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ANTEPROXECTO DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA 

ELABORADO POLA COMISIÓN DOS DEZASÉIS 

7 de abril do 1979 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

 ARTIGO 1 

 1. Galicia, nacionalidade histórica, constitúese en Comunidade Autónoma para acceder ao seu 
autogoberno, de acordo coa Constitución Española e co presente Estatuto, que é a súa norma institucional 
básica. 

 2. Os seus poderes emanan do pobo galego e han de ser exercidos no seu nome por institucións 
políticas democraticamente elixidas. 

 ARTIGO 2 

 1. O territorio de Galicia, como Comunidade Autónoma, é o abranguido nas actuais provincias da 
Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. 

 2. A Asemblea de Galicia regulará por lei a organización territorial.  

 ARTIGO 3 

 A condición de galego adquírese por estirpe, nacemento e por determinación legal. Regularanse os 
dereitos políticos dos galegos residentes en Galicia. 

 1. A efectos do presente Estatuto gozan da condición de galegos os fillos de nai ou pai galegos, os 
nados en Galicia e aqueles españois que obteñan veciñanza administrativa no seu territorio. 

 2. Os galegos residentes noutros territorios do Estado ou do extranxeiro gozarán dos dereitos 
establecidos no presente Estatuto, a non ser que perden a cidadanía española ou adquiran voluntariamente 
cidadanía noutro territorio do Estado español. 

 ARTIGO 4 

 1. Os dereitos, liberdades e deberes fundamentais dos galegos son os establecidos na Constitución é 
mais os que derivan do presente Estatuto e das leis da Comunidade Autónoma Galega. 

 2. Os poderes de Galicia asumen como un dos principios reitores da política social e económica 
galega o obxectivo da eliminación da emigración, como garantía do dereito dos galegos a vivir e traballar na 
súa propia terra. 

 3. Os galegos teñen o dereito e o deber de defender a identidade de Galicia. 

 ARTIGO 5 

 1. A lingua propia de Galicia é o galego. 

 2. O idioma galego é oficial en Galicia e todos teñen dereito a empregalo e deber de coñecelo. 

 3. Garantirase o uso de ámbolos dous idiomas e potenciarase a utilización do galego en tódolos ordes 
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da vida pública, cultural e informativa. 

 4. Procurarase que tódolos funcionarios destinados en Galicia adquiran o coñecemento da lingua 
galega. 

 ARTIGO 6 

 1. A bandeira de Galicia é branca cunha banda diagonal de cor azul, que atravesa dende o ángulo 
superior esquerdo deica o inferior dereito. 

 2. Galicia ten himno e escudo propios. 

 ARTIGO 7 

 1. A Capital de Galicia é a Cidade Asemblea da Xunta e da Presidencia de Galicia. O Tribunal Superior 
de Xustiza de Galiza estará emprazado na cidade de A Coruña. 

 2. O Concello de Santiago de Compostela terá un Estatuto Especial, fixado por lei, que o vencellerá 
por igual a todo o territorio galego. 

TÍTULO PRIMEIRO: DO PODER GALEGO 

 ARTIGO 8 

 1. O autogoberno de Galicia exércese a través das institucións políticas constitutivas do Poder Galego: 
A Asemblea, a Xunta e o Presidente. 

 2. O funcionamento das institucións políticas galegas regularase por leis da Asemblea de acordo co 
establecido na Constitución e no presente Estatuto. 

CAPÍTULO PRIMEIRO: DA ASEMBLEA DE GALICIA 

 ARTIGO 9 

 1. A Asemblea de Galicia é o órgano representativo do Pobo Galego. 

 2. A Asemblea é inviolable. 

 3. Á Asemblea correspóndelle: 

 a) Exercer a potestade lexislativa da Comunidade Autónoma, tanto no que se refire á 
elaboración e aprobación de lei propias, como ao desenvolemento de leis estatais marco ou leis de 
bases, de acordo co artigo 150 da Constitución. 

 b) Controlar a acción executiva, aprobar os presupostos e exercer as outras competencias que 
lle sexan atribuídas pola Constitución, polo presente Estatuto e pola lei que aprobe a propia 
Asemblea a estes efectos. 

 c) Designar do seu seo, aos senadores representantes da Comunidade Autónoma Galega nas 
Cortes Xerais do Estado. A elección deberase facer, en convocatoria específica en proporción ao 
número de cada grupo político. Os senadores elixidos cesarán como tales ao cesaren como 
deputados da Asemblea de Galicia ou cando lles corresponda cesar de acordo coa Constitución. 

 d) Elixir entre os seus membros ao Presidente da Xunta de Galicia. 

 e) Asumir a esixencia de responsabilidade política á Xunta de Galicia e ao seu Presidente. 

 f) Solicitar do Goberno do Estado a adopción de proxectos de lei e presentar perante a Mesa 
do Congreso dos Deputados proposición de lei, nos termos do artigo 87 parágrafo 2 da 
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Constitución. 

 g) Interpor recursos de inconstitucionalidade de acordo co artigo 162 da Constitución. 

 ARTIGO 10 

 1. A Asemblea estará constituída por deputados elixidos por sufraxio universal, igual, libre, directo e 
secreto. 

 2. A Asemblea será elixida de acordo cun sistema de representación proporcional que garante unha 
representación axeitada do territorio de Galicia, segundo o previsto no artigo 152 parágrafo 1º da 
Constitución. 

