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44.
45.

O número 5 do artigo 47 suprímese.
O artigo 50 queda redactado así:
«O Principado de Asturias promoverá os obxectivos establecidos nos artigos 129.2 e 130.1 da
Constitución.»

46. Artigo 51 bis (novo).
O novo artigo 51 bis queda redactado do seguinte
modo:
«Corresponde ó Principado de Asturias a tutela
financeira das corporacións locais sen prexuízo da
autonomía que lles garante o artigo 140 da Constitución e no marco do disposto nos seus artigos 142 e 149.1.18.a».
47.
48.

O artigo 53 suprímese.
O artigo 54 queda redactado así:
«Os actos e disposicións da Administración do
Principado están sometidos ó control da xurisdicción contencioso-administrativa.»

49.

O artigo 55 queda redactado así:
«1. O control económico e orzamentario do
Principado de Asturias será exercido pola Sindicatura de Contas do Principado, sen prexuízo das funcións do Tribunal de Contas do Reino.
2. O informe da Sindicatura de Contas do Principado será remitido á Xunta Xeral para a súa tramitación de acordo co que prevexa o Regulamento
da Cámara.»
«Cando a reforma deste estatuto teña unicamente por obxecto a ampliación de competencias en
materias que non estean constitucionalmente reservadas ó Estado, a iniciativa será a prevista no artigo
anterior e o proxecto de reforma deberá ser aprobado pola maioría absoluta dos membros da Xunta
Xeral, antes da súa ulterior aprobación polas Cortes
Xerais como lei orgánica.»

51. A disposición transitoria primeira suprímese.
52. A disposición transitoria segunda suprímese.
53. A disposición transitoria terceira suprímese.
54. No número 1 da disposición transitoria cuarta
substitúese «nomearase unha comisión mixta» por «ficarán designados os vocais dunha comisión mixta».
55. O número 7 da disposición transitoria cuarta
suprímese.
56. Na disposición transitoria sexta suprímese «ó
Consello Rexional de Asturias, á Deputación Provincial
de Oviedo».
57. Na disposición transitoria sétima suprímese o
inciso «e ENSIDESA».
58. A disposición transitoria oitava suprímese.
59. A disposición transitoria novena suprímese.
Disposición derradeira única.
A presente reforma do Estatuto de autonomía do Principado de Asturias entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,
que cumpran e fagan cumprir esta lei orgánica.
Madrid, 5 de xaneiro de 1999.
JUAN CARLOS R.
O presidente do Goberno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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LEI ORGÁNICA 2/1999, do 7 de xaneiro, de
reforma da Lei orgánica 3/1982, do Estatuto
de autonomía da Rioxa. («BOE» 7,
do 8-1-1999.)
JUAN CARLOS I
REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei
orgánica:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Estatuto de autonomía da Rioxa é a lei orgánica
que regula a organización interna da Rioxa como comunidade autónoma, á vez que regula as relacións desta
co Estado, converténdose, deste xeito, nun instrumento
legal do cal nos dotamos os rioxanos, coa aprobación
do resto do Estado, para o libre exercicio da defensa
dos nosos dereitos como Comunidade Autónoma.
Ó longo do tempo foron aparecendo situacións e problemas que, xunto á conciencia autonómica, puxeron
de manifesto a necesidade de adecua-la capacidade do
noso autogoberno, co fin de dar resposta ás demandas
cidadás.
Transcorrido un proceso de afianzamento autonómico, faise preciso proceder a unha segunda reforma do
Estatuto de autonomía.
Esta reforma afecta as disposicións xerais do actual
estatuto, as competencias da Comunidade Autónoma
recoñecidas nel, a regulación das nosas institucións, a
administración autónoma, as relacións da Comunidade
Autónoma con outras administracións, tanto a local
como a estatal e a economía e facenda da nosa Comunidade.
Con esta modificación, A Rioxa pretende dotarse dos
intrumentos legais necesarios para defende-los seus
dereitos e lograr un progreso social e económico, co
máximo respecto e acatamento do artigo 2 da Constitución, que declara a indisoluble unidade da Nación
española e recoñece e garante o dereito á autonomía
das nacionalidades e rexións que a integran e a solidariedade entre todas elas.
Cómpre sinalar que, por primeira vez, o Estatuto de
autonomía da Rioxa é reformado por vontade do seu
propio Parlamento, é dicir, a partir dunha iniciativa nada
na propia Cámara, o que fai que esta reforma reflicta
a vontade do pobo rioxano.
A reforma enmárcase integramente no marco constitucional do Estado das autonomías, no que A Rioxa,
como parte de España, desenvolve plenamente e en
igualdade o seu autogoberno. Esta premisa aconsellou
prescindir de cuestións como a participación da Comunidade Autónoma, xuntamente coas restantes, na formación da vontade do Estado, a presencia da Rioxa nas
institucións europeas ou unha intervención acentuada
no deseño da política xeral do Estado das autonomías,
sen que isto implique renunciar a telas en conta no futuro.
Artigo primeiro.
Os preceptos da Lei orgánica 3/1982, do 9 de xuño,
do Estatuto de autonomía da Rioxa, modificada pola Lei
orgánica 3/1994, do 24 de marzo, de reforma do Estatuto, que se relacionan a seguir, quedan modificados
como se indica:
1. Artigo primeiro.
«1. A Rioxa, como expresión da súa identidade
histórica e no execicio do dereito ó autogoberno
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recollido na Constitución española, constitúese en
comunidade autónoma dentro do Estado español,
conforme a Constitución e o presente estatuto, que
é a súa norma institucional básica.
Dous. A Comunidade Autónoma da Rioxa, a
través das súas institucións, asume o goberno e
a administración autónomos da rexión. Os seus
poderes emanan do pobo e son exercidos de acordo coa Constitución e o presente estatuto.
Tres. O Estatuto de autonomía aspira a facer
realidade os principios de liberdade, igualdade e
xustiza para tódolos rioxanos, no marco de igualdade e solidariedade coas demais nacionalidades
e rexións de España».
2.

Artigo segundo.
«O territorio da Rioxa como comunidade autónoma é o dos municipios comprendidos dentro dos
límites administrativos da provincia da Rioxa.»

3.

Número dous do artigo terceiro.
«Dous. A Comunidade Autónoma da Rioxa
posúe himno e escudo de seu, que só se poderán
modificar por lei do Parlamento da Rioxa aprobada
por maioría de dous tercios dos seus membros.»

4.

Artigo cuarto.
«A capital da Comunidade Autónoma da Rioxa
é a cidade de Logroño.»

5.

Artigo quinto.
«Un. A Comunidade Autónoma da Rioxa
estructurará a súa organización territorial en municipios.
Dous. Unha lei do Parlamento poderá recoñece-la comarca como entidade local con personalidade xurídica e demarcación propia. A comarca
non suporá, necesariamente, a supresión dos municipios que a integran.»

6.

Números un, tres e catro do artigo sexto.
«Un. Para os efectos do presente estatuto
gozan da condición política de rioxanos os cidadáns
españois que, segundo as leis do Estado, teñan
veciñanza administrativa en calquera dos municipios da Comunidade Autónoma da Rioxa.»
«Tres. As comunidades rioxanas asentadas
fóra da Rioxa poderán solicitar como tales o recoñecemento da súa entidade rioxana, entendida
como o dereito a colaboraren e compartiren a vida
social e cultural da Rioxa. Unha lei da Comunidade
Autónoma da Rioxa regulará, sen prexuízo das competencias do Estado, o alcance e contido do dito
recoñecemento, que, en ningún caso, implicará a
concesión de dereitos políticos.
Catro. A Comunidade Autónoma da Rioxa
poderá solicitar do Estado que, para facilita-lo disposto anteriormente, celebre os oportunos tratados
ou convenios internacionais cos Estados onde existan as ditas comunidades.»

