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56. En la disposició transitòria sisena se suprimeix
«al Consell Regional d’Astúries, a la Diputació Provincial
d’Oviedo».
57. En la disposició transitòria setena se suprimeix
l’incís «”i ENSIDESA”».
58. La disposició transitòria vuitena se suprimeix.
59. La disposició transitòria novena se suprimeix.
Disposició final única.
Aquesta reforma de l’Estatut d’autonomia del Principat d’Astúries 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 complir.
Madrid, 5 de gener de 1999.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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LLEI ORGÀNICA 2/1999, de 7 de gener, de
reforma de la Llei orgànica 3/1982, de l’Estatut d’autonomia de La Rioja. («BOE» 7,
de 8-1-1999.)
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 La Rioja és la Llei orgànica
que regula l’organització interna de La Rioja com a comunitat autònoma, alhora que regula les relacions de la
Comunitat amb l’Estat, i es converteix, d’aquesta manera,
en un instrument legal del qual ens dotem els de La
Rioja, amb l’aprovació de la resta de l’Estat, per al lliure
exercici de la defensa dels nostres drets com a comunitat
autònoma.
Al llarg del temps han sorgit situacions i problemes
que, al costat de la consciència autonòmica, han posat
de manifest la necessitat d’adequar la capacitat del nostre autogovern, a fi de donar resposta a les demandes
ciutadanes.
Transcorregut un procés d’afermament autonòmic, es
fa necessari procedir a una segona reforma de l’Estatut
d’autonomia.
Aquesta reforma afecta les disposicions generals de
l’actual Estatut, les competències de la Comunitat autònoma que es reconeixen en aquest Estatut, la regulació
de les nostres institucions, l’administració autònoma, les
relacions de la Comunitat autònoma amb altres administracions, tant la local com l’estatal, i l’economia i la
hisenda de la nostra Comunitat.
Amb aquesta modificació, La Rioja pretén dotar-se
dels instruments legals necessaris per defensar els seus
drets i aconseguir un progrés social i econòmic, amb
el màxim respecte i acatament de l’article 2 de la Constitució, que declara la unitat indissoluble de la Nació
espanyola i reconeix i garanteix el dret a l’autonomia
de les nacionalitats i regions que la integren i la solidaritat
entre totes.
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Cal assenyalar que, per primera vegada, l’Estatut d’autonomia de La Rioja es reforma per voluntat del propi
Parlament, és a dir, a partir d’una iniciativa nascuda a
la mateixa Cambra, cosa que fa que aquesta reforma
reflecteixi la voluntat del poble de La Rioja.
La reforma s’emmarca íntegrament en el marc constitucional de l’Estat de les autonomies, en el qual La
Rioja, com a part d’Espanya, desenvolupa plenament i
en igualtat, l’autogovern. Aquesta premissa ha aconsellat
de prescindir de qüestions com la participació de la
Comunitat autònoma, juntament amb les restants, en
la formació de la voluntat de l’Estat, la presència de
La Rioja en les institucions europees o una intervenció
accentuada en el disseny de la política general de l’Estat
de les autonomies, sense que això impliqui renunciar
a tenir-les en compte en el futur.
Article primer.
Els preceptes de la Llei orgànica 3/1982, de 9 de
juny, d’Estatut d’autonomia de La Rioja, modificada per
la Llei orgànica 3/1994, de 24 de març, de reforma
de l’Estatut esmentat, que es relacionen a continuació,
queden modificats com s’indica:
1. Article primer.
«U. La Rioja, com a expressió de la seva identitat històrica i en l’exercici del dret a l’autogovern
recollit en la Constitució espanyola, es constitueix
en comunitat autònoma dins de l’Estat espanyol,
d’acord amb la Constitució i el present Estatut, que
és la norma institucional bàsica.
Dos. La Comunitat autònoma de La Rioja, mitjançant les institucions, assumeix el govern i l’administració autònoms de la regió. Els poders emanen del poble i s’exerceixen d’acord amb la Constitució i el present Estatut.
Tres. L’Estatut d’autonomia aspira a fer realitat
els principis de llibertat, d’igualtat i de justícia per
a tots els de La Rioja, en el marc d’igualtat i solidaritat amb les altres nacionalitats i regions d’Espanya.»
2.

Article segon.
«El territori de La Rioja com a comunitat autònoma és el dels municipis compresos dins els límits
administratius de la província de La Rioja.»

3.

Apartat dos de l’article tercer.
«Dos. La Comunitat autònoma de La Rioja té
himne i escut propis, que només es poden modificar
per una llei del Parlament de La Rioja aprovada
per majoria de dos terços dels seus membres.»

4.

Article quart.
«La capital de la Comunitat autònoma de La Rioja
és la ciutat de Logronyo.»

5.

Article cinquè.
«U. La Comunitat autònoma de La Rioja estructura l’organització territorial en municipis.
Dos. Una llei del Parlament pot reconèixer la
comarca com a entitat local amb personalitat jurídica i demarcació pròpies. La comarca no implica,
necessàriament, la supressió dels municipis que la
integren.»

6.

Apartats u, tres i quatre de l’article sisè.
«U. Als efectes del present Estatut, tenen la
condició política de ser de La Rioja els ciutadans
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espanyols que, segons les lleis de l’Estat, tinguin
veïnatge administratiu en qualsevol dels municipis
de la Comunitat autònoma de La Rioja.»
«Tres. Les comunitats de La Rioja assentades
fora de La Rioja poden soicitar com a tals, el reconeixement de l’entitat de La Rioja, entesa com el
dret a coaborar i compartir la vida social i cultural
de La Rioja. Una llei de la Comunitat autònoma
de La Rioja ha de regular, sens perjudici de les
competències de l’Estat, l’abast i el contingut del
reconeixement esmentat, que, en cap cas, no implica la concessió de drets polítics.
Quatre. La Comunitat autònoma de La Rioja
pot soicitar a l’Estat que, per facilitar el que s’ha
disposat anteriorment, subscrigui els oportuns tractats o convenis internacionals amb els estats on
hi hagi les comunitats esmentades.»
7.

Apartats dos i tres de l’article setè.
«Dos. Correspon als poders públics de la Comunitat autònoma de La Rioja, en l’àmbit de les competències, promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els
quals s’integren siguin reals i efectives; remoure
els obstacles que impedeixin o dificultin la seva
plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i
social, així com la defensa i protecció dels valors
culturals del poble de La Rioja.
Tres. Els poders públics de la Comunitat autònoma han d’impulsar les accions que tendeixin a
millorar les condicions de vida i treball i a incrementar l’ocupació i el creixement econòmic.»

