
la Comunitat.»

13. «Article 17.

La Junta d’Extremadura pot participar en els
òrgans de gestió, control i administració de les
empreses en què participa l’Estat i especialment
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en els monopolis estatals i empreses públiques que
exerceixin preferentment la seva activitat a la regió.
La designació dels seus membres correspon a l’òr-
gan competent de l’Administració de l’Estat, amb
la proposta prèvia de la Junta d’Extremadura, que
ha d’informar prèviament l’Assemblea, i en el nom-
bre i la forma que estableixi la legislació de l’Estat.

La Junta d’Extremadura pot elaborar i remetre
al Govern de la Nació qualsevol informe, estudi o
proposta relatiu a la gestió dels monopolis estatals,
les empreses públiques o els serveis de l’Adminis-
tració Central de l’Estat a la Comunitat en funció
de la seva incidència en la situació socioeconòmica
de la regió.

Els informes, els estudis o les propostes han
de ser objecte de comunicació a l’Assemblea d’Ex-
tremadura i l’acord que adopti aquesta Assemblea,
notificat degudament, dóna lloc a resolució moti-
vada del Govern de la nació o dels organismes
o les entitats titulars de la participació de les
empreses.»

14. «Article 19.

1. L’Assemblea, que representa el poble extre-
meny, és inviolable i no pot ser dissolta excepte
en els supòsits que preveu aquest Estatut.

2. Correspon a l’Assemblea d’Extremadura:

a) Exercir la potestat legislativa de la Comunitat
Autònoma.

b) Promoure i controlar l’acció de la Junta d’Ex-
tremadura.

c) Aprovar els pressupostos de la Comunitat
Autònoma.

d) Elaborar-ne el Reglament, l’aprovació i la
modificació del qual exigeix majoria absoluta de
la Cambra en una votació final sobre el conjunt
del projecte.

e) Designar, d’entre els seus membres, els
senadors corresponents a la Comunitat Autònoma
segons el que estableix l’article 69.5 de la Cons-
titució. Els senadors són designats proporcional-
ment al nombre de membres dels grups polítics
representats a l’Assemblea i el seu mandat s’acaba
el dia de la dissolució de la Cambra.

f) Interposar recurs d’inconstitucionalitat d’a-
cord amb el que disposa l’article 162.1.a) de la
Constitució.

g) So�icitar al Govern de la nació l’adopció de
projectes de llei o trametre a la Mesa del Congrés
dels Diputats proposicions de llei de conformitat
amb l’article 87.2 de la Constitució.

h) El control dels mitjans de comunicació social
que depenen de la Comunitat Autònoma.

i) Aprovar, a proposta de la Junta d’Extrema-
dura, els acords de cooperació a què es refereix
el número 2 de l’article 13 d’aquest Estatut.

j) 1. Delegar en la Junta d’Extremadura la
potestat de dictar normes amb rang de llei sobre
determinades matèries, que no exigeixin una majo-
ria qualificada de l’Assemblea, en els supòsits
següents:

A) Quan tingui per objecte la formació de tex-
tos articulats; en aquest cas la delegació s’ha d’a-
torgar mitjançant una llei de bases, que ha de deli-
mitar amb precisió l’objecte i l’abast de la delegació
legislativa i els principis o els criteris que s’han de
seguir en el seu exercici.

Les lleis de bases en cap cas no poden autoritzar
la modificació de la llei de bases ni facultar per
dictar normes amb caràcter retroactiu.

B) Quan tingui com a objecte refondre diversos
textos legals en un de sol, la delegació legislativa
s’ha de fer per una llei ordinària de caràcter espe-
cífic, que ha de determinar l’àmbit normatiu a què
es refereix el contingut de la delegació i especificar
si se circumscriu a la mera formulació d’un text
únic o si s’inclou la de regularitzar, aclarir i har-
monitzar els textos legals que han de ser refosos.

2. La delegació legislativa s’ha d’atorgar al
Govern en forma expressa, per a una matèria con-
creta i amb la fixació del termini per al seu exercici.
La delegació s’extingeix pel transcurs del termini
esmentat i per l’ús que en faci la Junta d’Extre-
madura mitjançant la publicació de la norma corres-
ponent. No es pot entendre concedida de manera
implícita o per un temps indeterminat. Tampoc no
pot permetre la subdelegació a autoritats diferents
del mateix Govern regional.

Sens perjudici de la competència pròpia dels tri-
bunals, les lleis de delegació poden establir, en cada
cas, fórmules addicionals de control i, si s’escau,
a requeriment de dos grups parlamentaris o del 15
per 100 dels diputats, s’ha de sotmetre a debat
o a votació de totalitat l’exercici de la delegació
dins els trenta dies següents a la publicació del
decret legislatiu.

