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QUADRE COMPARATIU DE LES REFORMES DELS ESTATUTS  

D’AUTONOMIA DE CATALUNYA, ANDALUSIA, COMUNITAT VALENCIANA, ILLES BALEARS I ARAGÓ. 
 
Comentari:  

En aquest quadre es comparen l’Estatut d’autonomia de Catalunya (Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya), l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana (Llei orgànica 1/2006, de 10 d’abril, de reforma de 

l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana), l’Estatut d’autonomia d’Andalusia (Llei orgànica 2/2007, de 19 de març, de reforma 

de l’Estatut d’autonomia d’Andalusia), l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de 

l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears) i l’Estatut d’autonomia d’Aragó (Llei orgànica 5/2007, de 20 d’abril, de reforma de l’Estatut 

d’autonomia d’Aragó. 

 

Els cinc textos comparats són molt homogenis pel que fa a l’abast i estructura de la reforma: inclouen drets i deures, institucions 

d’autogovern, poder judicial, relacions amb la Unió Europea, Estat i altres comunitats autònomes, competències i finançament. Amb 

notes a peu de pàgina que poden consultar-se a la part final del present document, s’han comparat aquells preceptes que tenen una 

redacció idèntica o molt similar entre l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’Estatut d’autonomia d’Andalusia, (abans del guió hi ha 

l’article català i després l’article andalús).  

 

Les diferències més importants es troben en els títols relatius a identitat, drets i deures, competències i finançament. 
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 REFORMA DE L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA DE CATALUNYA  

Aprovació pel Ple del Parlament 
de Catalunya el 30/9/2005.  

Congrés dels diputats: Iniciativa 
127/000003.  

Publicació de la Llei orgànica 
6/2006, de 19 de juliol, de reforma 
de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (DOGC 20 juliol)  

REFORMA DE L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA D’ANDALUSIA  

Aprovació pel Ple del Parlament 
d’Andalusia el 2/5/2006.  

Congrés dels diputats: Iniciativa 
127/000004.  

Publicació de la Llei orgànica 2/2007, 
de 19 de març, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia d’Andalusia. (BOE 20 de 
març) 

REFORMA DE L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

Aprovació per Les Corts Valencianes
el 1/7/2005.  

Congrés dels diputats: Iniciativa 
127/000002.  

Publicació de la Llei orgànica 1/2006, 
de 10 d’abril, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de la Comunitat 
Valenciana (BOE 11 d’abril)  

 

REFORMA DE L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA DE LES ILLES 
BALEARS 

Aprovació pel Ple del Parlament de 
les Illes Balears el 13/6/2006. 

Congrés dels diputats: Iniciativa 
127/000005. 

Publicació de la Llei orgànica 
1/2007, de 28 de febrer, de reforma 
de l’Estatut d’autonomia de les Illes 
Balears (BOE 1 de març). 

 

REFORMA DE L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA D’ARAGÓ 

Aprovació pel Ple de les Corts 
d’Aragó, el 21/6/2006.  

Congrés dels diputats: Iniciativa 
127/000006.  

Publicació de la Llei orgànica 5/2007, 
de 20 de abril, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia d’Aragó (BOE 23 d’abril) 

 REFERÈNCIES 
HISTÒRIQUES 

 

  El seu patrimoni social i cultural és 
part essencial d’Espanya. 

 

 Fa referència a procurar la 
recuperació dels continguts 
corresponents dels furs de 
València i a la Unió Europea.  

 

 

 

 NACIÓ O 
NACIONALITAT 

 

 La CE reconeix la realitat nacional 
de Catalunya com a nacionalitat. 

 El Parlament de Catalunya, 
recollint el sentiment i la voluntat 
de la ciutadania de Catalunya, ha 
definit de forma àmpliament 
majoritària a Catalunya com a 
nació. 

 Referències a Blas Infante i a 
Andalusia com a realitat nacional. 

 La comunitat valenciana és una 
nacionalitat històrica. 

 Referència a la nacionalitat 
històrica de les Illes Balears que 
integren els pobles de Mallorca, de 
Menorca, d’Eivissa i de Formentera. 