 3. O mandato da Asemblea será de catro anos e os seus membros gozarán de inmunidade e 
inviolabilidade polas actuacións realizadas no exercicio do seu cargo. 

 4. A celebración das eleccións terá lugar entre os trinta e sesenta días dende o remate do mandato, e 
en ningún caso coincidirán co período electoral das Cortes Xerais do Estado. 

 5. Unha lei da Asemblea regulará a elección dos seus membros, fixará o seu número entre cen e cento 
vinte e cinco, e mailas causas de inflexibilidade e incompatibilidade. 

 6. A Asemblea, mediante lei, poderá establecer unha representación especial dos galegos emigrantes 
no estranxeiro, independente na cuantificada no parágrafo 5º deste artigo. 

 ARTIGO 11 

 1. A Asemblea aprobará o seu propio Regulamento de Réxime e Funcionamento, e elixirá o seu 
Presidente é máis a Mesa. 

 2. A Asemblea de Galicia fixará o seu presuposto. 

 3. O período ordinario de sesión será como mínimo de oito meses cada ano. 

 4. Para os períodos non lexislativos a Asemblea de Galicia constituirá no seu seo unha Deputación 
Permanente de Galicia, da que a composición e atribución serán establecidas no Regulamento da propia 
Asemblea. 

 5. A Asemblea funcionará en Pleno e máis en Comisións. Os Grupos Parlamentarios participarán 
proporcionalmente nestas. 

 6. A Asemblea reunirase en sesións ordinarias e máis extraordinarias. 

 ARTIGO 12 

 1. A iniciativa lexislativa corresponde aos deputados da Asemblea á Xunta de Galicia e máis ao Pobo 
Galego. 

 2. A iniciativa popular deberá estar avalada por un número de firmas acreditadas non inferior ao dous 
por cento do censo electoral. 

 3. As leis serán aprobadas pola Asemblea previo ditame da Comisión correspondente. O Regulamento 
da Asemblea definirá a tramitación do procedemento de urxencia e as circunstancias nas que poderá 
utilizarse. 

 4. Calquera lei aprobada pola Asemblea poderá ser sometida a referendo cando o soliciten no prazo 
de dous meses un mínimo do dez por cento dos electores. Se o resultado da consulta fose negativo, non 
poderá reproducirse a petición de referendo abrogatorio nun prazo de dous anos. 

 ARTIGO 13 

 A disolución da Asemblea será regulada por lei. 
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 ARTIGO 14 

 A Asemblea poderá nomear un Defensor do Pobo para a defensa dos dereitos fundamentais e 
liberdades públicas dos cidadáns o que poderá supervisar a actividade da Administración do Goberno 
Galego, sen prexuízo do disposto no artigo 54 da Constitución. Unha lei da Asemblea fixará a súa 
organización e funcionamento. 

CAPÍTULO SEGUNDO: DO PRESIDENTE DE GALICIA 

 ARTIGO 15 

 1. O Presidente da Xunta é o Presidente de Galicia. 

 2. O Presidente de Galicia ostenta a representación do Poder Galego e a ordinaria do Estado en 
Galicia. 

 ARTIGO 16 

 1. O Presidente de Galicia será elixido pola Asemblea entre os seus membros, por un período de catro 
anos, e nomeado polo Rei. 

 2. Para ser elixido Presidente, un deputado terá que presentar o seu programa diante da Asemblea e 
obter maioría absoluta. De non acadala en primeira votación, procederase a efectuar dous días despois 
outra entre os dous candidatos que na primeira obtiveron maior número de votos, na que abondará coa 
maioría simple. 

 3. O cese do Presidente será regulado por lei da Asemblea de Galicia. 

 ARTIGO 17 

 O Presidente será políticamente responsable diante da Asemblea. 

 ARTIGO 18 

 Nos casos no que a presidencia da Xunta quede vacante, exercerá as súas funcións o Presidente 
da Asemblea. No prazo dun mes procederase á nova elección presidencial. 

CAPÍTULO TERCEIRO: DA XUNTA OU GOBERNO DE GALICIA 

 ARTIGO 19 

 1. A Xunta é o órgano colexiado do Goberno de Galicia. 

 2. Os Conselleiros serán nomeados polo Presidente da Xunta. 

 3. A Xunta de Galicia responde politicamente diante da Asemblea de forma solidaria, sen prexuízo da 
responsabilidade directa de cada Conselleiro pola súa xestión. 

 ARTIGO 20 

 1. O Poder Galego intervirá na organización da Xustiza en todo o territorio de Galicia.  

 2. Será competencia do Poder Galego a organización do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e 
mais o nomeamento dos seus membros.  

 3. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia participará na determinación das demarcacións xudiciais.  

 ARTIGO 21 
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 1. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia é o órgano xudicial máximo do país galego.  

 2. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ten competencia exclusiva nos seguintes supostos: 

 a) A resolución en última instancia das cuestións referentes ao dereito civil de Galicia. 

 b) O coñecemento en última instancia dos recursos contencioso administrativos que xurden da 
aplicación das leis e normas de Galicia. 

 c) A resolución das cuestións de competencia e xurisdición entre as autoridades xudiciais e 
administrativas galegas.   