Quan una proposició de llei sigui contrària a una
delegació legislativa en vigor, la Junta d’Extrema-
dura està facultada per oposar-se a la seva trami-
tació; en aquest cas només pot seguir-la després
d’un debat i la votació de totalitat en la qual s’aprovi
la derogació total o parcial de la llei de delegació
en els termes que especifiqui l’autor de la propo-
sició de llei o l’esmena.

k) I qualsevol altra facultat o funció que derivi
de la Constitució, d’aquest Estatut i de l’ordenament
jurídic vigent, i instar especialment el compliment
del principi de solidaritat nacional, que expressen
els articles 2 i 138 de la Constitució.»

15. «Article 20.

1. L’Assemblea elegeix, d’entre els seus
membres, un president, una mesa i una diputació
permanent, d’acord amb el que disposa el seu
Reglament.

2. El president representa l’Assemblea d’Extre-
madura, en dirigeix les sessions, sosté la seva com-
petència i exerceix les funcions que li encomani
el Reglament de la Cambra o la llei.

3. La Mesa, que es compon del president i dels
vicepresidents i els secretaris de la Cambra, en tants
com estableixi el Reglament, és l’òrgan de govern
interior de la Cambra, exerceix les potestats admi-
nistratives per al funcionament d’aquesta i elabora
i executa el seu pressupost, d’acord amb la llei.

4. La Diputació Permanent ha de vetllar pels
poders de la Cambra quan no estigui reunida o
estigui dissolta.

5. El Reglament de la Cambra ha de determinar
el règim jurídic i l’elecció d’aquests òrgans.»

16. «Article 21.

1. Els membres de l’Assemblea d’Extremadura
són elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe
i secret, d’acord amb criteris de representació pro-
porcional, amb un màxim de 65 per un període
de quatre anys, sens perjudici dels supòsits de dis-
solució anticipada.

Una llei de la Comunitat, aprovada per majoria
absoluta, regula el procediment d’elecció.
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2. La circumscripció electoral és la província.
La llei distribueix el nombre total de membres de
l’Assemblea, assigna una representació mínima ini-
cial a cada circumscripció i distribueix els altres
proporcionalment a la població.

3. Són electors i elegibles els ciutadans que
tinguin la condició política d’extremenys i estiguin
en ple ús dels seus drets polítics.

4. Les eleccions són convocades pel president
de la Junta d’Extremadura en els termes que preveu
la llei que regula el règim electoral general, de
manera que es fan el quart diumenge de maig cada
quatre anys, sens perjudici del que disposin les
Corts Generals, amb la finalitat exclusiva de coor-
dinar el calendari de les diverses consultes elec-
torals.

5. L’Assemblea electa ha de ser convocada pel
president de la Junta cessant dins els quinze dies
següents a la celebració de les eleccions.»

17. «Article 22.

Sens perjudici del que estableixen les lleis de
l’Estat, l’Assemblea d’Extremadura ha d’establir un
sistema específic d’inelegibilitat i incompatibilitat
per accedir-hi.»

18. «Article 23.

1. La iniciativa legislativa correspon als mem-
bres de l’Assemblea i a la Junta d’Extremadura en
els termes que estableixin el Reglament de l’As-
semblea i aquest Estatut.

2. La iniciativa popular per a la presentació de
proposicions de llei que hagin de ser tramitades
per l’Assemblea ha de ser avalada per un nombre
de signatures acreditades no inferior al 5 per 100
del cens electoral, i s’ha d’exercir en els termes
que determini una llei de l’Assemblea d’Extrema-
dura, d’acord amb el que estableixi la llei orgànica
que preveu l’article 87.3 de la Constitució.»

19. «Article 24.

1. Els membres de l’Assemblea gaudeixen, fins
i tot després d’haver cessat el seu mandat, d’in-
violabilitat pels vots i les opinions que emetin en
l’exercici del seu càrrec. Durant el seu mandat,
només poden ser detinguts i retinguts en el territori
de la Comunitat en cas de delicte flagrant, i en
tot cas correspon al Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat decidir sobre la seva inculpació,
presó, processament i judici. Fora d’aquest territori,
la responsabilitat penal és exigible, en els mateixos
termes, davant la Sala Penal del Tribunal Suprem.

2. Els membres de l’Assemblea representen la
totalitat de la regió i no estan subjectes a mandat
imperatiu.»

20. «Article 27.

1. L’Assemblea es reuneix en sessions ordinà-
ries i extraordinàries.

2. Els períodes ordinaris de sessions són dos,
que comprenen els mesos de setembre a desem-
bre, tots dos inclosos, i de febrer a juny, tots dos
inclosos.