7.

Números dous e tres do artigo sétimo.
«Dous. Corresponde ós poderes públicos da
Comunidade Autónoma da Rioxa, no ámbito das
súas competencias, promove-las condicións para
que a liberdade e a igualdade do individuo e dos
grupos en que se integran sexan reais e efectivas;
remove-los obstáculos que impidan ou dificulten
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a súa plenitude e facilita-la participación de tódolos
cidadáns na vida política, económica, cultural e
social, así como a defensa e protección dos valores
culturais do pobo rioxano.
Tres. Os poderes públicos da Comunidade
Autónoma impulsarán aquelas accións que tendan
a mellora-las condicións de vida e traballo e a incrementa-la ocupación e crecemento económico.»
8.

Artigo oitavo.
«Un. Corresponde á Comunidade Autónoma da
Rioxa a competencia exclusiva nas seguintes materias:
1. A organización, estructura, réxime e funcionamento das súas institucións de autogoberno.
2. Procedemento administrativo derivado das
especialidades da organización propia da Rioxa.
3. Alteración de termos municipais, a súa denominación e capitalidade, organización de mancomunidades, agrupación de municipios e creación
de entidades infra e supramunicipais.
4. Ordenación e planificación da actividade
económica, así como fomento do desenvolvemento
económico da Comunidade Autónoma, dentro dos
obxectivos marcados pola política económica
nacional.
5. Creación e xestión dun sector público propio
da Comunidade.
6. Comercio interior sen prexuízo da política
xeral de prezos, da libre circulación de bens no
territorio do Estado e da lexislación sobre defensa
da competencia. Establecemento de bolsas de valores e establecemento e regulación de centros de
contratación de mercadorías, conforme a lexislación mercantil.
7. O réxime de feiras e mercados interiores.
8. A artesanía.
9. A promoción e ordenación do turismo no
seu ámbito territorial.
10. Casinos, xogos e apostas, con exclusión
das Apostas Mutuas Deportivo-Benéficas.
11. Industria, sen prexuízo do que determinen
as normas do Estado por razóns de seguranza, sanitarias ou de interese militar e as normas relacionadas coas industrias que estean suxeitas á lexislación de minas, hidrocarburos e enerxía nuclear.
O exercicio da competencia realizarase de acordo
coas bases e a ordenación da actividade económica
xeral e a política monetaria do Estado, nos termos
do disposto nos artigos 38, 131 e números 11
e 13 do punto 1 do artigo 149 da Constitución.
12. Cooperativas e entidades asimilables,
mutualidades non integradas na Seguridade Social
e pósitos, conforme a lexislación mercantil.
13. Publicidade, sen prexuízo das normas dictadas polo Estado para sectores e medios específicos, de acordo cos números 1, 6 e 8 do punto 1
do artigo 149 da Constitución.
14. As obras públicas de interese para A Rioxa
no seu propio territorio, que non sexan de interese
xeral do Estado nin afecten outra comunidade autónoma.
15. Os ferrocarrís, estradas e camiños con itinerario desenvolvido integramente dentro do territorio da Rioxa, e, nos mesmos termos, o transporte
desenvolvido por estes medios, por vía fluvial, por
cable e por tubo. Centros de contratación e terminais de carga de transporte no ámbito da Comunidade.
16. A ordenación do territorio, urbanismo e
vivenda.
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17. Proxectos, construcción e explotación dos
aproveitamentos hidráulicos, hidroeléctricos, canles e regas de interese para A Rioxa. Augas minerais
e termais; augas subterráneas cando discorran integramente polo ámbito territorial da Comunidade
Autónoma.
Ordenación e concesión de recursos e aproveitamentos hidráulicos cando as augas discorran integramente polo ámbito territorial da Comunidade
Autónoma.
18. Instalacións de producción, de distribución
e de transporte de calquera tipo de enerxía, incluídos os recursos e aproveitamentos hidroeléctricos,
de gas natural e de gases licuados, cando se circunscriban ó territorio da comunidade e o seu aproveitamento non afecte outra comunidade autónoma, sen prexuízo do establecido nos números 22
e 25 do punto 1 do artigo 149 da Constitución.
19. Agricultura, gandería e industrias agroalimentarias de acordo coa ordenación xeral da economía.
20. As denominacións de orixe e os seus consellos reguladores, en colaboración co Estado.
21. Pesca fluvial e lacustre, acuicultura e caza.
22. Tramitación especial das zonas de montaña.
23. Cultura, con especial atención ás manifestacións peculiares da Rioxa.
A Comunidade Autónoma poderá celebrar convenios con outras comunidades para a xestión e
prestación de servicios de actos de carácter cultural, especialmente dirixidos ós emigrantes de
orixe rioxana residentes noutras comunidades.
24. Investigación científica e técnica, en coordinación coa xeral do Estado, prestando especial
atención á lingua castelá por ser orixinaria da Rioxa
e constituír parte esencial da súa cultura.
25. Os museos, arquivos, bibliotecas, conservatorios de música e danza, centros de belas artes
e demais centros de depósito cultural de interese
para A Rioxa e coleccións de natureza análoga,
que non sexan de titularidade estatal.
26. O patrimonio artístico, arqueolóxico, histórico, cultural, monumental, arquitectónico e científico de interese para A Rioxa.
27. A promoción do deporte e da adecuada
utilización do lecer.
28. Aeroportos e heliportos que non teñan a
cualificación de interese xeral do Estado. Aeroportos deportivos, instalacións de navegación e deporte en augas continentais.
29. Espectáculos.
30. Asistencia e servicios sociais.
31. Desenvolvemento comunitario. Promoción
e integración dos discapacitados, emigrantes, terceira idade e demais grupos sociais necesitados
de especial protección, incluída a creación de centros de protección, reinserción e rehabilitación.
Orientación e planificación familiar.
32. Protección e tutela de menores.
33. Estatística para fins non estatais.
34. Fundacións que desenvolvan principalmente as súas funcións na Comunidade Autónoma.
35. Servicio meteorolóxico da Comunidade
Autónoma.
36. Vixilancia e protección dos edificios e instalacións da propia Comunidade e a coordinación
das policías locais da Rioxa, sen prexuízo da súa
dependencia das autoridades municipais.
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Para o exercicio da competencia de vixilancia
e protección dos seus edificios e instalacións, a
Comunidade Autónoma poderá convir co Estado
na adscrición dunha unidade do Corpo Nacional
de Policía, nos termos e para o exercicio das funcións previstas na lei orgánica aludida no número
29 do punto 1 do artigo 149 da Constitución.
37. Caixas de aforro e institucións de crédito
cooperativo público e territorial, no marco da ordenación xeral da economía e de acordo coas disposicións que, en uso das súas facultades, dicte
o Estado.
38. Calquera outra que lle corresponda conforme a Constitución, o presente estatuto ou, en
xeral, o ordenamento xurídico.
Dous. No exercicio destas competencias
corresponderá á Comunidade Autónoma da Rioxa
a potestade lexislativa, a potestade regulamentaria
e a función executiva, que serán exercidas respectando, en todo caso, o disposto na Constitución.»
9.