 3. A responsabilidade penal do Presidente da Xunta, dos deputados e dos conselleiros galegos 
esixirase diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, actuando en pleno no caso de Presidente. 

  ARTIGO 22 

 Na resolución dos concursos e oposición para prover os postos de maxistrados, xuíces, secretarios 
xudiciais, fiscais, notarios, rexistradores, e todos os funcionarios vencellados á Administración de Xustiza e 
á aplicación do dereito, tomarase en conta preferentemente a especialización no dereito galego e o 
coñecemento da fala do país. 

TÍTULO TERCEIRO: DAS COMPETENCIAS DE GALICIA 

CAPÍTULO PRIMEIRO: DAS COMPETENCIAS EN XERAL 

 ARTIGO 23 

 Corresponde á Comunidade Autónoma Galega a competencia exclusiva nas seguintes materias, 
que serán reguladas por lei da Asemblea: 

 1. Organización das súas institucións de autogoberno 

 2. Organización e réxime local de Galicia sobre as bases do recoñecemento da persoalidade xurídica 
de parroquia rural, do concello e da comarca; e asemade a división do territorio a estes efectos. 

 3. Ordenación do territorio, urbanismo e vivenda 

 4. A lexislación civil galega, que poderá comprender todas as materias non reservadas do Estado no 
artigo 149.1.8º da Constitución 

 5. Normas procesuais e procedementos administrativos que se deriven do específico dereito galego ou 
da organización propia do Poder Galego 

 6. Estatística para os fins do Poder Galego 

 7. As obras públicas de interese de Galicia no seu territorio 

 8. As vías férreas e estradas de recorrido comprendido integramente no chan de Galicia e, nos 
mesmos termos, o transporte levado a cabo por estes medios ou por cable 

 9. Os portos e aeroportos non cualificados de interese xeral polo Estado e, en todo caso, os portos de 
refuxio e máis os portos e aeroportos deportivos 

 10. A agricultura e gandería, de acordo coa ordenación xeral da economía 

 11. Os montes e aproveitamentos forestais 

 12. Os montes veciñais en man común 

 13. A xestión en materia de protección do medio ambiente 

 14. Os aproveitamentos hidráulicos, agás da súa concesión cando as augas corran fora do territorio de 
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Galicia 

 15. As instalacións eléctricas, agás da súa autorización cando o seu aproveitamento afecta a outra 
Comunidade Autónoma ou o transporte de enerxía saia do territorio galego 

 16. As canles e os regadíos de interese da Comunidade Autónoma Galega 

 17. As augas minerais e termais 

 18. A pesca nas rías a nas outras augas interiores, o marisqueo e a acuicultura, a caza e a pesca fluvial 

 19. As feiras e mercados 

 20. A planificación do desenvolvemento e da actividade económica de Galicia, dentro dos obxectivos 
marcados pola política económica do Estado 

 21. A artesanía 

 22. O Panteón de Galegos Ilustres de Santo Domingo de Bonaval, o Museo do Pobo Galego e todos os 
arquivos, museos e bibliotecas, conservatorios de música, servizos de belas artes e casas de cultura 
galegos 

 23. O patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, arqueolóxico, científico e monumental de interese 
para Galicia 

 24. O fomento da cultura e da investigación en Galicia 

 25. A promoción en máis o ensino da lingua galega 

 26. A promoción e ordenación do turismo 

 27. A promoción do deporte e da axeitada utilización do lecer 

 28. Beneficencia, asistencia e servizos sociais e máis a tutela de menores 

 29. A sanidade e hixiene e máis a protección da saúde 

 30. A creación dunha policía autónoma de acordo co que dispoña unha lei orgánica 

 31. A vixilancia e protección dos edificios e instalacións da Comunidade Autónoma Galega 

 32. A coordinación e demais facultades en relación coas policías locais 

 33. O réxime das fundacións de interese galego 

 34. Os casinos, xogos de azar, rifas, apostas e loterías propias de Galicia 

 35. As cooperativas e os pósitos 

 36. O aforro e as caixas de aforro 

 37. Os centros de contratación de mercancías e valores segundo as normas xerais do dereito mercantil 

 38. O comercio interior e a defensa do consumidor 

 39. As Cámaras da Propiedade e máis as de Comercio, Industria e Navegación 

 40. A ordenación do comercio farmacéutico 

 41. A industria 

 42. O sector público do Poder Galego 

 43. Os Colexios Profesionais 

 44. Regulación e execución de referendos, sen prexuízo do que dispón o artigo 149.1.32º da 
Constitución 

 2.  Ao marxe do que establece o parágrafo primeiro deste mesmo artigo, a Comunidade Autónoma 
Galega asume todas as outras materias que resulten do presente Estatuto e as que por lei orgánica 
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posterior, e previa aceptación do Poder Galego, lle sexan transferidas polo Estado. 

 ARTIGO 24 

 Corresponde a Galicia, no marco da lexislación básica do Estado, o desenvolvemento lexislativo e 
máis a execución das seguintes materias: 

1. Exercicio dos dereitos e deberes constitucionais 

2. Réxime xurídico da Administración Pública de Galicia, xunto co réxime estatutario dos seus 
funcionarios. 

3. Contratos e concesións administrativas. 

4. Ordenación do crédito, banca e seguros. 

5. Réxime mineiro e enerxético. 

6. Montes e aproveitamento e servizos forestais. 

7. Comunicacións. 

8. Prensa, radio, televisión e, en xeral, os medios de comunicación social de Galicia. 

9. Estatuto de publicidade. 

10. Reserva de recursos naturais e servizos fundamentais para o sector público, especialmente nos 
casos de monopolio, e actuación sobre as empresas cando o  esixa o interese xeral. 