3. Les sessions extraordinàries han de ser con-
vocades pel president, amb especificació, en tot
cas, de l’ordre del dia, a petició de la Diputació
Permanent, d’una cinquena part dels membres de
l’Assemblea d’Extremadura o del nombre de grups
parlamentaris que el Reglament determini, com
també a petició de la Junta d’Extremadura.

4. El Reglament ha de regular el règim de ses-
sions de l’Assemblea d’Extremadura.»

21. «Article 28.

1. L’Assemblea funciona en ple i en comissions.
2. Perquè els acords siguin vàlids, tant en ple

com en comissió, s’han d’adoptar en reunions regla-
mentàries amb l’assistència de la majoria dels seus
components i amb l’aprovació de la majoria de vots,
excepte en els casos en què el Reglament de l’As-
semblea o la llei exigeixin una majoria qualificada.»

22. «Article 31.

1. El president de l’Assemblea d’Extremadura,
amb la consulta prèvia als portaveus designats pels
grups parlamentaris, en el termini de quinze dies
des de la constitució del Parlament, ha de proposar
un candidat a la Presidència de la Junta. El candidat
ha de ser presentat, com a mínim, per la quarta
part dels membres de l’Assemblea.

2. El candidat proposat ha de presentar el seu
programa a l’Assemblea dins el mes següent a la
seva designació i, després del debat corresponent,
s’ha de procedir a la seva elecció.

3. Per ser proclamat president de la Junta d’Ex-
tremadura, el candidat ha d’obtenir la majoria abso-
luta. Si no l’obté, s’ha de procedir a fer una nova
votació quaranta-vuit hores després de la primera.

Si no obté majoria simple a la segona votació,
el president de l’Assemblea pot reiniciar el procés
d’investidura amb un altre candidat que també reu-
neixi els requisits que preveu el punt 1 d’aquest
article.

4. El procés es pot repetir tantes vegades com
el president de l’Assemblea ho consideri oportú,
però si en el termini de dos mesos, a partir de
la primera votació, cap dels candidats no ha estat
elegit president, l’Assemblea queda dissolta i la
seva Diputació Permanent ha de convocar noves
eleccions.»

23. «Article 34.

1. El president de la Junta d’Extremadura, amb
la deliberació prèvia del Consell de Govern i sota
la seva responsabilitat exclusiva, pot acordar la dis-
solució de l’Assemblea d’Extremadura, mitjançant
un decret en què, al seu torn, es convoquin elec-
cions, i s’han d’establir els requisits que exigeix la
legislació electoral aplicable. El mandat de la nova
Assemblea finalitza, en tot cas, quan hagi de fina-
litzar el de la dissolta.

2. El Decret de dissolució no es pot aprovar
quan estigui en tràmit una moció de censura, ni
es pot acordar durant el primer període de sessions,
ni abans que transcorri un any des de la dissolució
anterior o falti menys d’un any per extingir-se el
mandat de l’electa. Així mateix, tampoc no es pot
aprovar la dissolució de l’Assemblea quan estigui
convocat un procés electoral estatal.»

24. «Article 35.

Els membres de la Junta d’Extremadura són
nomenats i separats lliurement pel president, i se
n’ha de donar compte a l’Assemblea.»

25. «Article 37.

1. La Junta d’Extremadura és l’òrgan co�egiat
que exerceix les funcions pròpies del Govern de
la Comunitat.

2. Així mateix, exerceix aquelles altres que li
siguin encomanades per llei i, especialment, inter-
posar el recurs d’inconstitucionalitat, plantejar i
comparèixer, per iniciativa pròpia o amb l’acord pre-
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vi de l’Assemblea, davant el Tribunal Constitucional
en els conflictes de competència a què es refereix
l’article 161.1.c) de la Constitució.»

26. «Article 38.

1. La Junta d’Extremadura cessa després que
les eleccions hagin tingut lloc a l’Assemblea, en
els casos de la pèrdua de confiança parlamentària
o per dimissió o defunció del president.

2. La Junta d’Extremadura cessant continua en
funcions fins que la nova Junta prengui possessió.»

27. «Article 40.

1. El règim jurídic i administratiu de la Junta
es regula en una llei de l’Assemblea.

2. La responsabilitat penal del president de la
Junta i els consellers és exigible davant el Tribunal
Superior de Justícia d’Extremadura, pels actes delic-
tuosos comesos dins el territori de la Comunitat
Autònoma. Fora d’aquest territori, aquesta respon-
sabilitat és exigible davant la Sala Penal corres-
ponent del Tribunal Suprem. La responsabilitat civil
per fets relatius a la seva funció és exigible davant
aquell Tribunal Superior.»