Artigo noveno.
«No marco da lexislación básica do Estado e,
se for o caso, nos termos que esta estableza, corresponde á Comunidade Autónoma da Rioxa o desenvolvemento lexislativo e a execución nas seguintes
materias:
1. Protección do ambiente, normas adicionais
de protección do ambiente e da paisaxe. Espacios
naturais protexidos. Protección dos ecosistemas.
2. Réxime mineiro e enerxético.
3. Defensa do consumidor e usuario, de acordo
coas bases e a ordenación da actividade económica
xeral e a política monetaria do Estado, as bases
e coordinación xeral da sanidade, nos termos do
disposto nos artigos 38, 131 e nos números 11,
13 e 16 do punto 1 do artigo 149 da Constitución.
4. A coordinación hospitalaria en xeral.
5. Sanidade e hixiene.
6. Radiodifusión e televisión, de acordo coa lei
que regule o estatuto xurídico da radio e a televisión.
Igualmente correspóndelle, no marco das normas básicas do Estado, o desenvolvemento lexislativo e execución do réxime de prensa e, en xeral,
de tódolos medios de comunicación social.
Nos termos establecidos nos parágrafos anteriores deste punto, a Comunidade Autónoma poderá regular, crear e mante-la súa propia televisión,
radio e prensa e, en xeral, tódolos medios de comunicación social para o cumprimento dos seus fins.
7. Sistema de consultas populares no ámbito
da Rioxa, conforme o que dispoña a lei a que se
refire o punto 3 do artigo 92 da Constitución e
demais leis do Estado, correspondéndolle a este
a autorización da súa convocatoria.
8. Réxime local.
9. As restantes materias que con este carácter
e mediante lei do Estado lle sexan transferidas.
10. Cámaras agraria de comercio e industria
ou entidades equivalentes, colexios profesionais e
exercicio das profesións tituladas, así como calquera outra corporación de dereito público representativa de intereses económicos e profesionais.
11. Montes, aproveitamentos e servicios forestais, vías pecuarias e pastos.
12. Ordenación farmacéutica.»
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10. Dentro do capítulo III do título I introdúcese un
artigo once novo, co seguinte texto:

11. Dentro do capítulo IV do título I introdúcese
un novo artigo doce, co seguinte texto:

«Un. Corresponde á Comunidade Autónoma da
Rioxa, nos termos que establezan as leis e, se for
o caso, as normas regulamentarias que para o seu
desenvolvemento dicte o Estado, a función executiva das seguintes materias:

«A Comunidade Autónoma, logo de acordo do
Parlamento da Rioxa, adoptado por maioría de dous
tercios dos seus membros, poderá amplia-lo ámbito
das súas competencias en materias que non estean
atribuídas en exclusiva ó Estado, ou das que só
estean atribuídas as bases ou principios, segundo
o artigo 149 da Constitución. O acordo de asumi-las
novas competencias someterase ás Cortes Xerais
para a súa aprobación mediante lei orgánica.
Así mesmo, poderá asumir competencias a través dos procedementos establecidos nos números
1 e 2 do artigo 150 da Constitución.»

1. Sector público estatal no ámbito territorial
da Comunidade Autónoma, a que participará nos
casos e actividades en que proceda.
2. Plans establecidos polo Estado para:
a) A reestructuración de sectores económicos.
b) O estímulo e a ampliación de actividades
productivas e implantación de novas empresas.
c) As actuacións referidas a comarcas deprimidas ou en crise.
3. Laboral. Consonte o número 7 do punto 1
do artigo 149 da Constitución, corresponde ó Estado a competencia sobre lexislación laboral e a alta
inspección. Fican reservadas ó Estado tódalas competencias en materia de migracións interiores e
exteriores, fondos de ámbito nacional e de emprego, sen prexuízo do que establezan as normas do
Estado sobre estas materias.
4. Propiedade industrial.
5. Propiedade intelectual.
6. Crédito, banca e seguros, de acordo coas
previsións das regras 6, 11 e 13 do apartado 1
do artigo 149 da Constitución.
7. Feiras internacionais.
8. Pesos e medidas. Contraste de metais.
9. Aeroportos con cualificación de interese
xeral a xestión directa dos cales non reserve para
si a Administración xeral do Estado.
10. Transporte de mercadorías e viaxeiros que
teña a súa orixe e destino dentro do territorio da
Comunidade Autónoma, aínda que este discorra
sobre as infraestructuras de titularidade estatal a
que fai referencia o número 21 do punto 1 do artigo
149 da Constitución e sen prexuízo da execución
que reserve para si o Estado.
11. Xestión de museos, arquivos e bibliotecas
de titularidade estatal que non reserve para si o
Estado. Os termos da xestión serán fixados mediante convenios.
12. Productos farmacéuticos.
13. Asociacións.
14. Xestión da asistencia sanitaria da Seguridade Social, conforme o previsto no número 17
do punto 1 do artigo 149 da Constitución, reservando o Estado para si a alta inspección conducente ó cumprimento da función a que se refire
este precepto.
15. Xestión de prestacións e servicios sociais
do sistema de Seguridade Social: INSERSO. A determinación das prestacións do sistema, os requisitos
para establece-la condición de beneficiario e o
financiamento efectuarase de acordo coas normas
establecidas polo Estado no exercicio das súas
competencias, de conformidade co disposto no
número 17 do artigo 149 da Constitución.
Dous. No caso das materias sinaladas neste
artigo ou co mesmo carácter noutros preceptos
do presente estatuto, corresponde á Comunidade
Autónoma da Rioxa a potestade de administración,
así como, se for o caso, a de dictar regulamentos
internos de organización dos servicios correspondentes.»

12. Puntos un, dous, catro, cinco, seis e sete do
artigo catorce:
«Un. A Comunidade Autónoma da Rioxa poderá celebrar convenios con outras comunidades
autónomas ou territorios de réxime foral para a
xestión e prestación dos servicios propios da súa
competencia, de acordo co establecido no artigo
145.2 da Constitución, e co procedemento que o
Parlamento da Rioxa determine.
Dous. Unha vez aprobados os convenios, serán
comunicados polo Parlamento e as Cortes Xerais
e entrarán en vigor, segundo o teor que se estableza
neles, transcorridos trinta días desde a recepción
da comunicación nas Cortes Xerais, se estas non
manifestasen reparo; en caso contrario, o convenio
deberá segui-lo trámite previsto no punto tres deste
artigo, como acordo de cooperación.»
«Catro. Os convenios ou acordos de cooperación que o Goberno da Rioxa subscriba con outras
Comunidades Autónomas requirirán, logo da súa
formalización, a aprobación e autorización do Parlamento.
Cinco. A Comunidade Autónoma da Rioxa
poderá solicitar do Goberno da Nación a celebración de tratados ou convenios internacionais en
materias de interese para A Rioxa.
Seis. O Goberno da Rioxa executará os tratados
e convenios en todo o que afecte as materias atribuídas á súa competencia. Ningún tratado ou convenio poderá afecta-las atribucións e competencias
da Comunidade Autónoma da Rioxa, salvo nos
casos previstos no artigo 93 da Constitución.
Sete. A Comunidade Autónoma da Rioxa será
informada da elaboración de tratados e convenios
internacionais no que afecten materias do seu específico interese.»
13.

Artigo quince.

«Un. Os órganos institucionais da Comunidade
Autónoma da Rioxa son o Parlamento, o Goberno
e o seu presidente.
Dous. As leis da Comunidade Autónoma ordenarán o seu funcionamento de acordo coa Constitución e o presente estatuto.
Tres. O Tribunal Superior de Xustiza da Rioxa
é o órgano xurisdiccional que, sen prexuízo da xurisdicción que corresponden ó Tribunal Supremo, culmina a organización xudicial no territorio rioxano.»
14.

Artigo dezaseis.

«Un. O Parlamento representa o pobo da Rioxa,
exerce a potestade lexislativa, aproba os orzamentos e as contas da Rioxa, impulsa e controla a acción
política e de Goberno e exerce as restantes com-
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petencias que lle confire a Constitución, este estatuto e as demais normas do ordenamento xurídico.
Dous. O Parlamento é inviolable.»
15.

Artigo dezasete.