11. Planificación xeral da actividade económica. 

12. Expropiación das empresas económicas cando o esixa o interese xeral, nos termos do artigo 33 da 
Constitución. 

13. Pesca marítima nas augas territoriais correspondentes a Galicia 

14. Portos pesqueiros. 

15. Política laboral de migración e retorno dos emigrantes galegos. 

16. Sector público económico estatal. 

17. Política de medio ambiente. 

18. Patrimonio cultural, artístico e monumental, museos, bibliotecas e arquivos de titularidade estatal.  

 ARTIGO 25 

 Corresponde a Galicia a execución da lexislación do Estado nas seguintes materias: 

1. Lexislación penal e civil, coas excepcións sinaladas neste Estatuto, e máis a lexislación laboral, 
mercantil e procesual, sen prexuízo das competencias lexislativas específicas do Poder Galego. 

2. Expropiación forzosa. 

3. Propiedade industrial e intelectual. 

4. Fe pública, ordenación de rexistros e instrumentos públicos 

5. Atribucións derivadas da ordenación do sector da pesca marítima. 

6. Pesos e medidas e máis a contrastación de metais. 

7. Feiras, mercados e exposicións que se celebren no territorio galego organizados polo Estado ou as 
organizacións internacionais. 

8. Recursos e aproveitamentos hidráulicos dentro de Galicia, cando as augas corran fora do territorio 
galego. 
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9. Instalacións de produción, transporte e distribución de enerxía eléctrica, situadas dentro de Galicia, 
cando o seu aproveitamento afecte a outras Comunidades Autónomas. 

10. Tráfico marítimo e seguridade na navegación, así como os vertidos industriais e contaminantes nas 
augas territoriais do Estado correspondentes ao litoral galego. 

11. As outras materias nas que por lei orgánica posterior así se acorde, previa aceptación do Poder 
Galego. 

 ARTIGO 26 

 1. Galicia ten competencia exclusiva en materia de ensino en tódolos seis niveis e especialidades, de 
acordo coa Constitución e o presente Estatuto, e correspóndelle o cumprimento das obrigas que o artigo 27 
da Constitución encomenda aos poderes públicos. 

 2. O Poder Galego garantirá e potenciará o uso do idioma galego en tódolos niveis e especialidades 
do ensino así como o do castelán de acordo coa Constitución. 

 3. Os títulos académicos e profesionais que teñan validez en todo o territorio do Estado obteranse, 
expediranse e homologaranse conforme ás condicións reguladas polo Estado.   

 ARTIGO 27 

 1. É competencia de Galicia desenvolver a lexislación básica do Estado e máis por en execución a 
materia de sanidade preventiva, curativa e rehabilitadora, incluída a atención psiquiátrica e a asistencia á 
terceira idade. 

 2. Tamén corresponde a Galicia a execución de: 

 a) Servizos da Seguridade Social, así como xestión do seu réxime económico en Galicia. 

 b) Sanidade exterior. 

 c) Produtos farmacéuticos. 

 3. Galicia inspeccionará e homologará o sistema de Seguridade Social e a sanidade, en orde a 
garantir o cumprimento das leis. Exercerá tamén a tutela de tódalas institucións, fundacións e entidades 
radicadas en territorio galego en materia de sanidade e de Seguridade Social. 

 ARTIGO 28 

 1. Corresponde ao Poder Galego a creación e estruturación da súa propia Administración pública, 
dentro dos principios xerais e normas básicas que regulan a organización e actuación da función pública ao 
nivel do Estado. 

 2. O réxime xurídico da Administración Galega terá de ser estatuído por unha lei orgánica aprobada 
pola Asemblea. 

 ARTIGO 29 

 1. Corresponde ao Poder Galego a competencia nos servizos en materia de seguridade pública, agás 
da policía de fronteiras, inmigracións, emigración, estranxeiría e réxime de extradición e repulsión, e,en 
xeral, as funcións que revistan carácter extracomunitario ou supracomunitario. 

 2. Corresponde tamén ao Poder Galego: 

 a) A vixilancia e protección dos edificios e instalacións da Comunidade Autónoma Galega. 

 3. O poder Galego poderá crear unha policía propia, de acordo co que dispoña unha lei orgánica ao 
efecto. 
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 4. Ata eu unha lei orgánica do Estado non estableza un marco fixo de coordinación, instituirase un 
organismo con representación do Estado e do Poder Galego, encargado da coordinación entre a policía 
interior galega e máis a policía estatal. 

 5. O Goberno do Estado, no uso das súas funcións e no exercicio das facultades constitucionais, 
poderá asumir a dirección dos servizos comprendidos nos parágrafos anteriores deste mesmo artigo, e 
intervir no mantemento do orde interior de Galicia nos casos seguintes: 

 a) A  requirimento da Xunta de Galicia, previa a aprobación da maioría absoluta da Asemblea 
Galega, e debendo rematar a súa intervención a instancia do Poder Galego. 

 b) Por propia iniciativa, cando estime que o interese xeral do Estado está comprometido 
gravemente, sendo precisa a aprobación da intervención por maioría absoluta do Senado e a previa 
notificación ao Presidente da Xunta.    