8.

Article vuitè.
«U. Correspon a la Comunitat autònoma de La
Rioja la competència exclusiva en les matèries
següents:
1. L’organització, l’estructura, el règim i el funcionament de les institucions d’autogovern.
2. El procediment administratiu derivat de les
especialitats de l’organització pròpia de La Rioja.
3. L’alteració de termes municipals, la denominació i la capitalitat, l’organització de mancomunitats, l’agrupació de municipis i la creació d’entitats
inframunicipals i supramunicipals.
4. L’ordenació i la planificació de l’activitat econòmica, així com el foment del desenvolupament
econòmic de la Comunitat autònoma, dins dels
objectius marcats per la política econòmica nacional.
5. La creació i la gestió d’un sector públic propi
de la Comunitat.
6. El 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. L’establiment de borses de
valors i l’establiment i la regulació de centres de
contractació de mercaderies, de conformitat amb
la legislació mercantil.
7. El règim de fires i mercats interiors.
8. L’artesania.
9. La promoció i l’ordenació del turisme en
l’àmbit territorial.
10. Els casinos, els jocs i les apostes, amb
exclusió de les Apostes Mútues Esportivobenèfiques.
11. La indústria, sens perjudici del que determinin les normes de l’Estat per raons de seguretat,
sanitàries o d’interès militar i les normes relacionades amb les indústries que estiguin subjectes
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a la legislació de mines, hidrocarburs i energia
nuclear. L’exercici de la competència s’ha de dur
a terme d’acord amb les bases i l’ordenació de l’activitat econòmica general i la política monetària de
l’Estat, en els termes que disposen els articles 38,
131 i números 11 i 13 de l’apartat 1 de l’article
149 de la Constitució.
12. Les cooperatives i les entitats assimilables,
mutualitats no integrades a la Seguretat Social i
pòsits, de conformitat amb la legislació mercantil.
13. La Publicitat, sens perjudici de les normes
dictades 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.
14. Les obres públiques d’interès per a La Rioja
en el propi territori, que no siguin d’interès general
de l’Estat ni afectin una altra comunitat autònoma.
15. Els ferrocarrils, les carreteres i els camins,
l’itinerari dels quals es desenvolupi íntegrament
dins el territori de La Rioja i, en els mateixos termes,
el transport que es dugui a terme per aquests mitjans, per via fluvial, per cable i per canonada. Els
centres de contractació i les terminals de càrrega
de transport en l’àmbit de la Comunitat.
16. L’ordenació del territori, l’urbanisme i l’habitatge.
17. Els projectes, la construcció i l’explotació
dels aprofitaments hidràulics, hidroelèctrics, els
canals i els regadius d’interès per a La Rioja. Les
aigües minerals i termals; les aigües subterrànies
quan discorrin íntegrament per l’àmbit territorial de
la Comunitat autònoma.
L’ordenació i la concessió de recursos i aprofitaments hidràulics quan les aigües discorrin íntegrament per l’àmbit territorial de la Comunitat autònoma.
18. Les instaacions de producció, de distribució i de transport de qualssevol energies, inclosos
els recursos i aprofitaments hidroelèctrics, de gas
natural i de gasos liquats, quan se circumscriguin
al territori de la Comunitat i el seu aprofitament
no afecti una altra comunitat autònoma, sens perjudici del que estableixen els números 22 i 25 de
l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució.
19. L’agricultura, la ramaderia i les indústries
agroalimentàries d’acord amb l’ordenació general
de l’economia.
20. Les denominacions d’origen i els seus consells reguladors, en coaboració amb l’Estat.
21. La pesca fluvial i lacustre, l’aquïcultura i
la cacera.
22. El tractament especial de les zones de
muntanya.
23. La cultura, amb una atenció especial a les
manifestacions peculiars de La Rioja.
La Comunitat autònoma pot subscriure convenis
amb altres comunitats per a la gestió i la prestació
de serveis d’actes de caràcter cultural, dirigits especialment als emigrants originaris de La Rioja residents en altres comunitats.
24. La investigació científica i tècnica, en coordinació amb la general de l’Estat, amb atenció especial a la llengua castellana pel fet de ser originària
de La Rioja i constituir una part essencial de la
seva cultura.
25. Els museus, els arxius, les biblioteques, els
conservatoris de música i de dansa, els centres de
belles arts i altres centres de dipòsit cultural d’interès per a La Rioja i coeccions de naturalesa anàloga, que no siguin de titularitat estatal.
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26. El patrimoni artístic, arqueològic, històric,
cultural, monumental, arquitectònic i científic d’interès per a La Rioja.
27. La promoció de l’esport i de la utilització
adequada del lleure.
28. Aeroports i heliports que no tinguin la qualificació d’interès general de l’Estat. Aeroports
esportius, instaacions de navegació i esport en
aigües continentals.
29. Els espectacles.
30. L’assistència i serveis socials.
31. El desenvolupament comunitari. La promoció i la integració dels discapacitats, els emigrants,
la tercera edat i altres grups socials necessitats
de protecció especial, inclosa la creació de centres
de protecció, reinserció i rehabilitació. L’orientació
i la planificació familiar.
32. La protecció i la tutela de menors.
33. L’estadística per a finalitats no estatals.
34. Les fundacions que exerceixin principalment les seves funcions en la Comunitat autònoma.
35. El servei meteorològic de la Comunitat
autònoma.
36. La vigilància i la protecció dels edificis i
les instaacions de la Comunitat i la coordinació
de les policies locals de La Rioja, sens perjudici
de la dependència de les autoritats municipals.
Per a l’exercici de la competència de vigilància
i protecció dels edificis i instaacions, la Comunitat
autònoma pot convenir 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 audida en el número 29 de l’apartat 1
de l’article 149 de la Constitució.
37. Les caixes d’estalvis i les institucions de
crèdit cooperatiu públic i territorial, en el marc de
l’ordenació general de l’economia i d’acord amb
les disposicions que, en ús de les seves facultats,
dicti l’Estat.
38. Qualssevol altres que li corresponguin d’acord amb la Constitució, el present Estatut o, en
general, l’ordenament jurídic.
Dos. En l’exercici d’aquestes competències
correspon a la Comunitat autònoma de La Rioja
la potestat legislativa, la potestat reglamentària i
la funció executiva, que han de ser exercides respectant, en tot cas, el que disposa la Constitució.»
9.