«Un. O Parlamento será elixido por sufraxio universal, libre, igual, directo e secreto. Unha lei electoral do Parlamento da Rioxa, que requirirá a maioría de dous tercios dos seus membros para a súa
aprobación, regulará o proceso de eleccións, así
como as causas de inelixibilidade e incompatibilidade dos deputados, o seu cesamento e a súa
substitución, asegurando a proporcionalidade do
sistema.
Dous. A dita lei fixará tamén o número de deputados que constituirán o Parlamento, cun mínimo
de 32 e un máximo de 40.
Tres. A circunscrición electoral será a Comunidade Autónoma da Rioxa.
Catro. O Parlamento será elixido por un prazo
de catro anos, sen prexuízo dos casos de disolución
anticipada. O mandato dos deputados termina
catro anos despois da súa elección ou o día da
disolución da Cámara.
Cinco. A convocatoria de eleccións será realizada polo presidente da Comunidade Autónoma
e poderá coincidir coas eleccións locais.
Seis. O presidente da Comunidade Autónoma,
logo de deliberación do Goberno e baixo a súa
exclusiva responsabilidade, poderá acorda-la disolución do Parlamento con anticipación ó termo
natural da lexislatura.
A disolución acordarase por decreto, no que se
convocarán, pola súa vez, eleccións, conténdose
nel cantos requisitos esixa a lexislación electoral
aplicable.
O presidente non poderá acorda-la disolución do
Parlamento durante o primeiro período de sesión
da lexislatura, cando fique menos dun ano para
a súa terminación nin cando se encontre en tramitación unha moción de censura. Tampouco poderá acorda-la disolución antes de que transcorra o
prazo dun ano desde a última disolución por este
procedemento. En ningún suposto poderá o presidente disolve-lo Parlamento cando se encontre
convocado un proceso electoral estatal.
En todo caso, a nova Cámara que resulte da
convocatoria electoral terá un mandato limitado
polo termo natural da lexislatura orixinaria.
Sete. Os membros do Parlamento gozarán, aínda despois de teren cesado no seu mandato, de
inviolabilidade polas opinións manifestadas no
exercicio das súas funcións. Durante o seu mandato
non poderán ser detidos nin retidos polos actos
delictivos cometidos no territorio da Rioxa, senón
en caso de flagrante delito; en todo caso, sobre
a súa inculpación, prisión, procesamento e xuízo
corresponderá decidir ó Tribunal Superior de Xustiza da Rioxa. Fóra do dito territorio a responsabilidade penal será esixible, nos mesmos termos,
perante a Sala do Penal do Tribunal Supremo.
Oito. Os deputados non estarán suxeitos a
mandato imperativo.»
16.

Artigo dezaoito.

«Un. O Parlamento elixirá de entre os seus
membros un presidente e a Mesa.
Dous. O Regulamento do Parlamento, que
deberá ser aprobado por maioría absoluta dos seus
membros, regulará a súa composición, réxime e
funcionamento.
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Tres. O Parlamento fixará o seu propio orzamento e o estatuto do seu persoal.
Catro. O Parlamento funcionará en pleno e en
comisións.
Cinco. Reunirase anualmente en dous períodos
ordinarios de sesións: o primeiro, de setembro a
decembro, e o segundo, de febreiro a xuño.
Por petición do Goberno, da Deputación Permanente ou da quinta parte dos membros do Parlamento, este poderase reunir en sesión extraordinaria, que se clausurará ó esgota-la orde do día
determinada para o que foi convocado.
Seis. Nos períodos en que o Parlamento non
estea reunido ou cando tivese expirado o seu mandato, haberá unha Deputación Permanente. O procedemento de elección, composición e funcións
desta serán determinadas polo regulamento.
Sete. Para a deliberación e adopción de acordos, o Parlamento deberá reunirse regulamentariamente e con asistencia da metade máis un dos
seus membros. Os acordos adoptaranse por maioría dos presentes se o estatuto, as leis ou o regulamento non esixen outro tipo de maioría máis
cualificada.
Oito. O voto é persoal e indelegable.»
17.

Artigo dezanove.

«Un. O Parlamento, de conformidade coa Constitución, o presente estatuto e o resto do ordenamento xurídico exerce as seguintes funcións:
a) A potestade lexislativa da Comunidade Autónoma no ámbito da súa competencia.
b) O desenvolvemento da lexislación do Estado
naquelas materias en que así lle corresponda.
c) Elixir, de entre os seus membros, o presidente da Comunidade Autónoma.
d)
Aproba-los orzamentos da Comunidade
Autónoma e o rendemento anual de contas, sen
prexuízo do control que corresponda ó Tribunal de
Contas, conforme a alínea d) do artigo 153 da
Constitución.
e) Impulsar e controla-la acción do Goberno.
f) Aproba-los plans de fomento de interese
xeral da Comunidade Autónoma.
g) Aproba-la ordenación comarcal e a alteración dos termos municipais existentes na Rioxa,
as súas denominacións e capitalidade, de conformidade co previsto no artigo vintesete.
h) Autoriza-las transferencias de competencias
da Comunidade Autónoma a prol de entes locais
incluídos no seu territorio.
i) Exerce-la iniciativa lexislativa e de reforma
da Constitución, segundo o disposto nos artigos
87 e 166 dela.
j) Interpor recursos perante o Tribunal Constitucional e comparecer ante el nas actuacións en
que proceda.
k) Establecer e esixir tributos, autorizar,
mediante lei, o recurso ó crédito ou a presación
de aval a corporacións públicas, persoas físicas ou
xurídicas.
l) Designar para cada lexislatura do Parlamento
da Rioxa os senadores representantes da Comunidade Autónoma, segundo o previsto no punto
5 do artigo 69 da Constitución, polo procedemento
determinado polo propio Parlamento. Os senadores
serán designados en proporción ó número de membros dos grupos políticos con representación no
Parlamento. O seu mandato no Senado estará vinculado á súa condición de deputados no Parlamento rioxano.

282

Venres 5 febreiro 1999

ll) Autorizar e aproba-los convenios a que se
refire o artigo catorce do presente estatuto, de acordo cos procedementos que se establecen nel, e
supervisa-la súa execución polo procedemento que
o propio Parlamento determine.
m) Colaborar coas Cortes Xerais e co Goberno
da Nación verbo do disposto no artigo 131 da Constitución e en cantos supostos aquel teña de subministrar datos para a elaboración de proxectos
de planificación.
n) Exercer, en xeral, cantas competencias lle
sexan atribuídas pola Constitución, por este estatuto e polas leis do Estado e da Rioxa.
Dous. O Parlamento da Rioxa ten a súa sede
na cidade de Logroño e pode realizar reunións noutros lugares da Rioxa na forma e supostos que
determine o seu propio regulamento.
Tres. O Parlamento da Rioxa poderá delega-la
súa potestade lexislativa no Goberno, nos termos
do presente estatuto e con iguais requisitos ós establecidos nos artigos 82, 83 e 84 da Constitución.»
18.

Artigo vinte.
«A iniciativa lexislativa, no ámbito recoñecido no
presente capítulo á Comunidade Autónoma, corresponde ós deputados, ó Goberno e ó pobo rioxano
nos termos que estableza unha lei do Parlamento
da Rioxa.»

19.

Artigo vinteún.
«Un. As leis serán promulgadas en nome de
El-Rei polo presidente da Comunidade Autónoma,
que ordenará a súa publicación nun prazo máximo
de quince días desde a súa aprobación no “Boletín
Oficial de La Rioja”, así como no “Boletín Oficial
del Estado”.
Dous. As leis e regulamentos a que se refire
o parágrafo anterior entrarán en vigor ós vinte días
seguintes da súa publicación no “Boletín Oficial de
la Rioja”, salvo que a propia norma estableza outro
prazo».

20.

Artigo vintedous.
«Sen prexuízo da institución do Defensor do
Pobo prevista no artigo 54 da Constitución e da
coordinación con ela, a Comunidade Autónoma
poderá crear mediante lei unha institución similar
á do citado artigo, como comisionado do Parlamento da Rioxa, designado por este, para a defensa
dos dereitos e liberdades comprendidos no título
I da Constitución, para o cal poderá supervisa-la
actividade da Administración autonómica, dando
conta ó Parlamento.