 ARTIGO 30 

 1. En materia de xestión e prestación de servizos da súa exclusiva competencia, o Poder Galego 
poderá establecer convenios con outras Comunidades Autónomas. Estes convenios deberán ser aprobados 
pola Asemblea e comunicados ás Cortes Xerais, e entrarán en vigor aos trinta días desta comunicación. 

 2. Galicia, a través dos seus órganos de autogoberno, poderá tamén establecer, nas materias que non 
sexan de competencia exclusiva do Estado, convenios de coordinación e cooperación con outras 
Comunidades Autónomas, nos termos do artigo 145 da Constitución. 

 3. Ningún convenio establecido con outra Comunidade Autónoma poderá modificar as atribucións e 
competencias dos órganos de Galicia, nin alterar o contido do presente Estatuto. 

 4. As disposicións de tratados internacionais ratificados polo Estado relacionadas coas competencias 
do Poder Galego serán desenvolvidas e executadas por este. 

 5. O Poder Galego estará plenamente representado nas negociacións que o Estado leve a cabo con 
outros países ou organismos internacionais en materias que afecten especialmente a Galicia ou a sectores 
vitais para a súa economía. En particular asegurarase a súa representación en materias de 
inmigración,marítimas, pesqueiras e das actividades agrícolas, gandeiras e forestais. 

 6. Galicia terá iniciativa, representación e participación no establecemento de convenios culturais entre 
o Estado e máis os países de fala galego-portuguesa, nas materias de lingua e cultura comúns.     

 ARTIGO 31 

 1. O Poder Galego poderá solicitar do Estado a transferencia ou delegación de competencias non 
asumidas neste Estatuto, aínda que sexan as comprendidas no artigo 149 da Constitución, sempre que o 
permita a súa natureza. 

 2. O Poder Galego tamén poderá solicitar ás Cortes Xerais que as leis marco e as leis de bases que 
aproben en materia de competencia exclusiva do Estado atribúan expresamente ao Poder Galego a 
facultade de ditar lexislación delegada segundo o disposto nos artigos 82, 83 e 150.1) da Constitución. 

 3. Correspóndelle a Asemblea Galega decidir sobre as devanditas peticións e, no seu caso, a 
aceptación das transferencias, delegacións ou atribucións, así como a determinación do organismo do 
Poder Galego ao que se lle deben atribuír en cada caso.  

CAPÍTULO SEGUNDO: DO RÉXIME XURÍDICO DAS COMPETENCIAS 

 ARTIGO 32 

 1. Tódalas competencias recollidas neste Estatuto enténdense referidas ao ámbito territorial de 
Galicia. 
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 2. No exercicio das súas atribucións exclusivas, correspóndelle ao Poder Galego a potestade 
lexislativa e regulamentaria e máis a función executiva. 

 3. As competencias de execución do Poder Galego levan implícitas en todo caso a potestade 
regulamentaria, a administración e máis a inspección. 

 4. Tódolos órganos encargados da prestación de servizos ou da xestión de prestación de servizos ou 
da xestión de atribucións executivas do Poder Galego dependen deste, e intégranse na súa Administración.  

 ARTIGO 33 

 1. O dereito propio de Galicia en materias de competencia exclusiva do Poder Galego é aplicable con 
preferencia a calquera outro no seu territorio. 

 2. Corresponde ao Poder Galego a determinación das fontes do Dereito Civil de Galicia. 

 3. A falla de dereito propio de Galicia, será de aplicación supletoria ao dereito do Estado.  

 ARTIGO 34 

 1. Cando unha determinada materia non se entenda claramente asumida como propia ou exclusiva de 
Galicia, do feito non se seguirá a súa atribución automática ao Estado, senón que deberá aterse á natureza 
da propia competencia e ás posibilidades para a efectiva xestión da mesma. 

 2. Cando xurda cuestión encol da atribución dunha competencia a Galicia ou ao Estado, deberá 
resolver o caso ó  Tribunal Constitucional. 

TÍTULO CUARTO: DA ECONOMÍA E A FACENDA DE GALICIA 

 ARTIGO 35 

O patrimonio da Facenda de Galicia estará integrado polos seguintes bens e dereitos: 

a) O patrimonio da Xunta no momento da aprobación do presente Estatuto. 

b) Os bens e dereitos das Deputacións provinciais, na forma en que se determine. 

c) Os bens do patrimonio do Estado situados en territorio galego, que non estean afectos a servizos 
que o Estado continúe a realizar. 

d) Os bens patrimoniais do Estado, situados en territorio galego, que se rexan polo dereito privado e 
que asemade non estean destinados ao uso nin ao servizo público. 

e) Os bens ou dereitos adquiridos polo Poder Galego no exercicio das súas competencias e funcións. 

f) As doazóns privadas e os bens procedentes das herdanzas intestadas aos que fai referencia o 
artigo 956 do Código Civil Español.  