Article novè.
«En el marc de la legislació bàsica de l’Estat i,
si s’escau, en els termes que aquesta legislació estableixi, correspon a la Comunitat autònoma de La
Rioja el desenvolupament legislatiu i l’execució en
les següents matèries:
1. Protecció del medi ambient, normes addicionals de protecció del medi ambient i del paisatge. Espais naturals protegits. Protecció dels ecosistemes.
2. Règim miner i energètic.
3. 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 números
11, 13 i 16 de l’apartat 1 de l’article 149 de la
Constitució.
4. Coordinació hospitalària en general.
5. Sanitat i higiene.

279

6. Radiodifusió i televisió, d’acord amb la Llei
que reguli l’estatut jurídic de la ràdio i la televisió.
També correspon, en el marc de les normes bàsiques de l’Estat, el desenvolupament legislatiu i l’execució del règim de premsa i, en general, de tots
els mitjans de comunicació social.
En els termes establerts en els paràgrafs anteriors d’aquest apartat, la Comunitat autònoma pot
regular, crear i mantenir la seva pròpia televisió,
ràdio i premsa i, en general, tots els mitjans de
comunicació social per al compliment de les seves
finalitats.
7. Sistema de consultes populars en l’àmbit de
La Rioja, de conformitat amb el que disposi la Llei
a la qual es refereix l’apartat 3 de l’article 92 de
la Constitució i altres lleis de l’Estat; correspon a
l’Estat l’autorització de la convocatòria.
8. Règim local.
9. Les matèries restants que, amb aquest
caràcter i mitjançant llei de l’Estat, li siguin transferides.
10. Cambres agrària de comerç i indústria o
entitats equivalents, coegis professionals i exercici
de les professions titulades, així com qualsevol altra
corporació de dret públic representativa d’interessos econòmics i professionals.
11. Forests, aprofitaments i serveis forestals,
vies pecuàries i pastures.
12. Ordenació farmacèutica.»
10. Dins el capítol III del títol I s’introdueix un nou
article onze, amb el text següent:
«U. Correspon a la Comunitat autònoma de La
Rioja, en els termes que estableixin les lleis i, si
s’escau, les normes reglamentàries que l’Estat dicti
per al seu desenvolupament, la funció executiva
de les següents matèries:
1. Sector públic estatal en l’àmbit territorial de
la Comunitat autònoma, la qual participa en els
casos i les activitats en què sigui procedent.
2. Plans establerts per l’Estat per a:
a) La reestructuració de sectors econòmics.
b) L’estímul i l’ampliació d’activitats productives i la implantació de noves empreses.
c) Les actuacions referides a comarques deprimides o en crisi.
3. 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’ocupació, sens perjudici del que estableixin les normes
de l’Estat sobre aquestes matèries.
4. Propietat industrial.
5. Propietat inteectual.
6. 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.
7. Fires internacionals.
8. Pesos i mesures. Contrast de metalls.
9. Aeroports amb qualificació d’interès general
la gestió directa desl quals no es reservi l’Administració General de l’Estat.
10. Transport de mercaderies i viatgers que tingui l’origen i la destinació dins el territori de la
Comunitat autònoma, encara que aquest discorri
sobre les infraestructures de titularitat estatal a què
fa referència el número 21 de l’apartat 1 de l’arti-
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cle 149 de la Constitució i sens perjudici de l’execució que es reservi l’Estat.
11. Gestió de museus, arxius i biblioteques de
titularitat estatal, que no es reservi l’Estat. Els termes de la gestió s’han de fixar mitjançant convenis.
12. Productes farmacèutics.
13. Associacions.
14. 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; l’Estat es reserva l’alta inspecció conduent
al compliment de la funció a què es refereix aquest
precepte.
15. Gestió de les prestacions i els serveis
socials del sistema de Seguretat Social: INSERSO.
La determinació de les prestacions del sistema, els
requisits per establir la condició de beneficiari i el
finançament s’han d’efectuar d’acord amb les normes que estableix l’Estat en l’exercici de les seves
competències, de conformitat amb el que disposa
el número 17 de l’apartat 1 de l’article 149 de
la Constitució.
Dos. En el cas de les matèries assenyalades
en aquest article o amb el mateix caràcter en altres
preceptes d’aquest Estatut, correspon a la Comunitat autònoma de La Rioja la potestat d’administració així com, si s’escau, la de dictar reglaments
interns d’organització dels serveis corresponents.»
11. Dins del capítol IV del títol I s’introdueix un nou
article dotze, amb el text següent:
«La Comunitat autònoma, amb l’acord previ del
Parlament de La Rioja adoptat per majoria de dos
terços dels seus membres, pot ampliar l’àmbit de
les seves competències en matèries que no estiguin
atribuïdes en exclusiva a l’Estat, o de les que només
li estiguin atribuïdes les bases o principis, segons
l’article 149 de la Constitució. L’acord d’assumir
les noves competències s’ha de sotmetre a les Corts
Generals per a la seva aprovació mitjançant llei
orgànica.
Així mateix, pot assumir competències mitjançant els procediments que estableixen els números
1 i 2 de l’article 150 de la Constitució.»
12. Apartats u, dos, quatre, cinc, sis i set de l’article
catorze:
«U. La Comunitat autònoma de La Rioja pot
establir convenis amb altres comunitats autònomes
o territoris de règim foral per a la gestió i prestació
dels serveis propis de la seva competència, d’acord
amb el que estableix l’article 145.2 de la Constitució, i amb el procediment que el Parlament de
La Rioja determini.
Dos. Una vegada aprovats els convenis, el Parlament els ha de comunicar a les Corts Generals
i entren en vigor, d’acord amb el que s’hi estableixi,
després de trenta dies des de la recepció de la
comunicació a les Corts Generals, si no manifesten
cap objecció; altrament el conveni ha de seguir
el tràmit que preveu l’apartat tres d’aquest article,
com a acord de cooperació.»
«Quatre. Els convenis o els acords de cooperació que el Govern de La Rioja subscrigui amb
altres comunitats autònomes requereixen que el
Parlament els aprovi i els autoritzi, abans de formalitzar-los.
Cinc. La Comunitat autònoma de La Rioja pot
soicitar del Govern de la Nació que subscrigui els
tractats o els convenis internacionals en matèries
d’interès per a La Rioja.
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Sis. El Govern de La Rioja ha d’executar els
tractats i convenis en tot el que afecti les matèries
atribuïdes a la seva competència. Cap tractat o conveni no pot afectar les atribucions i les competències de la Comunitat autònoma de La Rioja, excepte
en els casos que preveu l’article 93 de la Constitució.
Set. La Comunitat autònoma de La Rioja ha
de ser informada de l’elaboració de tractats i convenis internacionals en tot el que afecti matèries
del seu interès específic.»
13.