28. «Article 41.

1. El Tribunal Superior de Justícia d’Extrema-
dura, amb seu a la ciutat de Càceres, és l’òrgan
en el qual culmina l’organització judicial d’Extre-
madura.

2. El president del Tribunal Superior de Justícia
d’Extremadura representa ordinàriament el Poder
Judicial en el territori de la Comunitat Autònoma,
és nomenat pel Rei a proposta del Consell General
del Poder Judicial. El seu nomenament és publicat
en el ‘‘Diari Oficial’’ de la Comunitat Autònoma.»

29. «Article 42.

La competència dels jutjats i els tribunals de la
Comunitat Autònoma d’Extremadura és la que esta-
bleixen les lleis orgàniques i processals de l’Estat.
No obstant això, en matèria civil s’estén a totes
les instàncies i als graus, inclosos els recursos de
cassació i revisió en qüestions relacionades amb
el Fur del Baylío i les altres institucions de dret
consuetudinari extremeny.»

30. «Article 43.

En relació amb l’Administració de Justícia,
corresponen a l’Assemblea d’Extremadura, i d’a-
cord amb les lleis orgàniques i processals de l’Estat:

a) Fixar per llei la capitalitat de les demarca-
cions judicials d’àmbit inferior a la província.

b) Presentar al Consell General del Poder Judi-
cial la terna de juristes de competència i prestigi
reconeguts, per proveir les places vacants que
correspongui cobrir al Tribunal Superior de Justícia,
d’acord amb el que disposa la Llei orgànica del
Poder Judicial.»

31. «Article 44.

1. Correspon a la Junta d’Extremadura, de con-
formitat amb el que disposen les lleis orgàniques
i processals de l’Estat:

a) Exercir les facultats que la llei orgànica del
Poder Judicial reconegui o atribueixi al Govern de
l’Estat.

b) Participar en la fixació de les demarcacions
judicials extremenyes.

2. Els notaris i els registradors de la propietat
i mercantils i altres fedataris públics han de ser
nomenats per la Junta d’Extremadura de confor-
mitat amb les lleis de l’Estat. La Comunitat Autò-
noma participa en la fixació de les demarcacions
corresponents als registres de la propietat i mer-
cantils. També participa en la fixació de les demar-
cacions notarials i del nombre de notaris, d’acord
amb el que preveuen les lleis de l’Estat.»

32. «Article 45.

A Extremadura es propicia la participació dels
ciutadans a l’Administració de Justícia en les for-
mes que la legislació estatal prevegi.»

33. «Article 46.

1. Les lleis de l’Assemblea d’Extremadura estan
excloses del recurs contenciós administratiu i
només estan subjectes al control de la seva cons-
titucionalitat, exercit pel Tribunal Constitucional.

2. Les normes reglamentàries, així com els
actes i els acords dels òrgans executius i admi-
nistratius de la Comunitat Autònoma, són recurri-
bles davant la jurisdicció contenciosa administra-
tiva i, si s’escau, davant la jurisdicció competent
que correspongui.

3. Respecte a la revisió dels actes en la via admi-
nistrativa, cal atenir-se al que disposa la legislació
bàsica de l’Estat, sens perjudici del seu desplega-
ment i de l’adaptació a les peculiaritats organitza-
tives de la Comunitat Autònoma d’Extremadura.»

34. «Article 47.

En l’exercici de les seves competències, la Comu-
nitat Autònoma té les facultats i els privilegis propis
de l’Administració d’Estat, entre els quals s’in-
clouen:

a) La presumpció de legitimitat i el caràcter
executiu dels seus actes, així com els poders d’exe-
cució forçosa i revisió.

b) La potestat expropiatòria i els poders d’in-
vestigació, delimitació i recuperació d’ofici en matè-
ria de béns.

c) La potestat de sanció, dins els límits que esta-
bleixin la llei i les disposicions que la despleguin.

d) La inembargabilitat dels seus béns i drets
i els privilegis de prelació, preferència i d’altres reco-
neguts a la Hisenda pública en matèria de cobra-
ments de crèdit al seu favor. Aquestes preferències
o prelacions s’entenen sens perjudici de les que
corresponguin a la Hisenda pública de l’Estat
segons la seva regulació específica.

e) La Comunitat Autònoma no té l’obligació de
prestar cap mena de caucions o garanties davant
els tribunals de qualsevol jurisdicció o organisme
administratiu.

f) La compareixença en judici en els mateixos
termes que l’Administració de l’Estat.

g) La fe pública dels seus actes en els termes
que determini la llei.

h) En general, qualsevol altra facultat d’auto-
tutela que li reconegui l’ordenament jurídic vigent.»