 ARTIGO 36 

Os ingresos da Facenda de Galicia estarán constituídos por: 

a) O produto do seu patrimonio e os ingresos de dereito privado que lle subsigan ou correspondan. 

b) Os ingresos procedentes dos seus propios impostos, taxas e contribucións especiais. 

c) Os rendementos dos impostos cedidos polo Estado á Facenda Galega. 
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d) As recargas e participacións establecidas en determinados impostos do Estado. 

e) As asignacións e subvencións outorgadas con cargo aos Presupostos Xerais do Estado. 

f) Os ingresos procedentes do Fondo de Compensación Interterritorial e demais subvencións de 
natureza privada ou pública. 

g) Os ingresos derivados da emisión de Débeda Pública e operacións de crédito. 

h) Calquera outro tipo de ingresos que poidan establecerse en virtude de leis xerais ou territoriais. 

 ARTIGO 37 

 A Facenda de Galicia terá potestade para establecer e esixir tributos propios de acordo coa 
Constitución e as leis. Entre eles poderanse incluír os impostos para recuperar os costos sociais producidos 
por actividades contaminantes, así como impostos sobre a produción da enerxía eléctrica.   

 ARTIGO 38 

O Estado cederá totalmente á Facenda de Galicia os seguintes impostos:  

 a) Contribución territorial rústica e pecuaria. 

 b) Contribución territorial urbana. 

 c) Aqueles impostos que graven actividades primarias e extractivas, industriais, comerciais, de 
servizos e de profesións. 

 d) Imposto sobre sucesións e doazóns. 

 e) Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados. 

 f) Impostos especiais. 

 g) Taxas fiscais e tributos parafiscais correspondentes aos servizos transferidos. 

 h) Imposto sobre o patrimonio neto, no seu caso. 

 i) Tódolos impostos que no porvir sexan cedidos coa aprobación das Cortes Xerais. 

 ARTIGO 39 

 1. A Facenda de Galicia participará nunha porcentaxe nos pagos xerais dentro do territorio galego dos 
seguintes impostos do Estado: 

 a) Imposto sobre a renda das persoas físicas 

 b) Imposto de sociedades. 

 c) Imposto sobre o valor engadido ou, na súa ausencia, dos impostos que graven o tráfico de 
empresas e o luxo. 

 d) Monopolios fiscais. 

 e) Tódolos impostos a estatuírse de novo, que non sexan obxecto de cesión. 

 2. A porcentaxe de participación, que se negociará cada catro anos a través dunha Comisión Mixta, 
estará en función directa do costo total dos servizos traspasados e da relación inversa entre renda galega e 
española por habitante. En todo caso, o Estado garantirá os recursos para financiar as competencias e 
funcións asumidas polo Goberno Autónomo Galego.  
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 ARTIGO 40 

 1. A Facenda Galega poderá establecer un recargo sobre as cotas dos impostos seguintes: 

 a) Imposto sobre a renda das persoas físicas 

 b) Imposto de sociedades. 

 2. Estas recargas poderán establecerse a partires dunha cota determinada, que decidirá a Asemblea 
de Galicia. 

 ARTIGO 41 

 1. Ningunha reforma ou modificación do sistema tributario do Estado pode´ra minguala masa de 
recursos tributarios afluentes á Facenda Galega como consecuencia da súa participación nos impostos 
compartidos. 

 2. O Estado garantirá o crecemento dos recursos procedentes dos impostos compartidos en 
proporción non inferior ao que acade o conxunto dos ingresos tributarios estatais. 

 ARTIGO 42 

 1. A xestión tributaria, a recadación, a liquidación e máis a inspección de tódolos impostos en Galicia, 
agás dos monopolios fiscais e da renda das Aduanas, corresponderán á Xunta,a que disporá de atribucións 
plenas para a organización e máis a execución destas tarefas, e percibirá os premios de xestión e 
recadación que fosen establecidos. Para este fin, fixaranse os correspondentes mecanismos con Facenda 
do Estado. 

 2. A recadación, xestión, inspección e liquidación das cotas da Seguridade Social, así como a 
supervisión da súa aplicación en Galicia, corresponden ao Poder Galego. 

 ARTIGO 43 

 1. A contribución da Facenda Galega ao Fondo de Compensación Interterritorial será proporcional á 
achega de Galicia ao conxunto do dos recurso tributarios do Estado, minorado polo coeficiente que expresa 
a relación entre a renda por habitante de Galicia e a correspondente do Estado. 

 2. A participación da Facenda Galega nas transferencias do Fondo de Compensación Interterritorial 
será proporcional á participación da poboación de Galicia no conxunto da poboación do Estado, aumentado 
polo coeficiente que expresa a relación entre a renda por habitante do Estado e a correspondente a Galicia. 

 3. As transferencias recibidas pola Facenda Galega do Fondo de Compensación Interterritorial 
destinaranse a incrementar o financiamento do equipamento social e o investimento produtivo que 
contribúan a eliminar as diferenzas de benestar e desenvolvemento no seo do Estado. 

 ARTIGO 44 

 1. O Poder Galego establecerá un presuposto único anual, no que se recollerán tódolos ingresos e 
gastos correntes e de capital, suxeitos a clasificación económica, orgánica e funcional. 

 2. O Presuposto contemplará a realización por programas e obxectivos, entendendo á distribución 
territorial do gasto público. 