Article quinze.
«U. Els òrgans institucionals de la Comunitat
autònoma de La Rioja són el Parlament, el Govern
i el president.
Dos. Les Lleis de la Comunitat autònoma ordenen el funcionament d’acord amb la Constitució
i el present Estatut.
Tres. El Tribunal Superior de Justícia de La Rioja és l’òrgan jurisdiccional que, sens perjudici de
la jurisdicció que correspon al Tribunal Suprem, culmina l’organització judicial en el territori de La
Rioja.»

14.

Article setze.
«U. El Parlament representa el poble de La Rioja, exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos i els comptes de La Rioja, impulsa i controla l’acció política i de Govern i exerceix les competències restants que li confereixen la Constitució,
aquest Estatut i altres normes de l’ordenament
jurídic.
Dos. El Parlament és inviolable.»

15.

Article disset.
«U. El Parlament és elegit per sufragi universal,
lliure, igual, directe i secret. Una llei electoral del
Parlament de La Rioja, que requereix la majoria
de dos terços dels seus membres per aprovar-la,
ha de regular el procés d’eleccions, així com les
causes d’inelegibilitat i incompatibilitat dels diputats, el cessament i la substitució, i assegura la
proporcionalitat del sistema.
Dos. La llei esmentada també ha de fixar el
nombre de diputats que constitueixen el Parlament,
amb un mínim de 32 i un màxim de 40.
Tres. La circumscripció electoral és la Comunitat autònoma de La Rioja.
Quatre. El Parlament és elegit per un termini
de quatre anys, sens perjudici dels casos de dissolució anticipada. El mandat dels diputats acaba
quatre anys després de l’elecció o el dia de la dissolució de la Cambra.
Cinc. La convocatòria d’eleccions l’ha de fer el
president de la Comunitat autònoma, i pot coincidir
amb les eleccions locals.
Sis. El president de la Comunitat autònoma,
amb la deliberació prèvia del Govern i sota la seva
responsabilitat exclusiva, pot acordar la dissolució
del Parlament amb anticipació al terme natural de
la legislatura.
La dissolució s’ha d’acordar per decret, en el
qual també s’han de convocar eleccions, i que ha
de contenir tots els requisits que exigeixi la legislació electoral aplicable.
El president no pot acordar la dissolució del Parlament durant el primer període de sessions de la
legislatura, quan resti menys d’un any per a l’acabament ni quan s’estigui tramitant una moció
de censura. Tampoc no pot acordar la dissolució
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abans que transcorri el termini d’un any des de
l’última dissolució per aquest procediment. En cap
supòsit el president no pot dissoldre el Parlament
quan s’hagi convocat un procés electoral estatal.
En tot cas, la nova Cambra que resulti de la convocatòria electoral té un mandat limitat pel termini
natural de la legislatura originària.
Set. Els membres del Parlament gaudeixen, fins
i tot després d’haver cessat en el seu mandat, d’inviolabilitat per les opinions manifestades en l’exercici de les seves funcions. Durant el mandat no
poden ser detinguts ni retinguts pels actes delictuosos comesos en el territori de La Rioja, si no
és en cas de delicte flagrant, i correspon decidir,
en tot cas, sobre la seva inculpació, presó, processament i judici, al Tribunal Superior de Justícia
de La Rioja. Fora d’aquest territori la responsabilitat
criminal és exigible, en els mateixos termes, davant
la Sala Penal del Tribunal Suprem.
Vuit. Els diputats no estan subjectes a mandat
imperatiu.»
16.

Article divuit.

«U. El Parlament elegeix d’entre els membres
un president i la Mesa.
Dos. El Reglament del Parlament, que ha de
ser aprovat per majoria absoluta dels membres,
regula la composició, el règim i el funcionament.
Tres. El Parlament fixa el propi pressupost i l’estatut del personal.
Quatre. El Parlament funciona en ple i en
comissions.
Cinc. Es reuneix anualment en dos períodes
ordinaris de sessions: el primer, de setembre a
desembre, i el segon, de febrer a juny.
A petició del Govern, de la Diputació Permanent
o de la cinquena part dels membres del Parlament,
aquest es pot reunir en sessió extraordinària, que
s’ha de clausurar quan s’exhaureixi l’ordre del dia
determinat per al qual ha estat convocat.
Sis. En els períodes en què el Parlament no
estigui reunit o quan hagi expirat el seu mandat,
hi ha una diputació permanent, el procediment d’elecció, la composició i les funcions de la qual determina el Reglament.
Set. Per a la deliberació i l’adopció d’acords,
el Parlament s’ha de reunir segons el reglament
i amb assistència de la meitat més un dels seus
membres. Els acords s’han d’adoptar per majoria
dels presents si l’Estatut, les lleis o el Reglament
no exigeixen un altre tipus de majoria més qualificada.
Vuit. El vot és personal i indelegable.»
17.

Article dinou.

«U. El Parlament, de conformitat amb la Constitució, el present Estatut i la resta de l’ordenament
jurídic, exerceix les funcions següents:
a) La potestat legislativa de la Comunitat autònoma en l’àmbit de la seva competència.
b) El desenvolupament de la legislació de l’Estat en les matèries que així li correspongui.
c) Elegir, d’entre els seus membres, el president
de la Comunitat autònoma.
d) Aprovar els pressupostos de la Comunitat
autònoma i la rendició anual de comptes, sens perjudici del control que correspongui al Tribunal de
Comptes, d’acord amb l’apartat d) de l’article 153
de la Constitució.
e) Impulsar i controlar l’acció del Govern.
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f) Aprovar els plans de foment d’interès general de la Comunitat autònoma.
g) Aprovar l’ordenació comarcal i l’alteració
dels termes municipals existents a La Rioja, les
seves denominacions i la capitalitat, de conformitat
amb el que preveu l’article vint-i-set.
h) Autoritzar les transferències de competències de la Comunitat autònoma en favor d’ens locals
inclosos en el seu territori.
i) Exercir la iniciativa legislativa i de reforma
de la Constitució, segons el que disposen els seus
articles 87 i 166.
j) Interposar recursos davant el Tribunal Constitucional i comparèixer-hi en les actuacions en què
així sigui procedent.
k) Establir i exigir tributs, autoritzar, mitjançant
llei, el recurs al crèdit o la prestació d’aval a corporacions públiques, persones físiques o jurídiques.
l) Designar per a cada legislatura del Parlament
de La Rioja els senadors representants de la Comunitat autònoma, segons el que preveu l’apartat 5
de l’article 69 de la Constitució, pel procediment
determinat pel Parlament. Els senadors són designats proporcionalment amb el nombre de membres
dels grups polítics amb representació al Parlament.
El mandat al Senat està vinculat a la condició de
diputats al Parlament de La Rioja.
ll) Autoritzar i aprovar els convenis a què es
refereix l’article catorze del present Estatut, d’acord
amb els procediments que s’hi estableixen i supervisar-ne l’execució, pel procediment que el Parlament determini.
m) Coaborar amb les Corts Generals i amb
el Govern de la Nació d’acord amb el que disposa
l’article 131 de la Constitució i en els supòsits què
el Parlament els hagi de subministrar dades per
a l’elaboració de projectes de planificació.
n) Exercir, en general, totes les competències
que li siguin atribuïdes per la Constitució, pel present Estatut i per les lleis de l’Estat i de La Rioja.
Dos. El Parlament de La Rioja té la seu a la
ciutat de Logronyo, i pot tenir reunions en altres
llocs de La Rioja en la forma i els supòsits que
determini el propi Reglament.
Tres. El Parlament de La Rioja pot delegar la
potestat legislativa en el Govern, en els termes del
present Estatut i amb els mateixos requisits que
estableixen els articles 82, 83 i 84 de la Constitució.»
18.