35. «Article 49.

1. Les lleis de l’Assemblea d’Extremadura són
promulgades en nom del Rei pel president, en el
termini de quinze dies, que n’ha de disposar la publi-
cació en el ‘‘Diari Oficial’’ de la Comunitat Autò-
noma. Les lleis de l’Assemblea també han de ser
publicades en el ‘‘Butlletí Oficial de l’Estat’’.
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2. Les lleis de l’Assemblea d’Extremadura
entren en vigor vint dies després de la publicació
en el ‘‘Diari Oficial’’, llevat que s’hi disposi altrament.»

36. «Article 51.

Una llei de l’Assemblea ha de crear i regular
el funcionament d’un òrgan de caràcter consultiu
no vinculant perquè dictamini, en els casos que
la mateixa llei determini, l’adequació, a aquest Esta-
tut i a l’ordenament jurídic vigent, de les normes,
les disposicions o les lleis que hagin de ser apro-
vades pels òrgans de la Comunitat Autònoma.»

37. «Article 52.

Una llei de l’Assemblea ha de crear i regular
el règim jurídic i el funcionament d’un òrgan similar
al defensor del poble que preveu l’article 54 de
la Constitució, el titular del qual ha de ser elegit
per les tres cinquenes parts dels membres de l’As-
semblea d’Extremadura.»

38. «Article 53.

Una llei de l’Assemblea ha de crear i regular
el règim jurídic i el funcionament d’un òrgan de
control econòmic i pressupostari de les institucions
de la Comunitat Autònoma, sens perjudici de les
atribucions del Tribunal de Comptes de l’Estat.»

39. «Article 57.

Per a l’exercici de les seves competències, la
Hisenda de la Comunitat Autònoma d’Extremadura
disposa de:

a) Els ingressos procedents del seu patrimoni
i altres de dret privat.

b) Els seus propis tributs i els preus públics.
c) Els tributs cedits, totalment o parcialment,

per l’Estat i els recàrrecs que es puguin establir
sobre els impostos estatals.

d) Les participacions en els ingressos de l’Estat.
e) El producte de les operacions de crèdit.
f) El producte de les multes i les sancions en

l’àmbit de la seva competència.
g) Altres assignacions amb càrrec als pressu-

postos generals de l’Estat.
h) Les subvencions o les aportacions de fons

d’altres administracions públiques per l’exercici
d’accions concertades.

i) Qualsevol altre ingrés de dret públic o privat.
j) Les transferències del Fons de Compensació

Interterritorial i altres fons que prevegin la Cons-
titució i les lleis de l’Estat.»

40. «Article 58.

Correspon a l’Assemblea d’Extremadura:

a) Establir, modificar i suprimir els tributs propis
de la Comunitat Autònoma, d’acord amb la Cons-
titució i les lleis, a iniciativa pròpia o de la Junta
d’Extremadura, en la forma que preveu aquest Esta-
tut per a l’exercici de la potestat legislativa. També
pot regular els tributs cedits en els termes de la
Llei de cessió acordada de conformitat amb el que
disposa la disposició addicional primera d’aquest
Estatut.

b) Establir, modificar i suprimir els recàrrecs
sobre els impostos de l’Estat tal com preveu aquest
Estatut per a l’exercici de la potestat legislativa i
d’acord amb la Constitució i les lleis.

c) Autoritzar la Junta d’Extremadura per con-
certar operacions de crèdit per un termini superior
a un any i amb destinació exclusivament a despeses

d’inversió. L’import total de les anualitats d’amor-
tització per capital i interessos no pot superar el 25
per 100 dels ingressos corrents de la Comunitat
Autònoma.

d) Aprovar la so�icitud d’autorització a l’Estat,
formulada per la Junta d’Extremadura, per concer-
tar operacions de crèdit a l’estranger, així com l’e-
missió de deute o qualsevol altra ape�ació al crèdit
públic.

El deute públic d’Extremadura i els títols valors
de caràcter anàleg emesos per la Comunitat Autò-
noma d’Extremadura tenen la consideració, amb
caràcter general, de fons públics i els mateixos
beneficis i condicions que els de l’Estat.

e) Autoritzar la Junta d’Extremadura perquè
negociï la participació de la Comunitat en la recap-
tació dels impostos estatals no cedits, per a la qual
cosa cal tenir en compte les bases que estableix
la Llei orgànica de finançament de les comunitats
autònomes.