21.

Artigo vintetrés.
«Un. O presidente dirixe e coordina a actuación
do Goberno, designa e separa os conselleiros e
ten a máis alta representación da Comunidade
Autónoma da Rioxa e a ordinaria do Estado neste
territorio.
Dous. O presidente da Comunidade Autónoma
será elixido polo Parlamento de entre os seus membros e nomeado por El-Rei. O presidente do Parlamento, logo de consulta coas forzas políticas
representadas nel, proporá un candidato a presidente da Comunidade Autónoma da Rioxa. O candidato presentará o seu programa ó Parlamento.
Para ser elixido, o candidato deberá, en primeira
votación, obter maioría absoluta; de non a obter,
procederase a unha nova votación pasadas corenta
e oito horas e a confianza entenderase outorgada
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se obtivese maioría simple. Caso de non se consegui-la dita maioría, tramitaranse sucesivas propostas na forma prevista anteriormente. Se, transcorrido o prazo de dous meses a partir da primeira
votación de investidura, ningún candidato obtivese
a confianza do Parlamento, este quedará automaticamente disolto e procederase dentro dos sesenta
días seguintes á celebración de novas eleccións.
O mandato do novo Parlamento durará, en todo
caso, ata a data en que debería concluí-lo do primeiro.
Tres. O presidente cesa por demisión, falecemento, incapacidade, disolución do Parlamento,
perda da confianza outorgada ou censura do Parlamento.
Catro. Unha lei da Comunidade Autónoma
regulará o estatuto persoal do presidente, as súas
atribucións e responsabilidade política.»
22.

Artigo vintecatro.

«Un. O Goberno, como órgano colexiado, exerce as funcións executivas e a administración da
Comunidade Autónoma, correspondéndolle en particular:
a) O exercicio da potestade regulamentaria non
reservada por este estatuto ó Parlamento.
b) Interpor recursos ante o Tribunal Constitucional e comparecer nas actuacións en que así
proceda.
c) Executar, en xeral, cantas funcións se deriven do ordenamento xurídico estatal e rexional.
Dous. O Goberno componse do presidente da
Comunidade Autónoma, o vicepresidente ou vicepresidentes, se for o caso, e os conselleiros. Tanto
os vicepresidentes como os conselleiros, que non
requirirán a condición de deputados rexionais,
serán nomeados e cesados polo presidente, quen
tamén determinará o seu número.
Tres. Unha lei da Comunidade Autónoma regulará o estatuto persoal dos membros do Goberno
e as súas relacións cos demais órganos da Comunidade Autónoma, dentro das normas do presente
estatuto e da Constitución.
Catro. 1. O presidente e os demais membros
do Goberno durante o seu mandato e polos actos
delictivos cometidos no territorio da Comunidade
Autónoma non poderán ser detidos nin retidos
senón en suposto de flagrante delicto, e, en todo
caso, sobre a súa inculpación, prisión, procesamento e xuízo corresponde decidir ó Tribunal Superior
de Xustiza da Rioxa.
2. Fóra do ámbito territorial da Comunidade
Autónoma, a responsabilidade penal será esixible
nos mesmos termos ante a Sala do Penal do Tribunal Supremo.
Cinco. O Goberno, por conducto do seu presidente, poderá promover conflictos de xurisdicción
ós xuíces e tribunais conforme as leis reguladoras
daquela.
Seis. O presidente da Comunidade Autónoma,
logo de deliberación do Goberno reunido en consello, pode presentar ante o Parlamento a cuestión
de confianza sobre o seu programa ou sobre a súa
política xeral; a confianza entenderase outorgada
cando vote a favor dela a maioría simple dos deputados.
Se o Parlamento negar a confianza, o presidente
da Comunidade Autónoma presentará a súa demisión ante o Parlamento e o seu presidente convocará, no prazo máximo de quince días, a sesión
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plenaria para a elección do novo presidente da
Comunidade Autónoma.
Sete. O Parlamento pode esixi-la responsabilidade do Goberno e do seu presidente mediante
a adopción, por maioría absoluta dos seus membros, dunha moción de censura.
A moción de censura deberá ser proposta, polo
menos, polo 15 por 100 dos deputados; deberá
incluír un candidato á presidencia da Comunidade
Autónoma; non poderá ser votada ata transcorreren
cinco días desde a súa presentación e neste prazo
pódense presentar mocións alternativas, e, se non
for aprobada polo Parlamento, ningún dos signatarios poderá presentar outra no prazo de seis
meses.»
23.

Artigo vintecinco.

«Un. O Goberno responde politicamente ante
o Parlamento de forma solidaria, sen prexuízo da
responsabilidade directa de cada un dos seus membros, pola súa propia xestión.
Dous. O Goberno cesará nos mesmos casos
có seu Presidente. Non obstante, aquel continuará en funcións ata a toma de posesión do novo
Goberno.»
24.

Artigo vinteseis.

«Un. Corresponde á Comunidade Autónoma a
creación e estructuración da súa propia Administración pública dentros dos principios xerais e normas básicas do Estado.
Dous. Tódolos órganos encargados da presentación de servicios ou da xestión de competencias
e atribucións da Comunidade Autónoma dependen
desta e intégranse na súa Administración.»
25.

Artigo vintesete.

«Nos termos previstos nos artigos quinto e oitavo, tres, do presente estatuto, regularase por lei
da Comunidade Autónoma da Rioxa:
Un. O recoñecemento e delimitación das
comarcas.
Dous. A creación de agrupacións de municipios con fins específicos.
Tres. Poderanse crear áreas metropolitanas
para a coordinación e xestión dos servicios públicos.»
26.

Artigo vinteoito.

«Os regulamentos e demais disposicións e actos
de eficacia xeral emanados do Goberno e da Administración da Comunidade Autónoma serán, en
todo caso, publicados no ‘‘Boletín Oficial de La
Rioja”.
Esta publicación será suficiente, para tódolos
efectos, para a validez dos actos e a entrada en
vigor das disposicións e as normas. En relación coa
publicación noutros boletíns oficiais, aplicarase o
que dispoña a correspondente norma.»
27.

Artigo vintenove.

«A responsabilidade da Administración da Comunidade Autónoma da Rioxa e das súas autoridades
e funcionarios esixirase nos mesmos termos e
casos que a lexislación do Estado estableza na
materia.»

28.
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Artigo trinta e un.

«Un. No exercicio das súas competencias, a
Administración da Comunidade Autónoma da
Rioxa gozará das potestades e prerrogativas propias da Administración do Estado, entre as que se
encontran:
a) Presunción de lexitimidade e carácter executivo dos seus actos, así como as facultades de
execución forzosa e revisión.
b) Potestade expropiatoria e de investigación,
deslindamento e recuperación de oficio en materia
de bens.
c) Potestade de sanción dentro dos límites que
estableza a lei e as disposicións que a desenvolvan.
d) Facultade de utiliza-lo procedemento de
constrinximento.
e) Inembargabilidade dos seus bens e dereitos;
prelacións e preferencias e demais prerrogativas
recoñecidas á Facenda pública en materia de créditos ó seu favor.
Dous. Estes dereitos e preferencias entenderanse sen prexuízo dos que correspondan á Facenda do Estado, segundo a súa propia lexislación.
Tres. A Administración da Comunidade Autónoma da Rioxa estará exceptuada da obriga de
prestar toda clase de caucións ou garantías ante
os tribunais de calquera xurisdicción ou organismo
administrativo.
Catro. Non se admitirán interdictos contra as
actuacións da Administración da Comunidade
Autónoma da Rioxa en materia da súa competencia
e de acordo co procedemento legalmente establecido.
Cinco. No exercicio da competencia prevista
no número 1 do punto un do artigo oitavo do presente estatuto, e de acordo coa lexislación do Estado, corresponde á Comunidade Autónoma, entre
outras materias, o establecemento do réxime estatutario dos seus funcionarios, o réxime xurídico
administrativo derivado das competencias asumidas, a regulación dos bens de dominio público e
patrimoniais de titularidade da Comunidade Autónoma, así como das servidumes públicas en materia
da súa competencia, e a regulación dos contratos
e concesións administrativas no ámbito da Comunidade.»
29.