Article vint.
«La iniciativa legislativa, en l’àmbit reconegut en
el present capítol a la Comunitat autònoma, correspon als diputats, al Govern i al poble de La Rioja
en els termes que estableixi una llei del Parlament
de La Rioja.»

19.

Article vint-i-u.
«U. Les lleis són promulgades en nom del Rei
pel president de la Comunitat autònoma, el qual
n’ha d’ordenar la publicació en el termini màxim
de quinze dies des de l’aprovació en el “Butlletí
Oficial de La Rioja”, així com en el “Butlletí Oficial
de l’Estat”.
Dos. Les lleis i els reglaments a què es refereix
el paràgraf anterior entren en vigor al cap de vint
dies d’haver estat publicats en el “Butlletí Oficial
de La Rioja”, llevat que aquesta norma estableixi
un altre termini.»

20.

Article vint-i-dos.
«Sens perjudici de la institució del defensor del
poble que preveu l’article 54 de la Constitució i
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de la coordinació amb aquesta institució, la Comunitat autònoma pot crear mitjançant llei una institució similar a la de l’article esmentat, com a
comissionat del Parlament de La Rioja, designat
per aquest, per a la defensa dels drets i les llibertats
que comprèn el títol I de la Constitució; a l’efecte
d’això pot supervisar l’activitat de l’Administració
autonòmica i donar-ne compte al Parlament.»
21.

Article vint-i-tres.
«U. El president dirigeix i coordina l’actuació
del Govern, designa i separa els consellers i exerceix
la més alta representació de la Comunitat autònoma de La Rioja i l’ordinària de l’Estat en aquest
territori.
Dos. El president de la Comunitat autònoma
és elegit pel Parlament d’entre els seus membres
i nomenat pel Rei. El president del Parlament, amb
la consulta prèvia amb les forces polítiques representades en el Parlament, ha de proposar un candidat a president de la Comunitat autònoma de
La Rioja. El candidat ha de presentar el seu programa al Parlament. Per ser elegit, el candidat, en
primera votació, ha d’obtenir majoria absoluta; si
no l’obté, s’ha de procedir a una nova votació passades quaranta-vuit hores, i la confiança s’entén
atorgada si obté majoria simple. En cas que no
s’aconsegueixi la majoria esmentada, s’han de tramitar successives propostes en la forma prevista
anteriorment. Si transcorregut el termini de dos
mesos a partir de la primera votació d’investidura
cap candidat no ha obtingut la confiança del Parlament, aquest queda dissolt automàticament, i
dins dels seixanta dies següents s’ha de procedir
a celebrar noves eleccions. El mandat del nou Parlament dura, en tot cas, fins a la data en què hagi
de concloure el del primer.
Tres. El president cessa per dimissió, traspàs,
incapacitat, dissolució del Parlament, pèrdua de la
confiança atorgada o censura del Parlament.
Quatre. Una llei de la Comunitat autònoma
regula l’estatut personal del president, les seves
atribucions i la responsabilitat política.»

22.

Article vint-i-quatre.
«U. El Govern, com a òrgan coegiat, exerceix
les funcions executives i l’administració de la Comunitat autònoma, i en particular li corresponen:
a) L’exercici de la potestat reglamentària no
reservada per aquest Estatut al Parlament.
b) Interposar recursos davant el Tribunal Constitucional i comparèixer en les actuacions en què
així sigui procedent.
c) Executar, en general, totes les funcions que
derivin de l’ordenament jurídic estatal i regional.
Dos. El Govern es compon del president de la
Comunitat autònoma, el vicepresident o vicepresidents, si s’escau, i els consellers. Tant els vicepresidents com els consellers, que no requereixen
la condició de diputats regionals, són nomenats
i destituïts pel president, que també en determina
el nombre.
Tres. Una llei de la Comunitat autònoma ha
de regular l’estatut personal dels membres del
Govern i les relacions amb els altres òrgans de la
Comunitat autònoma, dins les normes del present
Estatut i de la Constitució.
Quatre. 1. El president i els altres membres
del Govern, durant el seu mandat i pels actes delictuosos comesos en el territori de la Comunitat autò-
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noma, no poden ser detinguts ni retinguts, si no
és en el supòsit de delicte flagrant, i correspon
decidir, en tot cas, sobre la seva inculpació, presó,
processament i judici al Tribunal Superior de Justícia de La Rioja.
2. Fora de l’àmbit territorial de la Comunitat
autònoma, la responsabilitat criminal és exigible en
els mateixos termes davant la Sala Penal del Tribunal Suprem.
Cinc. El Govern, per conducte del seu president, pot plantejar conflictes de jurisdicció als jutges i tribunals de conformitat amb les lleis reguladores d’aquelles.
Sis. El president de la Comunitat autònoma,
amb la deliberació prèvia del Govern reunit en consell, pot plantejar davant el Parlament la qüestió
de confiança sobre el seu programa o sobre la política general; la confiança s’entén atorgada quan
hi voti a favor la majoria simple dels diputats.
Si el Parlament nega la confiança, el president
de la Comunitat autònoma ha de presentar la seva
dimissió davant el Parlament, el president del qual
ha de convocar, en el termini màxim de quinze
dies, la sessió plenària per a l’elecció del nou president de la Comunitat autònoma.
Set. El Parlament pot exigir la responsabilitat
política del Govern i del president mitjançant l’adopció, per majoria absoluta dels membres, d’una
moció de censura.
La moció de censura ha de ser proposada,
almenys, pel 15 per 100 dels diputats; ha d’incloure
un candidat a la Presidència de la Comunitat autònoma; no pot ser votada fins que transcorrin cinc
dies des de la presentació, i, en aquest termini,
es poden presentar mocions alternatives i, si no
és aprovada pel Parlament, cap dels signataris no
en podrà presentar cap altra en el termini de sis
mesos.»
23. Article vint-i-cinc.
«U. El Govern respon políticament davant el
Parlament de manera solidària, sens perjudici de
la responsabilitat directa de cada un dels membres,
per la pròpia gestió.
Dos. El Govern cessa en els mateixos casos
que el seu president. No obstant això, aquell ha
de continuar en funcions fins a la presa de possessió del nou Govern.»
24. Article vint-i-sis.
«U. Correspon a la Comunitat autònoma la
creació i l’estructuració de la seva pròpia Administració pública dins els principis generals i les
normes bàsiques de l’Estat.
Dos. Tots els òrgans encarregats de la prestació de serveis o de la gestió de competències
i atribucions de la Comunitat autònoma depenen
d’aquesta i s’integren a la seva Administració.»
25. Article vint-i-set.
«En els termes previstos en els articles cinquè
i vuitè, tres, del present Estatut; es regula per llei
de la Comunitat autònoma de La Rioja:
U. El reconeixement i la delimitació de les
comarques.
Dos. La creació d’agrupacions de municipis
amb finalitats específiques.
Tres. Es poden crear àrees metropolitanes per
a la coordinació i gestió dels serveis públics.»
26. Article vint-i-vuit.
«Els reglaments i les altres disposicions i els actes
d’eficàcia general emanats del Govern i de l’Ad-
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ministració de la Comunitat autònoma han de ser
publicats, en tot cas, en el “Butlletí Oficial de La
Rioja”.
Aquesta publicació és suficient, amb caràcter
general, per a la validesa dels actes i l’entrada en
vigor de les disposicions i normes. En relació amb
la publicació en altres butlletins oficials, cal atenir-se
al que disposi la norma corresponent.»
27.