 

 Aragó és una nacionalitat amb més 
de dotze segles d’història.  
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 AUTOGOVERN  El poble de Catalunya ha 
mantingut al llarg dels segles una 
vocació constant d’autogovern. 

 En l’etapa democràtica és quan 
Andalusia expressa amb més 
fermesa la seva identitat com a poble 
a través de la lluita per l’autonomia 
plena. 

 

  Al·lusió a fer realitat el dret 
d’autonomia de les Illes Balears en 
el marc de la Constitució. 

 L’autogovern d’Aragó es fonamenta 
en la Constitució, així com en els 
drets històrics del poble aragonès 
que, en el marc d’aquesta, donen 
origen en aquest Estatut al 
reconeixement d’una posició singular 
d’aquesta Comunitat Autònoma a 
Espanya. 
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 ASPECTES 
SINGULARS 

 

 Catalunya és una nacionalitat. 

 Inclou referència als drets 
històrics, les institucions seculars 
i la tradició jurídica catalana com a 
fonament de l’autogovern de 
Catalunya. Aquest estatut els 
incorpora i actualitza. 

 

 Andalusia és una nacionalitat 
històrica  

 Objectius bàsics: mesures positives 
per garantir llibertat i igualtat, igualtat 
de gènere, plena ocupació, foment 
qualitat de vida, etc. 

 

 Títol I: “El poble valencià, 
històricament organitzat com a 
Regne de València (...) com a 
nacionalitat històrica”.  

 

 Les Illes formen una nacionalitat 
històrica. 

 L’Estatut empara la insularitat com 
a fet diferencial i mereixedor de 
protecció especial. 

 Els poders públics han d’evitar que 
del fet diferencial es puguin derivar 
desequilibris que vulnerin el principi 
de solidaritat entre les comunitats 
autònomes.  

  Aragó és una nacionalitat històrica.  

 Inclou referències a la identitat 
pròpia en virtut de les seves 
Institucions tradicionals de dret foral i 
la seva cultura. 
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 DEFINICIÓ DE 
LA LLENGUA 

 La llengua pròpia de Catalunya 
és el català. Igualtat del règim 
lingüístic de català i castellà pel 
que fa a drets i deures dels 
ciutadans. 

 

  La llengua pròpia és el valencià. 

 Cooficialitat del castellà i del 
valencià, però es preveu que per llei 
es puguin exceptuar territoris de 
l’ensenyament i de l’ús del valencià. 

 Referència a l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua  

 La llengua pròpia de les Illes 
Balears és la llengua catalana. 
Tots tenen el dret de conèixer-la i 
usar-la, i ningú pot ser discriminat 
per causa de l’idioma. 

 

 Referència a llengües i modalitats 
lingüístiques pròpies alhora que 
estableix la prohibició de la 
discriminació per raó de la llengua. 

 AMPLITUD DEL 
CATÀLEG DE 
DRETS I 
DEURES 

 

 Incorpora catàleg molt 
desenvolupat de drets i deures 
en l’àmbit social i relacionats amb 
competències autonòmiques. 
Inclou drets de les dones, dret a 
l’habitatge, drets i deures 
lingüístics. Remissions a lleis 
posteriors que regulin i 
desenvolupin els drets.  

 

 Inclou un catàleg de drets i deures 
de les persones amb veïnatge civil a 
Andalusia, en l’àmbit social i 
relacionat amb competències 
autonòmiques. Inclou drets de les 
dones, habitatge, respecte a 
l’orientació sexual, accés a les 
tecnologies, etc. 

 

 Es remet a una Carta de Drets 
Socials de la Comunitat Valenciana 
que ha d’aprovar-se per llei. Sens 
perjudici d’això, s’incorporen drets 
en l’àmbit social i relacionats amb 
competències autonòmiques.  

 Alguns exemples de drets inclosos: 
“art. 14: Els poders públics vetllaran 
pels drets i necessitats de les 
persones que hagin patit danys 
causats per catàstrofes naturals i 
sobrevingudes” i “art. 15: La 
Generalitat reconeix el dret de tot 
ciutadà valencià en estat de 
necessitat a la solidaritat i a una 
renda garantida de ciutadania (...)”. 