 ARTIGO 45 

 1. O Poder Galego queda facultado para constituír un sector público autónomo, ao que se artellará o 
que o Estado manteña no territorio de Galicia, nos termos dos artigos 23 e 24 do presente Estatuto, dirixido 
a servir de soporte a unha actividade económica planificada. Serán obxecto de transferencia tódolos 
organismos e entidades creadas no seu día, directamente ou con participación da Administración, para 
fomentar o desenvolvemento industrial e económico de Galicia. 
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 2. O Poder Galego queda facultado para designar representantes propios nos organismos políticos, 
institucións financeiras do Estado e empresas públicas que estendan a súa actividade ao territorio galego e 
que pola súa natureza non sexan traspasadas. 

 3. O Poder Galgo poderá asumir, dentro dos límites que as competencias executivas lle atribúan, as 
facultades previstas nos artigos 1239 e 130 da Constitución.  

 ARTIGO 46 

 1. A Facenda Galega pode crear institucións de crédito especializadas e propias. 

 2. O Poder Galego estará facultado para centralizar a actividade financeira da Facenda Galega 
mediante a creación dun Banco Público Galego que desempeñe os servizos e funcións correspondentes, de 
acordo co que as leis establezan. 

 3. O Poder Galego terá plenas facultades de intervención, orientación e control sobre as Caixas de 
Aforro Galegas. A finalidade da súa actuación neste campo será a de asegurar a aplicación coordinada e 
directa da totalidade dos seus depósitos e do seu futuro incremento as necesidades financeiras de Galicia. 
Neste sentido o Poder Galego estará facultado para constituír un fondo público de desenvolvemento, coa 
participación das Caixas de Aforro Galegas. 

 4. O Poder Galego estará facultado para impor determinados coeficientes de financiamento obrigatorio 
ás entidades financeiras operantes en Galicia, en contía proporcional aos seus depósitos de procedencia 
galega, de acordo co que establezan as leis. 

 5. O Poder Galego, estará facultado para nomear un conselleiro no Consello de Administración do 
Banco de España e do Instituto de Crédito Oficial. 

 6. Establecerase un funcionamento descentralizado da actividade do Banco de España e do Instituto 
de Crédito Oficial, instaurando un funcionamento coordinado no ámbito territorial galego e artellado 
directamente aos órganos centrais reitores operantes no Estado. 

 ARTIGO 47 

 1. O réxime financeiro dos Concellos e demais Entidades Territoriais galegas rexerase polos principios 
de suficiencia financeira, solidariedade interterritorial e autonomía da xestión. 

 2. Os recurso tributarios das Facendas Locais terán a súa orixe nunha lei da Asemblea de Galicia, 
elaborada de acordo coa lei marco do Estado. 

 3. O Poder Galego, de acordo cos principios devanditos, ceará unha Caixa de Compensación 
dependente da Asemblea de Galicia. 

 ARTIGO 48 

 1. O Poder Galego estará facultado para emitir débeda pública ata un límite relacionado coa 
magnitude do seu orzamento de ingresos e gastos. 

 2. As emisións de débeda pública feitas pola Facenda Galega terán os mesmos beneficios fiscais que 
teñan as do Estado, e poderán sumarse aos efectos do coeficiente de inversión obrigatoria. 

 3. No suposto de que o Estado emita débeda parcialmente destinada á creación ou mellora de 
servizos situados en Galicia e transferidos ao Poder Galego, este estará facultado para elaborar e presentar 
o programa de obras e servizos beneficiarios da emisión. 

 ARTIGO 49 

 A Asemblea Galega creará o seu Tribunal de Contas do que fixará por lei as atribucións, constitución 
e funcionamento.  
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TÍTULO QUINTO: DA REFORMA DO ESTATUTO GALEGO 

 ARTIGO 50 

 Corresponde á Comunidade Autónoma Galega a competencia exclusiva nas seguintes materias, 
que serán reguladas por lei da Asemblea: 

 1. A iniciativa da reforma do Estatuto corresponde: 

 a) Á Asemblea Galega, a proposta do vinte e cinco por cento dos deputados. 

 b) Á Xunta de Galicia. 

 c) Aos cidadáns galegos en número non inferior ao quince por cento dos electores. 

 2. A reforma do Estatuto referirase en todo caso a materias que non supoñan unha diminución da 
capacidade e competencias de autogoberno de Galicia, ou dos dereitos e deberes fundamentais dos 
cidadáns galegos. 

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS 

 TRANSITORIA PRIMEIRA 

1. A Asemblea de Parlamentarios de Galicia, na mesma sesión en que aprobe o Estatuto, elixirá a 
Delegación que sinala o artigo 115.2.2º da Constitución, na que deberán figurar proporcionalmente tódolos 
partidos con representación na Asemblea. 

2. O Estatuto será presentado na Comisión Constitucional do Congreso, cumprindo a remisión prevista 
no artigo 151.2.2º da Constitución, no prazo máximo de dez días, contando a partires da data da súa 
aprobación pola Asemblea. 

3. O referendo establecido polo artigo 151.2.3º da Constitución deberase convocar dentro dos sesenta 
días seguintes á data de aprobación do Estatuto pola Comisión Constitucional das Cortes. 