Article vint-i-nou.
«La responsabilitat de l’Administració de la
Comunitat autònoma de La Rioja i de les autoritats
i funcionaris s’exigeix en els mateixos termes i
casos que estableixi la legislació de l’Estat en la
matèria.»

28.

Article trenta-u.
«U. En l’exercici de les seves competències,
l’Administració de la Comunitat autònoma de La
Rioja té les potestats i les prerrogatives pròpies
de l’Administració de l’Estat, entre les quals es
troben:
a) Presumpció de legitimitat i caràcter executiu
dels seus actes, així com les facultats d’execució
forçosa i revisió.
b) Potestat expropiatòria i d’investigació, delimitació i recuperació d’ofici en matèria de béns.
c) Potestat de sanció dins els límits que estableixin la Llei i les disposicions que la despleguin.
d) Facultat d’utilitzar el procediment de constrenyiment.
e) Inembargabilitat dels seus béns i drets; prelacions, preferències i altres prerrogatives reconegudes a la Hisenda pública en matèria de crèdits
al seu favor.
Dos. Aquests drets i preferències s’entenen
sens perjudici dels que corresponguin a la Hisenda
de l’Estat, segons la seva pròpia legislació.
Tres. L’Administració de la Comunitat autònoma de La Rioja està exceptuada de l’obligació de
prestar tota classe de caucions o garanties davant
els tribunals de qualsevol jurisdicció o organisme
administratiu.
Quatre. No s’admeten interdictes contra les
actuacions de l’Administració de la Comunitat autònoma de La Rioja en matèria de la seva competència i d’acord amb el procediment establert legalment.
Cinc. En l’exercici de la competència prevista
en el número 1 de l’apartat u de l’article vuitè del
present Estatut i, d’acord amb la legislació de l’Estat, correspon a la Comunitat autònoma, entre
altres matèries, l’establiment del règim estatutari
dels funcionaris, el règim jurídic administratiu derivat de les competències assumides, la regulació
dels béns de domini públic i patrimonials la titularitat dels quals correspon a la Comunitat autònoma, així com de les servituds públiques en matèria de la seva competència, i la regulació dels contractes i les concessions administratives en l’àmbit
de la Comunitat.»

29.

Article trenta-dos.
«El Tribunal de Comptes exerceix el control econòmic i pressupostari de la Comunitat autònoma
de conformitat amb el que disposen els articles
136 i 153.d) de la Constitució.»

30.

Article trenta-tres.
«U. L’Administració de la Comunitat autònoma
i les administracions locals han d’ajustar les rela-
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cions als principis d’informació mútua, coaboració,
coordinació i respecte als àmbits competencials
corresponents determinats en el present Estatut i
en la legislació bàsica de l’Estat.
Dos. El Parlament de La Rioja, en el marc de
la legislació bàsica de l’Estat i mitjançant llei, pot
regular les matèries relatives a l’Administració local
que el present Estatut reconeix com a competència
de la Comunitat autònoma.
Tres. La Comunitat autònoma pot transferir a
les corporacions locals o delegar-los, mitjançant llei
aprovada per majoria absoluta, facultats corresponents a matèries de la seva competència. Aquesta
llei ha de preveure en cada cas la transferència
de mitjans corresponent, així com la forma de direcció i el control que es reservi la Comunitat.»
31.

Article trenta-quatre.

«En relació amb l’Administració de Justícia,
exceptuada la militar, correspon a la Comunitat
autònoma de La Rioja:
1. Exercir totes les facultats que les lleis orgàniques del poder judicial reconeguin o atribueixin
al Govern de l’Estat.
2. Fixar les demarcacions territorials dels
òrgans jurisdiccionals, i la localització de la capitalitat, d’acord amb la Llei orgànica del Poder Judicial.»
32.

Article trenta-cinc.

«U. El Tribunal Superior de Justícia de La Rioja,
que té la seu a Logronyo, és l’òrgan jurisdiccional
de la Comunitat autònoma on s’exhaureixen les successives instàncies processals en els termes de l’article 152 de la Constitució i d’acord amb la Llei
orgànica del Poder Judicial i amb el present Estatut.
Dos. El president del Tribunal Superior de Justícia de La Rioja és nomenat pel Rei a proposta
del Consell General del Poder Judicial.
Tres. El president de la Comunitat autònoma
ha d’ordenar la publicació del nomenament en el
“Butlletí Oficial de La Rioja”.»
33.