 

 Incorpora catàleg desenvolupat de 
drets i deures. Inclou drets relatius a  
l’ocupació i al treball, dret d’accés a 
un habitatge digne. Remissions a 
lleis posteriors que regulin i 
desenvolupin alguns d’aquests drets.  

 

  Incorpora catàleg de drets poc 
desenvolupat. Referència expressa a 
drets en relació amb l’aigua.  

  

 PRINCIPIS 
RECTORS 

 

 Inclou principis rectors de les 
polítiques públiques en diferents 
àmbits. Alguns principis són molt 
detallats. 

 

 Inclou una relació de principis 
rectors de les polítiques públiques. 

 Inclou un títol específic (el VI) 
d’Economia, Ocupació i Hisenda, 
amb principis rectors concrets. 

 No inclou principis rectors. 

 

 Inclou alguns principis rectors de 
l’activitat pública (article 12). 

 Incorpora catàleg de principis rectors 
de les polítiques públiques en 
diferents àmbits.  
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 GARANTIES 

 

 Garanties dels drets i deures 
estatutaris: remissió a una Carta 
dels drets i deures i creació del 
Consell de Garanties 
Estatutàries com a òrgan de 
tutela.  

 Recurs directe davant sala de 
garanties estatutàries del TSJC 
(remissió LOPJ). 

 

 Inclou un capítol relatiu a garanties.  

 

 No es preveuen garanties.  

 

 Garanties dels drets i deures 
estatutaris: remissió a una Carta dels 
drets socials. 

 No inclou garanties dels drets 
estatutaris. 
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 INSTITUCIONS 
D’AUTOGOVERN 

 

 Regulació més detallada que 
l’EAC vigent de la Generalitat i 
les seves institucions (Parlament, 
president i Govern). Inclou altres 
institucions (Consell de Garanties 
Estatutàries, Síndic de Greuges, 
Sindicatura de Comptes, Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya). 

 

 Regulació de la Junta d’Andalusia i 
les seves institucions (Parlament, 
President i Govern). Inclou altres 
institucions (Consell Consultiu , 
Defensor del poble andalús, Cámara 
de Cuentas, Consell Audiovisual 
d’Andalusia, Consejo Económico y 
Social). 

 Proposta d’un títol III referit a 
l’organització territorial d’Andalusia, 
que inclogui municipis, províncies i 
altres entitats territorials que puguin 
crear-se per llei.  

 Regulació de la Generalitat i les 
seves institucions (Corts, President i 
Consell). Altres institucions: Síndic 
de Greuges, Consell Valencià de 
Cultura, Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, Consell Jurídic Consultiu, 
Sindicatura de Comptes i Comitè 
Econòmic i Social. 

 

 

 Regulació del Parlament, el Govern, 
el President de la comunitat 
autònoma i els Consells Insulars  
de Mallorca, Menorca, Eivissa i 
Formentera. També es preveuen lleis 
del Parlament sobre el President, 
l’organització del Govern i els 
Consells. Inclou altres institucions 
com el Consell Consultiu, Consell 
econòmic i social i el Consell 
Audiovisual de les Illes Balears. 

 

 Són institucions de la Comunitat 
Autònoma d’Aragó les Corts, el 
President, el Govern, el Justicia i la 
Cámara de Cuentas.  

  

 SISTEMA 
ELECTORAL 

 

 No inclou sistema electoral.  

 

 S’estableix el contingut mínim i la 
majoria necessària per aprovar una 
llei electoral. 

  S’estableix el contingut mínim i la 
majoria necessària per aprovar una 
llei electoral.  

 Inclou règim electoral de les Corts i 
la previsió d’una llei electoral que ha 
d’aprovar-se per majoria absoluta. 

 DECRET LLEI I 
DECRET 
LEGISLATIU 

 

 Introducció del Decret Llei (el 
Decret legislatiu ja es preveia).  

 Regulació de l’Administració de la 
Generalitat. 

 

 Introducció del Decret Llei i del 
Decret Legislatiu. 

 El President pot proposar la 
celebració de consultes populars. 

 Regulació de l’Administració de la 
Junta d’Andalusia. 