Artigo trinta e dous.

«O control económico e orzamentario da Comunidade Autónoma será exercido polo Tribunal de
Contas conforme o disposto nos artigos 136 e
153.d) da Constitución.»
30.

Artigo trinta e tres.

«Un. A Administración da Comunidade Autónoma e das administracións locais axustarán as
súas relacións ós principios de información mutua,
colaboración, coordinación e respecto ós ámbitos
competenciais correspondentes determinados no
presente estatuto e na lexislación básica do Estado.
Dous. O Parlamento da Rioxa, no marco da
lexislación básica do Estado e mediante lei, poderá
regular aquelas materias relativas á Administración
local que o presente estatuto recoñece como da
competencia da Comunidade Autónoma.
Tres. A Comunidade Autónoma poderá transferir ou delegar nas corporacións locais, mediante
lei aprobada por maioría absoluta, facultades
correspondentes a materias da súa competencia.
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Esta lei preverá en cada caso a correspondente
transferencia de medios, así como a forma de dirección e control que a Comunidade reserve para si.»
31.

Artigo trinta e catro.
«En relación coa Administración de Xustiza,
exceptuada a militar, corresponde á Comunidade
Autónoma da Rioxa:
1. Exercer tódalas facultades que as leis orgánicas do Poder Xudicial recoñezan ou atribúan ó
Goberno do Estado.
2. Fixa-las demarcacións territoriais dos órganos xurisdiccionais e a localización da súa capitalidade, de acordo coa Lei orgánica do Poder Xudicial.»

32.

Artigo trinta e cinco.
«Un. O Tribunal Superior de Xustiza da Rioxa,
que terá a súa sede en Logroño, é o órgano xurisdiccional da Comunidade Autónoma no que se
esgotarán as sucesivas instancias procesuais nos
termos do artigo 152 da Constitución e de acordo
coa Lei orgánica do Poder Xudical e co presente
estatuto.
Dous. O presidente do Tribunal Superior de
Xustiza da Rioxa será nomeado por El-Rei por proposta do Consello Xeral do Poder Xudicial.
Tres. O presidente da Comunidade Autónoma
ordenará a publicación do nomeamento no “Boletín
Oficial de La Rioja”.»

33.

Artigo trinta e seis.
«Un. A competencia dos órganos xurisdiccionais da Comunidade Autónoma esténdese:
a) Na orde civil, a tódalas instancias e graos,
e excepción dos recursos de casación e revisión.
b) Na orde penal e social, a tódalas instancias
e graos, a excepción dos recursos de casación e
revisión.
c) Na orde contencioso-administrativa a tódalas instancias e graos cando se trate de actos ou
regulamentos emanados do Goberno e da Administración da Comunidade Autónoma en materias
lexisladas en exclusiva polo Parlamento da Rioxa
e, en primeira instancia, cando se trate de actos
dictados pola Administración do Estado da Rioxa.
d) Ás cuestións de competencia entre órganos
xudiciais na Comunidade Autónoma.
Dous. Nas restantes materias poderase interpor ante o Tribunal Supremo o recurso de casación,
o de revisión ou o que corresponda, segundo as
leis do Estado.
O Tribunal Supremo resolverá tamén os conflictos de competencias e xurisdicción entre os tribunais da Comunidade Autónoma e os do resto
do Estado.»

34.

Artigo trinta e sete.
«Por instancia do Goberno da Comunidade Autónoma, o órgano estatal competente convocará os
concursos e oposicións para cubri-las prazas vacantes na Comunidade Autónoma de maxistrados, xuíces, secretarios xudiciais e restante persoal ó servicio da Administración de Xustiza de acordo co
que dispoña a Lei orgánica do Poder Xudicial.»

35.

Artigo trinta e oito.
«Un. Os notarios e os rexistradores da propiedade e mercantís serán nomeados polo Goberno

Suplemento núm. 3

da Comunidade Autónoma de conformidade coas
leis do Estado.
Dous. A Comunidade Autónoma da Rioxa participará na fixación das demarcacións correspondentes ós rexistros da propiedade e mercantís.
Tamén participará na fixación das demarcacións
notariais e do número de notarios de acordo co
previsto nas leis do Estado.»
36.

Artigo trinta e nove.
«Corresponde ó Goberno da Comunidade Autónoma:
1. Exercer no seu territorio tódalas facultades
que as leis reguladoras do Poder Xudicial recoñezan
ou atribúan ó Goberno da Nación.
2. Propor ó Parlamento da Rioxa a delimitación
das demarcacións territoriais dos órganos xurisdiccionais nela, conforme a Lei orgánica do Poder
Xudicial e tendo en conta os límites dos actuais
partidos xudiciais e as características xeográficas,
históricas e de poboación.»

37.

Artigo corenta.
«En todo caso corresponde ó Tribunal Superior
de Xustiza da Rioxa:
1. Coñecer das responsabilidades que se indican nos artigos dezasete, punto sete, e vintecatro,
punto catro, deste estatuto.
2. Entender dos recursos relacionados cos procesos electorais da Comunidade Autónoma.
3. Resolver, se for o caso, os conflictos de atribucións entre corporacións locais.»

38.

Artigo corenta e un.
«Na Comunidade Autónoma propiciarase a participación dos cidadáns na Administración de Xustiza nas formas que a lexislación estatal prevexa.»

39.

Artigo corenta e dous.
«O Consello Consultivo da Rioxa é o órgano consultivo superior da Comunidade Autónoma da
Rioxa. A súa composición e funcións regularanse
por lei, a cal garantirá a súa imparcialidade e independencia.»

40.

Artigo corenta e tres.
«A Comunidade Autónoma da Rioxa contará
para o desempeño das súas competencias e funcións con facenda, dominio público e patrimonio
propio. Exercerá a autonomía financeira consonte
a Constitución, o presente estatuto e a Lei orgánica
de financiamento das Comunidades Autónomas.»

41.

Artigo corenta e catro.
«Un. O patrimonio da Comunidade Autónoma
estará integrado por:
a) Os bens e dereitos pertencentes á Deputación Provincial da Rioxa no momento de se constituí-la Comunidade Autónoma.
b) Os bens e dereitos afectados ós servicios
que se traspasen á Comunidade Autónoma.
c) Os bens e dereitos que adquira por calquera
título xurídico.
Dous. A Comunidade Autónoma ten capacidade para adquirir, posuír, administrar e allea-los bens
que integran o seu patrimonio.
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Tres. Unha Lei do Parlamento da Rioxa regulará
o réxime xurídico, así como a administración, defensa e conservación do Patrimonio da Comunidade
Autónoma.»
42.

Artigo corenta e cinco.
«Os recursos da Comunidade Autónoma estarán
constituídos por:
a) Os ingresos procedentes do seu patrimonio,
legados, doazóns e demais de dereito privado.
b) Os ingresos procedentes da recadación tributaria.
Os rendementos das taxas, contribucións especiais e impostos propios da Comunidade que o Parlamento da Rioxa poida establecer, de acordo co
artigo 157 da Constitución.
c) Os rendementos dos tributos cedidos total
ou parcialmente polo Estado e que se especifican
na disposición adicional primeira, así como aqueles
a cesión dos cales sexa aprobada polas Cortes
Xerais.
d) As recargas que se puidesen establecer
sobre os impostos do Estado.
e) As participacións nos ingresos do Estado.
f) O producto de operacións de crédito e emisión de débeda.
g) O producto de multas e sancións no ámbito
da súa competencia.
h) Asignacións con cargo ós orzamentos xerais
do Estado.
i) A participación no Fondo de Compensación
Interterritorial e outros fondos.
j) Cantos outros recursos se lle atribúan de
acordo coas leis.»

b) Cando se produza a cesión de novos tributos.
c) Cando se reforme substancialmente o sistema tributario do Estado.
d) Cando, transcorridos cinco anos desde a súa
entrada en vigor, sexa solicitada a súa revisión polo
Estado ou Comunidade Autónoma.»
45.