Article trenta-sis.

«U. La competència dels òrgans jurisdiccionals
de la Comunitat autnoma s’estén:
a) En l’ordre civil, a totes les instàncies i els
graus, llevat dels recursos de cassació i revisió regulats en la llei d’enjudiciament civil.
b) En l’ordre penal i social, a totes les instàncies
i els graus, a excepció dels recursos de cassació
i revisió.
c) En l’ordre contenciós administratiu a totes
les instàncies i els graus quan es tracti d’actes o
reglaments emanats del Govern i de l’Administració
de la Comunitat autònoma en matèries la legislació
de les quals correspon exclusivament al Parlament
de La Rioja, i, en primera instància, quan es tracti
d’actes dictats per l’Administració de l’Estat de La
Rioja.
d) A les qüestions de competència entre
òrgans judicials a la Comunitat autònoma.
Dos. En les matèries restants es pot interposar,
davant el Tribunal Suprem, el recurs de cassació,
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el de revisió o el que correspongui, segons les lleis
de l’Estat.
El Tribunal Suprem resol també els conflictes
de competència i jurisdicció entre els tribunals de
la Comunitat autònoma i els de la resta de l’Estat.»
34.

Article trenta-set.

«A instància del Govern de la Comunitat autònoma, l’òrgan estatal competent ha de convocar
els concursos i les oposicions per cobrir les places
vacants en la Comunitat autònoma de magistrats,
jutges, secretaris judicials i la resta de personal al
servei de l’Administració de Justícia d’acord amb
el que disposi la Llei orgànica del Poder Judicial.»
35.

Article trenta-vuit.

«U. Els notaris i els registradors de la propietat
i mercantils són nomenats pel Govern de la Comunitat autònoma de conformitat amb les lleis de
l’Estat.
Dos. La Comunitat autònoma de La Rioja participa en la fixació de les demarcacions corresponents als registres de la propietat i mercantils. També participa en la fixació de les demarcacions notarials i del nombre de notaris d’acord amb el que
s’ha previst en les lleis de l’Estat.»
36.

Article trenta-nou.
«Correspon al Govern de la Comunitat autònoma:

1. Exercir en el seu territori totes les facultats
que les lleis reguladores del poder judicial reconeguin o atribueixin al Govern de la Nació.
2. Proposar al Parlament de La Rioja la delimitació de les demarcacions territorials dels òrgans
jurisdiccionals en aquesta demarcació, d’acord amb
la Llei orgànica del poder judicial i tenint en compte
els límits dels actuals partits judicials i les característiques geogràfiques, històriques i de població.»
37.

Article quaranta.

«En tot cas, correspon al Tribunal Superior de
Justícia de La Rioja:
1. Conèixer de les responsabilitats que s’indiquen en els articles disset, apartat set, i vint-i-quatre,
apartat quatre, d’aquest Estatut.
2. Entendre en els recursos relacionats amb
els processos electorals de la Comunitat autònoma.
3. Resoldre, si s’escau, els conflictes d’atribucions entre corporacions locals.»
38.

Article quaranta-u.

«A la Comunitat autònoma s’ha de propiciar la
participació dels ciutadans en l’Administració de
Justícia en les formes que la legislació estatal prevegi.»
39.

Article quaranta-dos.

«El Consell Consultiu de La Rioja és l’òrgan consultiu superior de la Comunitat autònoma de La
Rioja. La composició i funcions es regulen per Llei,
que garanteix la imparcialitat i la independència.»

Suplement núm. 3

40.

Article quaranta-tres.
«La Comunitat autònoma de La Rioja compta
per a l’acompliment de les seves competències i
funcions amb: Hisenda, domini públic i patrimoni
propi. Exerceix l’autonomia financera d’acord amb
la Constitució, el present Estatut, la Llei orgànica
de finançament de les comunitats autònomes.»

41.

Article quaranta-quatre.
«U. El patrimoni de la Comunitat autònoma
està integrat per:
a) Els béns i drets pertanyents a la Diputació
Provincial de La Rioja en el moment de constituir-se
la Comunitat autnoma.
b) Els béns i drets afectats als serveis que es
traspassin a la Comunitat autònoma.
c) Els béns i drets que adquireixi per qualsevol
títol jurídic.
Dos. La Comunitat autònoma té capacitat per
adquirir, posseir, administrar i alienar els béns que
integren el seu patrimoni.
Tres. Una llei del Parlament de La Rioja regula
el règim jurídic, així com l’administració, la defensa
i la conservació del patrimoni de la Comunitat autònoma.»

42.

Article quaranta-cinc.
«Els recursos de la Comunitat autònoma estan
constituïts per:
a) Els ingressos procedents del seu patrimoni,
llegats, donacions i d’altres de dret privat.
b) Els ingressos procedents de la recaptació
tributària.
Els rendiments de les taxes, contribucions especials i impostos propis de la Comunitat que el Parlament de La Rioja pugui establir, d’acord amb l’article 157 de la Constitució.
c) Els rendiments dels tributs cedits totalment
o parcialment per l’Estat i que s’especifiquen en
la disposició addicional primera, així com aquells
la cessió dels quals sigui aprovada per les Corts
Generals.
d) Els recàrrecs que es puguin establir sobre
els impostos de l’Estat.
e) Les participacions en els ingressos de l’Estat.
f) El producte d’operacions de crèdit i emissió
de deute.
g) El producte de multes i sancions en l’àmbit
de la seva competència.
h) Assignacions amb càrrec als pressupostos
generals del Estat.
i) La participació en el Fons de Compensació
Interterritorial i en altres fons.
j) Tots els altres recursos se li atribueixin d’acord amb les Lleis.»

43.

Article quaranta-sis.
«Als efectes de concretar els ingressos de la
Comunitat autònoma de La Rioja, i de manera especial, la participació territorialitzada de La Rioja 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 disposa l’article 157.3 de la Constitució i la legislació
que el desenvolupi, l’Administració General de l’Estat i la Comunitat autònoma de La Rioja han de
subscriure un acord bilateral que s’ha de formalitzar
en comissió mixta, que pot ser revisat periòdicament de manera conjunta, el qual ha de tenir en
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compte l’esforç fiscal de La Rioja i atendre singularment els criteris de coresponsabilitat fiscal i solidaritat interterritorial, així com la correcció dels
desequilibris produïts a La Rioja pels efectes derivats de la seva situació limítrofa amb altres territoris.»
44.