Així mateix, autoritzar la Junta d’Extremadura
perquè so�iciti la revisió del percentatge de par-
ticipació fixat en els impostos estatals no cedits.

f) Autoritzar la Junta d’Extremadura perquè
so�iciti de l’Estat assignacions complementàries
per mitjà dels pressupostos generals de l’Estat per
garantir el nivell mínim en la prestació dels serveis
públics fonamentals que hagi assumit. Conèixer la
rendició anual de comptes presentats per la Junta
d’Extremadura davant les Corts Generals sobre la
utilització d’aquestes assignacions i el nivell de pres-
tació assolit als serveis finançats amb aquestes.

g) Conèixer i, si s’escau, censurar els acords
convinguts per la Junta d’Extremadura amb l’Estat
i les comunitats autònomes en els quals es deter-
minin els projectes en què es materialitzen les inver-
sions efectuades amb càrrec al Fons de Compen-
sació Interterritorial.

Conèixer i, si s’escau, censurar la rendició de
comptes anual presentada per la Junta d’Extrema-
dura a les Corts Generals de la destinació dels recur-
sos rebuts amb càrrec al Fons de Compensació
Interterritorial esmentat i de l’estat de realització
dels projectes amb càrrec al Fons que estiguin en
curs d’execució.»

41. «Article 60.

Correspon a la Junta d’Extremadura, sens per-
judici del que disposen l’article anterior i concor-
dants d’aquest Estatut:

a) L’elaboració i l’execució del pressupost de
la Comunitat Autònoma, que s’ha de presentar a
l’Assemblea per examinar-lo, esmenar-lo, aprovar-lo
i controlar-lo abans del 15 d’octubre de cada any.

Aquest pressupost és únic, té caràcter anual i
inclou la totalitat de les despeses i els ingressos
dels organismes, les institucions i les empreses
dependents de la Comunitat, i s’hi ha de consignar
l’import dels beneficis fiscals que afectin tributs
cedits a la Comunitat Autònoma. El pressupost ha
d’incloure el de l’Assemblea d’Extremadura, elabo-
rat i aprovat autònomament per la seva Mesa, el
creixement de la qual no pot superar els criteris
generals fixats per a la seva elaboració.

Si la Llei de pressupostos no s’aprova abans del
primer dia de l’exercici econòmic corresponent, es
considera prorrogat el pressupost de l’exercici ante-
rior fins a l’aprovació del nou.

b) La conformitat per tramitar qualsevol pro-
posició o esmena que impliqui l’augment dels crè-
dits o la disminució dels ingressos pressupostaris.
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c) L’aprovació i l’aplicació dels reglaments
generals dels seus propis tributs.

d) La promoció i la realització, conjuntament
amb l’Estat, de projectes concrets d’inversió amb
l’aprovació corresponent, en cada cas, de l’Assem-
blea d’Extremadura, encara que els recursos finan-
cers que es comprometin per la Comunitat pro-
vinguin totalment o parcialment de les transferèn-
cies del Fons de Compensació a què tingui dret
d’acord amb la llei.

e) La gestió, la liquidació, la recaptació i la ins-
pecció dels tributs propis de la Comunitat Autò-
noma, així com les atribucions necessàries per a
l’execució i l’organització d’aquestes tasques, fins
i tot l’establiment de la co�aboració adequada amb
l’Administració Tributària de l’Estat.

f) Assumir, per delegació de l’Estat, la gestió,
la liquidació, la inspecció i la revisió, si s’escau,
dels tributs cedits, així com l’establiment de la co�a-
boració adequada amb l’Administració Tributària de
l’Estat.

g) Dur a terme operacions de crèdit per un ter-
mini inferior a un any, per cobrir les seves neces-
sitats transitòries de tresoreria, de la qual cosa n’ha
de donar compte a l’Assemblea d’Extremadura.

h) Qualsevol altra facultat que, amb l’accepta-
ció de la Junta d’Extremadura, l’Administració Tri-
butària de l’Estat delegui en la Comunitat Autò-
noma, en matèria de gestió, liquidació, recaptació,
inspecció i revisió dels altres tributs de l’Estat recap-
tats a Extremadura.

i) Proposar a l’Assemblea d’Extremadura per a
la seva tramitació, com a projecte de llei, la cons-
titució d’empreses públiques o institucionals que
fomentin la plena ocupació i el desenvolupament
econòmic i social en el marc de les seves com-
petències.

j) Designar representants de la Comunitat en
els òrgans econòmics, institucionals i financers, i
en les empreses públiques de l’Estat la competència
dels quals s’estengui al territori d’Extremadura i que
per la seva naturalesa no siguin objecte de trans-
ferència, d’acord amb el que estableixin les lleis
de l’Estat, de la qual cosa ha de donar compte
a l’Assemblea d’Extremadura.

k) Designar els membres corresponents a la
Comunitat Autònoma en la Comissió o altres orga-
nismes de caràcter mixt, de la qual cosa ha de
donar compte a l’Assemblea.»