Artigo cincuenta.
«A Comunidade Autónoma poderá crea-lo seu
propio Tribunal Económico-Administrativo mediante lei que regulará a súa composición, réxime e
funcionamento.»

46.

Artigo cincuenta e un.
«Un. O coñecemento das distintas reclamacións interpostas contra os actos dictados polas
respectivas administracións en materia tributaria,
tanto se nelas se suscitan cuestións de feito como
de dereito, corresponderá:
a) Cando se trate de tributos propios da Comunidade Autónoma da Rioxa, ó seu propio Tribunal
Económico-Administrativo.
b) Cando se trate de tributos cedidos ou de
recargas establecidas sobre tributos do Estado, ós
órganos económico-administrativos deste.
Dous. As resolucións dos órganos económico-administrativos, tanto do Estado como da Comunidade Autónoma da Rioxa, poderán ser, en todo
caso, obxecto de recurso contencioso-administrativo nos termos establecidos na normativa reguladora desta xurisdicción.»

43.

47.

44.

48.

Artigo corenta e seis.
«Para os efectos de concreta-los ingresos da
Comunidade Autónoma da Rioxa e, de xeito especial, a participación territorializada da Rioxa nos tributos xerais que se determinen e as condicións
para a aprobación de recargas sobre tributos do
sistema fiscal xeral, no marco do disposto no artigo
157.3 da Constitución e na lexislación que o desenvolva, a Administración Xeral do Estado e a Comunidade Autónoma da Rioxa subscribirán un acordo
bilateral que se formalizará en Comisión Mixta, que
poderá ser revisado periodicamente de forma
conxunta, o cal deberá ter en conta o esforzo fiscal
da Rioxa e que atenderá singularmente ós criterios
de corresponsabilidade fiscal e solidariedade interterritorial, así como a corrección dos desequilibrios
producidos na Rioxa polos efectos derivados da
súa situación limítrofe con outros territorios.»
Artigo corenta e sete.
«Un. Sen prexuízo do disposto no artigo anterior, a participación anual da Comunidade Autónoma da Rioxa nos ingresos do Estado a que se
refire a alínea e) do artigo corenta e catro do presente estatuto, negociarase atendendo ós criterios
que fixe a lexislación de desenvolvemento do artigo
157 da Constitución e calquera outro que permita
garantir, con suficiencia e solidariedade, o exercicio
das competencias na Comunidade Autónoma.
Dous. A porcentaxe de participación unicamente poderá ser obxecto de revisión nos seguintes
supostos:
a) Cando se amplíen ou reduzan as competencias asumidas pola Comunidade Autónoma entre
as que anteriormente correspondesen ó Estado.
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Artigo cincuenta e tres.
«Un. Corresponde á Comunidade Autónoma a
tutela financeira respecto dos entes locais, conforme o disposto no artigo noveno, punto nove, do
presente estatuto, respectando, en todo caso, a
autonomía que se lles recoñece nos artigos 140
e 142 da Constitución.
Dous. A Comunidade Autónoma da Rioxa colaborará cos entes locais na xestión, liquidación, recadación e inspección dos tributos que teñen atribuídos, respectando a súa autonomía financeira e
de conformidade co establecido na lexislación básica e na do Parlamento da Rioxa.
Tres. Os ingresos dos entes locais consistentes
en participacións en ingresos estatais e en subvencións incondicionadas percibiranse a través da
Comunidade Autónoma, que os distribuirá consonte os criterios legais establecidos para estas participacións.
Artigo cincuenta e catro.
«Un. A Comunidade Autónoma da Rioxa, conforme o que establezan as leis do Estado, designará
os seus propios representantes nos organismos
económicos, as institucións financeiras e de aforro
e as empresas públicas do Estado que estendan
a súa competencia ó territorio da Rioxa.
Dous. A Comunidade Autónoma da Rioxa
poderá constituír empresas públicas e mixtas como
medio de execución das funcións que sexan da
súa competencia, segundo o establecido no presente estatuto.
Tres. A Comunidade Autónoma da Rioxa, como
poder público, poderá facer uso das facultades previstas no punto 1 do artigo 130 da Constitución.
Así mesmo, de acordo coa lexislación do Estado
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na materia, poderá facer uso das facultades previstas no punto dous do artigo 129 da Constitución
e, en especial, fomentará, mediante accións adecuadas, as sociedades cooperativas.
Catro. A Comunidade Autónoma da Rioxa queda facultada para constituír ou participar en institucións que fomenten a ocupación e o desenvolvemento económico e social, no marco das súas
competencias.
Cinco. A Comunidade Autónoma da Rioxa,
dentro das normas xerais do Estado, poderá adoptar medidas que posibiliten a captación e afirmación
do aforro rexional.»
49.

Artigo cincuenta e cinco.

«Un. Corresponde ó Parlamento a potestade de
establece-los impostos, taxas, contribucións especiais e exaccións non fiscais, así como a fixación
de recargas.
Dous. A potestade tributaria exercerase conforme os principios constitucionais de igualdade,
capacidade contributiva e progresividade.»
50.

Artigo cincuenta e oito.

«A reforma do estatuto axustarase ó seguinte
procedemento:
Un. A súa iniciativa corresponderá ó Goberno
da Rioxa, ó Parlmento por proposta dun tercio dos
seus membros, a dous tercios de municipios, cando
a súa poboación represente polo menos a maioría
do censo electoral, e ás Cortes Xerais.
Dous. A proposta de reforma requirirá, en todo
caso, a aprobación do Parlamento da Rioxa por
maioría de dous tercios dos seus membros e a aprobación das Cortes Xerais mediante lei orgánica.
Tres. Se a proposta de reforma non for aprobada polo Parlamento da Rioxa ou polas Cortes
Xerais, non poderá ser sometida novamente a debate ou votación do Parlamento ata que transcorrese
un ano contado desde a data da iniciativa.»
52.

Disposición adicional cuarta.

«Un. Sen prexuízo do establecido no artigo
noveno, punto seis, deste estatuto, o Estado outorgará en réxime de concesión á Comunidade Autónoma a utilización dunha terceira canle de televisión, de titularidade pública, que se debe crear
especificamente para a súa emisión no territorio
da Rioxa, nos termos que prevexa a citada concesión.
Ata a posta en funcionamento efectivo desta
nova canle de televisión ou do previsto no artigo
noveno, punto seis, deste estatuto, Radiotelevisión
Española (RTVE) manterá na Rioxa, dentro da súa
organización, un centro territorial a través do cal
emitirá, en réxime transitorio, unha programación
específica para a Comunidade Autónoma e garantirá a cobertura de todo o territorio.
Dous. O custo da programación específica a
que se refire o punto anterior entenderase como
base para determina-la subvención que se deberá
conceder á Comunidade Autónoma durante os
dous primeiros anos de funcionamento da nova
canle a que se refire o parágrafo primeiro.»

Artigo cincuenta e seis.