 

 Introducció del Decret Llei i del 
Decret Legislatiu. 

 

 Introducció del Decret Llei (el Decret 
legislatiu ja es preveia). 

 

 Introducció del Decret Llei (el Decret 
Legislatiu ja es preveia).  

 

 ORGANITZACIÓ 
TERRITORIAL 

 

 Organització territorial local 
bàsica: municipis i vegueries; 
l’àmbit supramunicipal està 
constituït per les comarques. 

 Garanteix als municipis un nucli 
de competències pròpies. 

 

  Previsió de províncies, comarques 
i àrees metropolitanes. 

 

 Els consells són les institucions de 
govern de cadascuna de les illes i 
ostenten el govern, l’administració i 
la representació de les illes. 

 Municipi és l’ entitat local bàsica i 
referència a mancomunitats, 
consorcis i associacions.  

 Fons de cooperació municipal es 
crearà per vetllar per l’equilibri 
territorial. 

 

 Organització territorial s’estructura en 
municipis, comarques i províncies. 

 El municipi és l’entitat territorial bàsica. 
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 ENS LOCALS  Les institucions locals formen 
part del sistema institucional de 
la Generalitat.  

 Crea el Consell de Governs 
Locals com a òrgan de 
representació de municipis i 
vegueries en les institucions de la 
Generalitat. 

 

 Previsió d’un òrgan mixt Junta 
d’Andalusia- Ajuntaments. 

 Règim local: remissió a llei 
autonòmica.  

 

 Creació, per llei, d’un òrgan de 
cooperació autonòmic- local.  

 Règim local: remissió a llei 
autonòmica. 

 

 Règim local: remissió a llei 
autonòmica.  
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 COMPETÈNCIES 
DEL TSJ 

 

 El Tribunal Superior de Justícia 
culmina l’organització judicial en la 
CA. Inclou tots recursos de 
cassació i revisió (llevat 
cassació unificació de doctrina 
del TS).  

  

 El Tribunal Superior de Justícia 
culmina l’organització judicial en 
l’àmbit territorial autonòmic. Inclou 
tots els recursos, d’acord amb la 
LOPJ, i sense perjudici de la 
competència reservada al TS.  

 

 El Tribunal Superior de Justícia 
culmina l’organització en l’àmbit 
territorial autonòmic. Coneix 
recursos de cassació i revisió 
basats només en dret foral 
valencià i cassació en interès de 
llei i unificació de doctrina si 
només afecten dret valencià. En 
matèria de dret estatal, li correspon 
la fixació de doctrina, sens perjudici 
de la competència del TS. 

 

 El Tribunal Superior de Justícia de 
les Illes Balears culmina 
l’organització judicial en la de les 
illes, davant el qual s’exhauriran les 
instàncies processals 
successives, en els termes i en les 
condicions que resultin de la LOPJ i 
d’altres disposicions 
complementàries, sens perjudici de 
la jurisdicció que correspon al 
Tribunal Suprem. 

 

  El Tribunal Superior de Justícia 
d’Aragó és l’òrgan jurisdiccional que 
culmina l’organització judicial a 
Aragó, sens perjudici de la jurisdicció 
que correspon al Tribunal Suprem.  

 

 FISCAL EN CAP 
DE LA 
COMUNITAT 

 

 Creació del Fiscal Superior de 
Catalunya que representa al 
Ministeri Fiscal a Catalunya.  

 

    Previsió d’un fiscal cap del TSJ com 
a representant del Ministeri Fiscal 
d’Aragó.  

 

 INSTITUCIONS 
AMB FUNCIONS 
DE GOVERN 
DEL PODER 
JUDICIAL A LA 
COMUNITAT 

 

 Creació del Consell de Justícia 
de Catalunya com a òrgan 
desconcentrat del CGPJ. Inclou 
un catàleg d’atribucions.  

 

 Creació del Consell de Justícia 
d’Andalusia com a òrgan de 
govern de l’Administració de 
Justícia a Andalusia, d’acord  amb 
la LOPJ.  

 

 Creació del Consell de la Justícia 
de la Comunitat Valenciana, una 
llei concretarà composició, 
competències i funcions. 