42. «Article 61.

1. La Comunitat Autònoma, com a poder
públic, mitjançant acord de l’Assemblea i a pro-
posta de la Junta d’Extremadura, pot fer ús de les
facultats que preveu l’article 130 de la Constitució,
i ha de prestar una especial atenció a les necessitats
de l’agricultura i la ramaderia.

2. Així mateix, d’acord amb la legislació de l’Es-
tat en la matèria, pot fomentar les societats coo-
peratives i fer ús de les altres facultats que preveu
l’article 129.2 de la Constitució.

3. Tota la riquesa de la regió, en les seves diver-
ses formes i sigui quina sigui la titularitat, està
subordinada als interessos generals de la Comu-
nitat.

4. D’acord amb el que estableix l’article 8, la
Comunitat Autònoma pot planificar l’activitat eco-
nòmica regional, mitjançant llei, en el marc de la
planificació general de l’Estat.

5. La Comunitat Autònoma, dins les normes
generals de l’Estat, pot adoptar mesures que pos-
sibilitin la captació i l’afermament de l’estalvi regional.

6. Es reconeix la iniciativa pública en l’activitat
econòmica, mitjançant llei, i la participació social
en organismes i institucions la funció dels quals
afecti la qualitat de vida.

7. La Comunitat Autònoma, per mitjà de la llei
corresponent, pot constituir un òrgan economi-
coadministratiu que conegui i resolgui les reclama-
cions interposades contra els actes dictats per l’Ad-
ministració tributària de la Comunitat Autònoma
quan es tracti de tributs propis d’aquesta, tant si
se substancien qüestions de fet com de dret.»

43. «Disposició addicional primera.

1. Se cedeixen a la Comunitat Autònoma, en
els termes que preveu l’apartat 3 d’aquesta dis-
posició, els tributs relatius a les matèries següents:

a) Impostos sobre el patrimoni net.
b) Impostos sobre transmissions patrimonials

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

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

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

f) Les taxes i altres exaccions sobre el joc.

La supressió eventual i la modificació d’algun
d’aquests impostos implica l’extinció de la cessió.

2. El contingut d’aquesta disposició es pot
modificar mitjançant l’acord del Govern amb la
Comunitat Autònoma, que ha de ser tramitat pel
Govern com a projecte de llei ordinària.

3. L’abast i les condicions de la cessió, les ha
d’establir la Comissió Mixta de Transferències, amb
subjecció als criteris que estableix l’article 10, apar-
tat 4, de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setem-
bre, de finançament de les comunitats autònomes.
El Govern ha de tramitar l’acord de la Comissió
com a projecte de llei.»

44. «Disposició addicional tercera.

El traspàs dels serveis inherents a les compe-
tències que, segons aquest Estatut, corresponen
a la Comunitat Autònoma s’ha de fer d’acord amb
les bases següents:

1. La Comissió Mixta de Transferències és l’en-
carregada d’inventariar els béns i els drets de l’Estat
que hagin de ser objecte de traspàs a la Comunitat
Autònoma, de concretar els serveis i els funcionaris
que s’hagin de traspassar i de procedir a l’adap-
tació, si escau, dels que passin a la competència
de la Comunitat Autònoma.

2. La Comissió Mixta s’ha de reunir a petició
del Govern o de la Junta, establir les seves pròpies
normes de funcionament i elevar els seus acords
al Govern per a la promulgació com a reial decret.

3. La Comissió Mixta ha d’establir els calen-
daris i els terminis per al traspàs de cada servei,
de manera que la Comunitat rebi blocs orgànics
de matèries i competències que permetin, des de
la recepció, una gestió racional i homogènia dels
serveis públics.

4. Per preparar els traspassos i per verificar-los,
la Comissió Mixta de Transferències està assistida
per comissions sectorials d’àmbit nacional, agru-
pades per matèries, la tasca fonamental de les quals
és determinar, amb la representació de l’Adminis-
tració de l’Estat, els traspassos de competències
i mitjans personals, financers i materials que hagi
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de rebre la Comunitat Autònoma. Les comissions
sectorials han de traslladar les seves propostes d’a-
cord a la Comissió Mixta, que les ha de ratificar.

5. És títol suficient per a la inscripció al Registre
de la propietat el traspàs de béns immobles de
l’Estat a la Comunitat Autònoma, el certificat de
la Comissió Mixta dels acords governamentals pro-
mulgats degudament. Aquest certificat ha de con-
tenir els requisits que exigeix la Llei hipotecària.