«Un. Corresponde ó Goberno a elaboración e
aplicación do orzamento da Comunidade Autónoma e ó Parlamento o seu exame, emenda, aprobación e control.
Dous. O Goberno presentará o proxecto de
orzamento ó Parlamento antes do último trimestre
do ano.
Tres. O orzamento terá carácter anual, incluirá
a totalidade dos gastos e ingresos dos organismos
e entidades integrantes da Comunidade Autónoma
e nel consignarase o importe dos beneficios fiscais
que afecten tributos atribuídos á Comunidade Autónoma.
Catro. Se o orzamento non se aprobase antes
do primeiro día do exercicio fiscal correspondente,
considerarase prorrogado o do exercicio anterior
ata a aprobación do novo.
Cinco. O orzamento terá carácter de lei e nel
non se poderán crear novos tributos. Poderá, sen
embargo, modifica-los existentes cando unha lei tributaria substantiva así o prevexa.»
51.

54.
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Disposición adicional terceira.

«Terceira. A celebración de eleccións atenderá
ó que dispoñan as Cortes Xerais, co fin exclusivo
de coordina-lo calendario das diversas consultas
electorais.»

Artigo segundo.
Quedan suprimidos os seguintes preceptos:
Punto cuarto do artigo sétimo.
Artigo dez.
Artigo once.
Artigo trece.
Artigo corenta e un.
Artigo corenta e tres.
Artigo corenta e catro.
Artigo terceiro.
Os preceptos que se relacionan a seguir, o texto dos
cales permanece inalterado, modifican a súa numeración
na seguinte forma:
O artigo doce pasa a se-lo artigo dez.
O artigo catorce pasa a se-lo artigo trece.
O artigo vintenove para a se-lo artigo trinta.
O artigo trinta e cinco pasa a se-lo artigo corenta
e oito.
O artigo trinta e seis pasa a se-lo artigo corenta e
nove.
O artigo trinta e oito pasa a se-lo artigo cincuenta
e dous.
O artigo corenta pasa a se-lo artigo cincuenta e sete.
Artigo cuarto.
Quedan modificados os seguintes preceptos, tal como
se indica:
Capítulo II do título I:«Do desenvolvemento lexislativo
e execución de competencias», que abrangue os artigos
noveno e décimo.
Capítulo III do título I: «Da execución da lexislación
do Estado», que abrangue o artigo once.
Capítulo IV do título I: «Do exercicio doutras competencias», que abrangue o artigo doce.
Capítulo V do título I: «Da atribución das competencias que corresponde á Deputación Provincial», que
abrangue o artigo trece.
Capítulo VI do título I: «Dos convenios con outras
comunidades autónomas», que abrangue o artigo catorce.
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Título II: «Organización institucional», composto polos
seguintes artigos e capítulos:
Artigo quince.
Capítulo I: «Do Parlamento da Rioxa», que abrangue
os artigos dezaseis a vintedous, ambos incluídos.
Capítulo II: «Do presidente da Comunidade Autónoma
da Rioxa», que abrangue o artigo vintetrés.
Capítulo III: «Do Goberno», que abrangue os artigos
vintecatro e vintecinco.
Título III: «Da Administración e Réxime Xurídico»,
composto polos seguintes capítulos:
Capítulo I: «Da Administración pública», que abrangue
os artigos do vinteseis ó trinta e tres, ambos incluídos.
Capítulo II: «Da Administración de Xustiza», que
abrangue os artigos trinta e catro a corenta e dous,
ambos incluídos.
Título IV: «Do financiamento da Comunidade», composto polos seguintes capítulos:
Capítulo I: «Economía e Facenda», que abrangue os
artigos do corenta e tres ó cincuenta e cinco, ambos
incluídos.
Capítulo II: «Orzamentos», que abrangue o artigo cincuenta e seis.
Capítulo III: «Débeda pública, crédito e política financeira», que abrangue o artigo cincuenta e sete.
Título V: «Da reforma do estatuto», que abrangue o
artigo cincuenta e oito.

Os traballos levados a cabo por unha ponencia creada
en 1997 permitiron chegar a un texto que, malia non
ser asumido integramente por ningún dos intervenientes
nos traballos, si obtivo a sinatura de tódolos grupos parlamentarios da Cámara. Aquel texto serviu de punto de
partida para chegar á proposta de reforma que se presenta precedida desta exposición de motivos. E esta proposta en ningún caso debería ser considerada punto
e final das aspiracións de autogoberno dos pobos de
Mallorca, Menorca, Eivissa e Formentera, senón un punto
e seguido que permita continuar traballando en diante
para chegar a acada-la cota de participación política que
en razón da nosa historia nos corresponde.
Artigo primeiro.
Os artigos da Lei orgánica 2/1983, do 25 de febreiro,
do Estatuto de autonomía das Illes Balears, modificada
pola Lei orgánica 9/1994, do 24 de marzo, que se relacionan, quedan modificados da seguinte forma:
1. Artigo 1: o artigo 1 terá a redacción seguinte:
«1. As Illes Balears, como expresión da súa
identidade histórica e da súa singularidade, no exercicio do dereito ó autogoberno que a Constitución
lles recoñece ás nacionalidades e rexións, constitúese en Comunidade Autónoma no marco da
Constitución e do presente estatuto.
2. A denominación da Comunidade Autónoma
é Illes Balears.»
2.

Artigo 3.
«1. A lingua catalana, propia das Illes Balears,
terá, xunto coa castelá, o carácter de idioma oficial.
2. Todos teñen o dereito de coñecela e utilizala,
e ninguén poderá ser discriminado por razón do
idioma.
3. As institucións das Illes Balears garantirán
o uso normal e oficial dos dous idiomas, tomarán
as medidas necesarias para asegura-lo seu coñecemento e crearán as condicións que permitan chegar á igualdade plena das dúas linguas en canto
ós dereitos dos cidadáns das Illes Balears.»

3.

O artigo 4 terá a seguinte redacción:
«1. A bandeira das Illes Balears, integrada por
símbolos distintivos lexitimados historicamente,
estará constituída por catro barras vermellas horizontais sobre fondo amarelo, cun cuarteirón situado
na parte superior esquerda de fondo morado e cun
castelo branco de cinco torres no medio.
2. Cada illa poderá te-la súa bandeira e símbolos distintivos propios, por acordo do consello
insular respectivo.»

Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,
que cumpran e fagan cumprir esta lei orgánica.
Madrid, 7 de xaneiro de 1999.
JUAN CARLOS R.
O presidente do Goberno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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LEI ORGÁNICA 3/1999, do 8 de xaneiro, de
reforma da Lei orgánica 2/1983, do Estatuto
de autonomía das Illes Balears. («BOE» 8,
do 9-1-1999.)
JUAN CARLOS I
REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e entenderen que as Cortes
Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei orgánica
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Quince anos despois da vixencia do Estatuto de autonomía das Illes Balears, aprobado pola Lei orgánica 2/1983, do 25 de febreiro, modificado pola Lei orgánica 9/1994, do 24 de marzo, e complementado pola
Lei orgánica 2/1996, do 15 de xaneiro, mediante a cal
se transfería ás Illes Balears, pola vía do artigo 150.2
da Constitución española, a competencia de execución
da lexislación do Estado en materia de comercio interior,
considerouse conveniente incidir novamente na ampliación do teito competencial da nosa Comunidade Autónoma, para que así as Illes Balears consigan un nivel
máis alto de autogoberno, recoñecendo así a nosa propia
identidade histórica como pobo.

287

4. Artigo 6. Modifícase o número 2, que ten o texto
seguinte:
«2. Os estranxeiros que, tendo veciñanza en
calquera dos municipios das Illes Balears, adquiran
a nacionalidade española, quedarán suxeitos ó
dereito civil das Illes Balears mentres manteñan
esta veciñanza e agás no caso de que manifesten
a súa vontade en sentido contrario.»
5.

Artigo 7.
«As normas e disposicións dos poderes públicos
da Comunidade Autónoma das Illes Balears e o
seu dereito civil, terán eficacia territorial, sen prexuízo das excepcións que se poidan establecer en cada
materia e das situacións que se deban rexer polo
estatuto persoal ou por outras normas extraterritoriais.»