4. A consulta popular terá de celebrarse nun prazo comprendido entre os sesenta e noventa días a 
contar do decreto de convocatoria, e a campaña electoral durará un mínimo de trinta días 

 TRANSITORIA SEGUNDA 

A primeira Asemblea galega será elixida para un mandato de catro de acordo coas seguintes 
normas: 

a) A Xunta Preautonómica de Galicia convocará as eleccións no prazo máximo de trinta días a contar 
dende a promulgación do presente Estatuto e as eleccións deberanse celebrar no prazo máximo de noventa 
días dende a data de convocatoria. 

b) A circunscrición electoral será a provincia, elixíndose trinta e seus deputados pola provincia da 
Coruña, vinte deputados pola provincia de Lugo, vinte deputados pola provincia de Ourense e trinta e dous 
deputados pola provincia de Pontevedra.  

c) O sistema de elección proporcional realizarase aplicando a Regra D’Hont, mediante a utilización de 
candidaturas pechadas e bloqueadas. 

 TRANSITORIA TERCEIRA 

1. Na súa primeira xuntanza a Asemblea galega: 

 a) Constituirase baixo unha Mesa de Idade, integrada por un Presidente e dous Secretarios e 
procederá a elixir a Mesa Provisional que estará composta por un Presidente, dous Vicepresidentes, un 
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Secretario e un Vicesecretario. 

 b) Elixirá as súas autoridades conforme a este Estatuto. 

2. Elixidos os órganos do Poder galego disolveranse as institucións preautonómicas. 

3. Na súa primeira xuntanza a Asemblea galega: 

 TRANSITORIA CUARTA 

1. As leis xerais do Estado ou disposicións especiais seguirán en vigor aínda nas materias transferidas 
a Galicia, mentres a Asemblea galega non dite a súa propia normativa. Corresponderá, non obstante, ás 
autoridades galegas a súa aplicación coas mesmas facultades que prevé este Estatuto. 

2. As disposicións regulamentarias do Estado seguirán en vigor mentres a Xunta de Galicia non 
promulgue as que lle corresponden no marco deste Estatuto. 

3. Ata tanto non sexan asumidas pola Administración galega as competencias respectivas, tódolos 
organismos afectados polo presente Estatuto seguirán exercendo as mesmas funcións e xurisdicións 
anteriores. 

4. Nas materias nas que o Poder galego teña competencia de desenvolvemento da lexislación básica 
do Estado, mentres este non sexa ditada especificamente, as disposicións lexislativas do Poder galego 
sinalarán a parte das normas estatais consideradas como básicas. 

 TRANSITORIA QUINTA 

1. Ao efecto de transferir ao Poder galego as funcións e atribucións que lle corresponden con arranxo 
ao presente Estatuto crearase unha Comisión Mixta paritaria integrada por representantes do Estado e do 
Poder galego, que levará a cabo os seus traballos no prazo que marque a Xunta de Galicia, nun máximo de 
catro anos. Os membros da Comisión Mixta representantes de Galicia darán conta periódica da súa xestión 
á Asemblea. 

2. No proceso de transferencia das competencias ao Poder galego, o Estado realizará o traspaso de 
fondos orzamentarios correspondentes aos servizos e funcións transferidas. En todo caso, nos orzamentos 
globais o coeficiente de aplicación por habitante non poderá ser para Galicia inferior á media do Estado.  

 TRANSITORIA SEXTA 

1. O proceso de coordinación e integración das actuacións e funcións das Deputacións Provinciais da 
Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, en canto afecte ao interese xeral de Galicia será levado a término  no 
prazo de dous anos por unha Comisión Mixta paritaria designada pola Xunta e máis as Deputacións. 

2. O Presidente de Galicia poderá convocar e reunir baixo da súa presidencia aos Presidentes das 
Deputacións da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra para acadar a información, coordinación e 
planificación da súa actividade entres as Deputacións e o Goberno de Galicia ata tanto o Poder galego 
estableza unha nova distribución territorial de Galicia e se complete o proceso de total traspaso das 
competencias das Deputacións ao Poder galego. 

 TRANSITORIA SÉTIMA 

1. O persoal e funcionariado en xeral afecto aos servizos de todas clases dependentes do Goberno 
Autónomo será respectado nos seus dereitos adquiridos ata a promulgación do Estatuto. A este persoal non 
se lle poderá aplicar o parágrafo 4º do artigo 5 do presente Estatuto. 

2. O Goberno de Galicia concederá un dereito de opción, exercitable durante catro anos a fin de que 
os funcionarios que o desexen se integren na Administración Autónoma ou sexan transferidos a ouros 
organismos e dependencias da Administración estatal. 

3. O Goberno Autónomo fomentará a integración destes funcionarios e disporá os medios necesarios 
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para o cumprimento dos requisitos especiais que lles esixe o Estatuto. 

4. Así mesmo será competencia do Goberno Autónomo a redistribución dos funcionarios para acollelos 
no novo orde institucional e administrativo, respectando no posible os seus destinos actuais.  

 DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 Poderase incorporar á Comunidade Autónoma Galega calquera territorio limítrofe de características 
históricas, xeográficas, económicas, culturais ou lingüísticas semellantes, de acordo en todo caso co artigo 
141.1 da Constitución.  

 DISPOSICIÓN FINAL 

 O presente Estatuto entrará en vigor o mesmo día que se publique a súa lei de aprobación polas 
Cortes no Diario Oficial do Estado. 