Article quaranta-set.
«U. Sens perjudici del que disposa l’article anterior, la participació anual de la Comunitat autònoma
de La Rioja en els ingressos de l’Estat a què es
refereix l’apartat e) de l’article quaranta-quatre del
present Estatut, s’ha de negociar atenent els criteris
que fixi la legislació de desenvolupament de l’article
157 de la Constitució i qualssevol altres que permetin garantir, amb suficiència i solidaritat, l’exercici de les competències de la Comunitat autònoma.
Dos. El percentatge de participació únicament
pot ser objecte de revisió en els supòsits següents:
a) Quan s’ampliïn o es redueixin les competències assumides per la Comunitat autònoma
entre les que corresponien anteriorment a l’Estat.
b) Quan es produeixi la cessió de nous tributs.
c) Quan es reformi substancialment el sistema
tributari de l’Estat.
d) Quan, transcorreguts cinc anys des de l’entrada en vigor, l’Estat o la Comunitat autònoma
en soicitin la revisió.»

45.

Article cinquanta.
«La Comunitat autònoma pot crear el seu propi
Tribunal Econòmic Administratiu, mitjançant una
llei que n’ha de regular la composició, el règim i
el funcionament.»

46.

Article cinquanta-u.
«U. El coneixement de les diferents reclamacions interposades contra els actes dictats per les
respectives administracions en matèria tributària,
tant si s’hi susciten qüestions de fet com de dret,
correspon:
a) Quan es tracti de tributs propis de la Comunitat autònoma de La Rioja, al seu propi Tribunal
Econòmic Administratiu.
b) Quan es tracti de tributs cedits o de
recàrrecs establerts sobre tributs de l’Estat, als
òrgans economicoadministratius de l’Estat.
Dos. Les resolucions dels òrgans economicoadministratius, tant de l’Estat com de la Comunitat
autònoma de La Rioja, poden ser, en tot cas, objecte
de recurs contenciós administratiu en els termes
establerts en la normativa reguladora d’aquesta
jurisdicció.»

47.

Article cinquanta-tres.
«U. Correspon a la Comunitat autònoma la tutela financera respecte als ens locals, de conformitat
amb el que disposa l’article novè, apartat nou, del
present Estatut, respectant en tot cas, l’autonomia
reconeguda als ens locals en els articles 140 i 142
de la Constitució.
Dos. La Comunitat autònoma de La Rioja ha
de coaborar amb els ens locals en la gestió, la
liquidació, la recaptació i la inspecció dels tributs
que tenen atribuïts, respectant la seva autonomia
financera i de conformitat amb el que estableix la
legislació bàsica i la del Parlament de La Rioja.
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Tres. Els ingressos dels ens locals consistents
en participacions en ingressos estatals i en subvencions incondicionades es perceben a través de
la Comunitat autònoma, la qual els ha de distribuir
d’acord amb els criteris legals establerts per a les
participacions esmentades.»
48.

Article cinquanta-quatre.
«U. La Comunitat autònoma de La Rioja, d’acord amb el que estableixin les lleis de l’Estat, ha
de designar els seus propis representants en els
organismes econòmics, les institucions financeres
i d’estalvi i les empreses públiques de l’Estat la
competència dels quals s’estengui al territori de
La Rioja.
Dos. La Comunitat autònoma de La Rioja pot
constituir empreses públiques i mixtes com a mitjà
d’execució de les funcions que siguin de la seva
competència, segons el que estableix el present
Estatut.
Tres. La Comunitat autònoma de La Rioja, com
a poder públic, pot fer ús de les facultats previstes
en l’apartat 1 de l’article 130 de la Constitució.
Així mateix, d’acord amb la legislació de l’Estat en
la matèria, pot fer ús de les facultats previstes en
l’apartat dos de l’article 129 de la Constitució i,
en especial, ha de fomentar, mitjançant accions
adequades, les societats cooperatives.
Quatre. La Comunitat autònoma de La Rioja
queda facultada per constituir o participar en institucions que fomentin l’ocupació i el desenvolupament econòmic i social, en el marc de les seves
competències.
Cinc. La Comunitat autònoma de La Rioja, dins
de les normes generals de l’Estat, pot adoptar mesures que possibilitin la captació i l’afermament de
l’estalvi regional.»

49.

Article cinquanta-cinc.
«U. Correspon al Parlament la potestat d’establir els impostos, les taxes, les contribucions especials i les exaccions no fiscals, així com la fixació
de recàrrecs.
Dos. La potestat tributària s’ha d’exercir d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat,
capacitat contributiva i progressivitat.»

50.

Article cinquanta-sis.
«U. Correspon al Govern l’elaboració i l’aplicació del pressupost de la Comunitat autònoma i al
Parlament examinar-lo, esmenar-lo, aprovar-lo i controlar-lo.
Dos. El Govern ha de presentar el projecte de
pressupost al Parlament abans de l’últim trimestre
de l’any.
Tres. El pressupost té caràcter anual, ha d’incloure la totalitat de les despeses i ingressos dels
organismes i les entitats integrants de la Comunitat
autònoma, i s’hi ha de consignar l’import dels beneficis fiscals que afectin tributs atribuïts a la Comunitat autònoma.
Quatre. Si el pressupost no s’aprova abans del
primer dia de l’exercici fiscal corresponent, s’ha de
considerar prorrogat el de l’exercici anterior fins
a l’aprovació del nou.
Cinc. El pressupost té caràcter de llei i no pot
crear nous tributs. No obstant això, pot modificar
els existents quan una llei tributària substantiva ho
prevegi així.»

51.

Article cinquanta-vuit.
«La reforma de l’Estatut s’ha d’ajustar al procediment següent:
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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 població 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 majoria 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’atenir al que disposin les Corts Generals, amb la finalitat exclusiva de coordinar el calendari de les diverses consultes electorals.»
54.

Disposició addicional quarta.

«U. Sens perjudici del que estableix l’article
novè, apartat sis, del present Estatut, l’Estat ha d’atorgar en règim de concessió a la Comunitat autònoma la utilització d’un tercer canal de televisió,
de titularitat pública, que s’ha de crear específicament 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’aquest 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 programació 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 refereix 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.
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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 competències», que comprèn l’article dotze.
Capítol V del Títol I: «De l’atribució de les competències que correspon a la Diputació Provincial», que
comprèn l’article tretze.
Capítol VI del Títol I: «Dels convenis amb altres comunitats autònomes», que comprèn l’article catorze.
Títol II: «Organització institucional», compost pels articles 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 comprèn 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 articles quaranta-tres a cinquanta-cinc, ambdós inclosos.
Capítol II: «Pressupostos», que comprèn l’article cinquanta-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 complir.
Madrid, 7 de gener de 1999.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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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.