 Creació del Consell de Justícia de 
les Illes Balears d’acord amb el que 
preveu la LOPJ. 

 Creació del Consell de Justícia 
d’Aragó. Una llei de les Corts d’Aragó 
ha d’establir l’estructura, composició, 
nomenaments i funcions dins de 
l’àmbit de les competències del 
Govern d’Aragó en matèria 
d’Administració de Justícia en els 
termes d’aquest estatut i d’acord amb 
la LOPJ.  
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 COMPETÈNCIES 
EN MATÈRIA 
D’OPOSICIONS I 
PLANTA 
JUDICIALS 

 La Comunitat proposa al Govern 
de l’Estat les demarcacions 
territorials i les convocatòries 
de places. 

 La majoria d’articles d’aquest títol 
requereixen modificació LOPJ per 
a la seva efectivitat. 

 La Comunitat proposa al Govern de 
l’Estat la determinació i la revisió de 
la demarcació i planta judicials i la 
convocatòria de places vacants. 

 

 La Comunitat té competència per 
fixar la delimitació de les 
demarcacions territorials i per 
promoure la convocatòria de 
places vacants. 

 

 La Comunitat participa en la fixació 
de les demarcacions territorials i 
instar els concursos i oposicions 
per cobrir places vacants. 
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 TIPOLOGIA 
COMPETENCIAL 

 

 Definició a l’Estatut dels tres tipus 
de competència: exclusiva, 
compartida i executiva: 

- Exclusives: corresponen a la 
Generalitat, de forma íntegra, la 
potestat legislativa, la potestat 
reglamentària i la funció 
executiva. Correspon únicament 
a la Generalitat l’exercici 
d’aquestes potestats i funcions 
mitjançant les quals pot establir 
polítiques pròpies. 

- Compartides: corresponen a la 
Generalitat la potestat 
legislativa, la potestat 
reglamentària i la funció 
executiva, en el marc de les 
bases que fixi l’Estat com a 
principis o mínim comú 
normatiu en normes amb rang 
de llei, llevat en els supòsits que 
es determinin d’acord amb la 
CE i aquest Estatut. 

- Executives: corresponen a la 
Generalitat la potestat 
reglamentària, que comprèn 
l’aprovació de disposicions 
per a l’execució de la 
normativa de l’Estat, així com 
la funció executiva.  

 

 Inclusió a l’Estatut de la classificació 
de competències següent:  

- Exclusives: comprenen la potestat 
legislativa, la potestat reglamentària i 
la funció executiva, íntegrament i 
sense perjudici de les 
competències atribuïdes a l’Estat i a 
la CE . En l’àmbit de les seves 
competències exclusives el Dret 
andalús és d’aplicació preferent 
sobre qualsevol altre, tenint en 
aquests casos el dret estatal caràcter 
supletori. (No garanteix integritat). 

- Compartides: comprenen la potestat 
legislativa, la potestat reglamentària i 
la funció executiva, en el marc de 
les bases que fixi l’Estat en 
normes amb rang de llei, llevat en 
els supòsits que es determinin 
d’acord amb la CE. En l’exercici 
d’aquestes competències, la 
comunitat autònoma pot establir 
polítiques pròpies. (No equipara 
bases a principis i no preveu 
excepcions d’acord amb l’Estatut).  

- Executives: comprenen la  funció 
executiva que en tot cas inclou la 
potestat d’organització de la seva 
administració i, en general, aquelles 
funcions i activitats que l’ordenament 
atribueix a l’Administració Pública i, 
quan procedeixi, l’aprovació de 
disposicions reglamentàries per a 
l’execució de la normativa de 
l’Estat.   
 Competències en relació amb 
l’aplicació del Dret comunitari que 
comprenen el desenvolupament i 
l’execució de la normativa de la 
UE quan afecti l’àmbit de les 
competències de la comunitat 
autònoma. 
 Competències no previstes 
expressament en aquest Estatut que 
puguin ser transferides o delegades 
per l’Estat.  

 Noves matèries: policia 
autonòmica; Notaris i 
registradors: exigència de 
coneixement del valencià i del 
dret foral valencià.  