El canvi de titularitat dels contractes d’arrenda-
ment de locals per a oficines públiques dels serveis
que es transfereixin no dóna dret a l’arrendador
a extingir o renovar el contracte.»

45. «Disposició addicional quarta.

Fins que s’hagi completat el traspàs de serveis
orgànics corresponents a les competències que
aquest Estatut assigna a la Comunitat o, en qual-
sevol cas, fins que hagin passat sis anys, l’Estat
ha de garantir el finançament dels serveis trans-
ferits per una quantitat igual al cost efectiu del ser-
vei a Extremadura en el moment de fer la trans-
ferència.»

46. «Disposició addicional cinquena.

L’Estat atorga, en règim de concessió, a la Comu-
nitat Autònoma la utilització d’un tercer canal de
televisió de titularitat estatal, que s’ha de crear espe-
cíficament per a la seva emissió en el territori d’Ex-
tremadura, en els termes que prevegi la concessió
esmentada. Aquest canal pot ser explotat direc-
tament per la Comunitat, per mitjà d’un organisme
autònom, una empresa pública o d’economia mixta
o mitjançant una concessió administrativa, en els
termes que prevegi la legislació bàsica estatal.»

47. «Disposició addicional sisena.

1. Els funcionaris adscrits a l’Administració de
l’Estat i a altres administracions públiques que resul-
ten afectats per l’entrada en vigor d’aquest Estatut
i pels traspassos de competències a la Junta d’Ex-
tremadura passen a dependre d’aquesta, i se’ls res-
pecten tots els drets de qualsevol altra naturalesa
que els corresponguin en el moment del traspàs,
d’acord amb el règim jurídic específic vigent, en
cada cas, en aquell moment.

Conserven la situació administrativa, el nivell
retributiu i el dret a participar en els concursos de
trasllat que convoqui l’Administració respectiva, en
igualtat de condicions que els altres membres del
cos o l’escala a la qual pertanyin, i poden exercir
el seu dret permanent d’opció d’acord amb la legis-
lació vigent respectiva.

2. La Junta d’Extremadura queda subrogada en
la titularitat dels contractes sotmesos al dret admi-
nistratiu o al dret laboral, que vinculin el personal
d’aquesta naturalesa i que resultin afectats per l’en-
trada en vigor d’aquest Estatut i pels traspassos
de competències a la Junta d’Extremadura.»

Disposició derogatòria única.

Queden derogats els preceptes següents:

Article 18.
Article 25.
Article 28.
Article 44.
Article 46.
Article 47.

Disposició transitòria primera.
Disposició transitòria segona.
Disposició transitòria tercera.
Disposició transitòria quarta.
Disposició transitòria cinquena.
Disposició transitòria sisena.
Disposició transitòria setena.
Disposició transitòria vuitena.

Disposició final primera.

Els preceptes esmentats a continuació, el text dels
quals roman inalterat, modifiquen la seva numeració de
la manera següent:

L’article 19, passa a ser l’article 18.
L’article 27, passa a ser l’article 25.
L’article 29, passa a ser l’article 26.
L’article 32, passa a ser l’article 29.
L’article 33, passa a ser l’article 30.
L’article 35, passa a ser l’article 32.
L’article 36, passa a ser l’article 33.
L’article 38, passa a ser l’article 36.
L’article 41, passa a ser l’article 39.
L’article 51, passa a ser l’article 48.
L’article 53, passa a ser l’article 50.
L’article 55, passa a ser l’article 54.
L’article 56, passa a ser l’article 55.
L’article 57, passa a ser l’article 56.
L’article 60, passa a ser l’article 59.
L’article 63, passa a ser l’article 62.
L’article 64, passa a ser l’article 63.

Disposició final segona.

Aquesta reforma de l’Estatut d’autonomia d’Extrema-
dura entra en vigor l’endemà de la publicació en el «But-
lletí Oficial de l’Estat».

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

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Madrid, 6 de maig de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

10226 CORRECCIÓ d’errades de la Llei 41/1998, de 9
de desembre, de l’impost sobre la renda de
no residents i normes tributàries. («BOE» 109,
de 7-5-1999.)

Havent observat errades en el text de la Llei 41/1998,
de 9 de desembre, de l’impost sobre la renda de no
residents i normes tributàries, publicat en el «Butlletí Ofi-
cial de l’Estat» número 295, de 10 de desembre, i en
el suplement en llengua catalana número 9, de 26 de
desembre de 1998, es procedeix a fer-ne les rectifica-
cions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 418, primera columna, article 23, apar-
tat 4, primer paràgraf, línia cinquena, on diu: «... apar-
tats 2 i 3a), i en el capítol II del títol VIII de...», ha de
dir: «... apartats 2 i 3.a) i en el títol VIII de...».