 Clàusula d’ampliació: la DA 
segona preveu que: 

“1. Qualsevol modificació de la 
legislació de l’Estat, que amb 
caràcter general i en l’àmbit nacional 
impliqui una ampliació de les 
competències de les comunitats 
autònomes, s’aplicarà a la 
Comunitat Valenciana, considerant-
se ampliades en eixos mateixos 
termes les seves competències. 
 
2. La Comunitat Valenciana vetllarà 
por que el nivell d’autogovern 
establert en aquest Estatut sigui 
actualitzat en termes d’igualtat amb 
les altres comunitats autònomes.  
 
3. A aquest efecte, qualsevol 
ampliació de les competències de 
les comunitats autònomes que no 
estiguin assumides en aquest 
Estatut o no li hagin estat atribuïdes, 
transferides o delegades a la 
Comunitat Valenciana amb 
anterioritat obligarà, en el seu cas, a 
les institucions d’autogovern 
legitimades per promoure les 
corresponents iniciatives per la 
dita actualització.” 
 

 Definició a l’Estatut dels tres tipus de 
competència: exclusives, de 
desenvolupament i execució,  i 
executives: 

- Exclusives: corresponen al 
Parlament de les Illes Balears la 
potestat legislativa. Al Govern de les 
Illes Balears li correspon la funció 
executiva, que inclou la potestat 
reglamentària, la inspecció i 
l’actuació de foment de les 
competències que li són pròpies. 
(No garanteix integritat). 

- De desenvolupament i execució: 
corresponen a la Comunitat 
Autònoma el desenvolupament 
legislatiu i l’execució de la legislació 
bàsica de l’Estat. (No equipara 
bases a principis i no preveu 
excepcions d’acord amb 
l’Estatut).  

- Executives: correspon a la 
Comunitat Autònoma la potestat 
executiva, que podrà incloure la 
potestat reglamentària quan sigui 
necessària per a l’execució de la 
normativa de l’Estat.  

 
 

 Inclusió a l’Estatut de la classificació 
de competències següent:  

- Exclusives: en l’àmbit de les 
competències exclusives, la 
Comunitat d’Aragó exercirà la 
potestat legislativa, la potestat 
reglamentària, la funció executiva i 
l’establiment de polítiques pròpies, 
respectant allò que disposen els arts 
140 i 149.1 CE. (NO ES 
GARANTEIX INTEGRITAT NI 
EXCLUSIVITAT). 

- Compartides: la Comunitat 
Autònoma d’Aragó exercirà el 
desenvolupament legislatiu i 
l’execució de la legislació bàsica que 
estableixi l’Estat en normes amb 
rang de llei, excepte en els casos 
que es determinin d’acord amb la 
CE, desenvolupant polítiques 
pròpies. (Model semblant al vigent).  

- Executives: compren la possibilitat 
de dictar reglaments per a la 
regulació de la seva pròpia 
competència funcional i l’organització 
dels serveis necessaris.  
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 DESGLOSSAMENT 
DE MATÈRIES 

 Desglossament de les 
matèries en submatèries i 
atribució d’àmbits materials 
concrets a la Generalitat i 
utilització de la clàusula “en tot 
cas” per evitar petrificació de les 
matèries. 

 Desglossament de les matèries en 
submatèries i atribució d’àmbits 
materials concrets a la comunitat. 
 L’article 83 preveu una clàusula de 
tancament . 

 A més, es preveu un títol dedicat a 
medi ambient i un altre a mitjans de 
comunicació. 

 

 No introdueix cap canvi en la 
tipologia de les competències ni en 
la descripció de les matèries.   

 Es preveu una nova formulació de 
les matèries a l’efecte d’ampliar-les 
o de matisar-les.  
 S’inclou la competència exclusiva per 
a l’ensenyament de la llengua 
catalana en termes molt similars a 
l’actual (referència a la unitat de la 
llengua).  
 Creació, organització i comandament 
d’un cos de Policia de les Illes 
balears.  

 

 Especial referència a aigües, 
ensenyament i mitjans de comunicació 
social.  
 La Comunitat Autònoma podrà crear 
una policia autonòmica en el marc de 
l’Estatut i de la Llei Orgànica 
corresponent i determinarà les seves 
funcions en la seva llei de creació.  
 Previsió de l’ús del 150.2 per a la 
transferència o delegació de 
competències sense determinar (DA 
4ª). 
 Inclou clàusula residual de sol·licitud de 
transferències o delegacions de 
competències no incloses en l’art 149.1 
CE i no assumides per la Comunitat 
Autònoma a través de l’Estatut (DA 4ª). 
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 MECANISMES DE 
COOPERACIÓ 
BILATERALS I 
MULTILATERALS 

 

 Creació d’una Comissió bilateral 
Estat- Generalitat, com a òrgan 
de participació de la Generalitat 
en polítiques estatals 
(infraestructures, immigració, etc.). 
 Col·laboració a través de 
mecanismes multilaterals. 
 Col·laboració mitjançant convenis 
Estat-Generalitat i Generalitat-
comunitats autònomes. 

 

 Previsió de crear una Comissió 
bilateral Junta d’Andalusia- Estat. 
 Col·laboració a través de 
mecanismes multilaterals. 
 Participació en la planificació de 
l’activitat econòmica d’acord amb el 
131 CE. 
 Participar en òrgans 
constitucionals en els termes que 
disposin les lleis o, en el seu cas, 
l’ordenament parlamentari. 

 

 Col·laboració mitjançant convenis 
Estat-Generalitat i Generalitat-
comunitats autònomes. 

 

 Possibilitat de crear una comissió 
de cooperació Estat- comunitat 
autònoma de caràcter general.  
 Referència als corresponents 
instruments de col·laboració i de 
relació amb l’Estat en els assumptes 
d’interès específic.   
 Participació en els procediments o 
òrgans multilaterals que es 
constitueixin.  

 

 Previsió d’una Comissió Bilateral de 
cooperació Aragó- Estat com a 
instrument principal de relació entre la 
Comunitat Autònoma i l’Estat.   
  Col·laboració amb l’Estat a través de 
mecanismes bilaterals o 
multilaterals. 
 Col·laboració mitjançant convenis 
amb altres comunitats autònomes.  
 Participació en la presa de decisions 
de l’Estat que afecti les seves 
competències i en les que afectin a 
l’ordenació general de l’activitat 
econòmica.  
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 PARTICIPACIÓ 
INSTITUCIONS 
ESTATALS 

 Participació en institucions 
estatals. 
 Participació en la designació de 
membres del TC i del CGPJ. 

 

 Convenis i acords de cooperació 
amb altres comunitats autònomes. 

  Subscripció de convenis amb altres 
comunitats autònomes en matèria de 
prestació i gestió de serveis propis 
de la comunitat autònoma. 

 Participació en institucions 
estatals.  
 Participació i col·laboració amb l’Estat 
en la programació, ubicació, execució 
i gestió de les infraestructures estatals 
que afectin el seu territori. 

 PARTICIPACIÓ 
EN LA 
FORMACIÓ DE 
LA VOLUNTAT 
DE L’ESTAT 
DAVANT LA UE 

 

 Informació i participació de la 
Generalitat en els processos de 
revisió i negociació dels 
tractats originaris i en els 
d’adopció de nous tractats.  
 Participació en la formació de 
les posicions de l’Estat davant 
la UE en assumptes relatius a les 
competències o interessos de 
Catalunya.  
 Gestió dels fons europeus en 
matèries de la seva competència. 
 Participació en l’elaboració del 
Dret europeu si les propostes 
afecten les competències de la 
Generalitat. 

 Participació d’Andalusia en els 
processos de decisió en les 
institucions de la UE directament o a 
través de l’Estat. 
 Ser escoltada prèviament a l’emissió 
del dictamen de les Corts Generals 
sobre les propostes legislatives 
europees. 
 Participació en la formació de les 
posicions de l’Estat davant la UE 
en assumptes relatius a les 
competències o interessos 
d’Andalusia.  
 Gestió dels fons europeus 
destinats a Andalusia i, en general, 
dels que es canalitzin a través de 
programes europeus, assignats a 
aquesta, en especial aquells 
aprovats en aplicació de criteris de 
convergència o derivats de la 
situació específica d’Andalusia 
(ubicat al Títol relatiu a Economia, 
ocupació i hisenda).  

 

 Establiment d’una Delegació a 
Brussel·les. 
 L’Organisme de Promoció de la 
comunitat valenciana obrirà una 
xarxa d’oficines de promoció de 
negocis en diversos països. 
 Participació en els processos per a 
establir la posició espanyola quan 
vagin referits a competències 
pròpies de la comunitat.  
 Ser escoltada en assumptes que, 
sense ser de la seva competència, li 
afecten.  

 Informació i participació, si 
s’escau, formant part de la 
delegació espanyola, en els 
processos de revisió i negociació 
dels tractats originaris i en els 
d’adopció de nous tractats. 
 Participació en la formació de la 
posició negociadora de l’Estat 
davant la UE quan afecti les seves 
competències o interessos. 
  Gestió dels fons europeus en 
matèries de la seva competència. 

 

 Participació d’Aragó en els 
assumptes relacionats amb la UE que 
afectin a les seves competències o 
siguin del seu interès. 
 Participació en la formació de les 
posicions de l’Estat davant la UE en 
assumptes relatius a les seves 
competències o interessos.  
 Participació en les delegacions 
espanyoles davant les institucions i 
organismes de la UE.  

 

 DESENVOLUPA
MENT I 
APLICACIÓ DEL 
DRET DE LA UE 

 

 Desenvolupament i aplicació 
del Dret europeu en l’àmbit 
competencial de la Generalitat. 

 Desenvolupament i execució del 
Dret de la UE en matèries de la seva 
competència d’acord amb allò 
establert a una llei del Parlament. 

 Desenvolupament i execució de 
les normes i disposicions 
europees en l’àmbit de les seves 
competències.  

 

 Desenvolupament i execució del 
Dret comunitari en temes de 
competència exclusiva. Quan sigui 
necessària per a la transposició una 
llei estatal, la comunitat ha de ser 
consultada.  
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 PRESÈNCIA EN 
LES 
INSTITUCIONS 
EUROPEES 

 Accés al Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea en els termes 
que estableixi la normativa 
europea. Així mateix, la 
Generalitat pot instar el Govern 
estatal per a l’exercici d’accions 
davant del Tribunal. 

Establiment d’una delegació de la 
Generalitat davant les institucions 
de la UE.  

 Accés al Tribunal de Justícia 
Europeu en els termes que 
estableixi la legislació estatal. Així 
mateix, tindrà accés si així ho 
estableix la legislació comunitària. 

 El president de la Generalitat serà 
representant de la comunitat en 
el Comitè de les Regions. 
 Participació especial en el marc 
de l’Associació Euromediterrània. 
 Creació per llei del Comitè 
Valencià pels Afers Europeus.  

 

 Participació en la delegació 
espanyola en el Consell de 
Ministres de la Unió Europea. 
 Accés al Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea en els termes que 
estableixi la normativa europea. Així 
mateix, la comunitat pot instar el 
Govern estatal per a l’exercici 
d’accions davant del Tribunal.  

 

 Accés al Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea en els termes que 
estableixi la normativa europea. Així 
mateix, la Comunitat Autònoma 
d’Aragó pot instar el Govern estatal 
per a l’exercici d’accions davant del 
Tribunal. 
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 CONVENIS I 
TRACTATS 
INTERNACIONALS 

 

 Informació i participació de la 
Generalitat en la negociació de 
convenis internacionals que 
afectin les seves competències. 

 Presència de la Generalitat en 
organismes internacionals 
d’interès per a Catalunya. 

 

 Informació i participació de la 
Junta en la negociació de convenis 
internacionals que afectin directa i 
singularment  matèries de la seva 
competència. Si afecten directament 
i singular a Andalusia, la comunitat 
autònoma podrà sol·licitar la seva 
participació en les delegacions 
negociadores. 

 Instar al govern a la celebració de 
tractats o convenis internacionals en 
matèries de la seva competència. 

 

 Informació i participació de la 
Generalitat Valenciana en la 
negociació de convenis 
internacionals que afectin les 
seves competències. 

 Col·laboració mitjançant convenis 
amb altres regions europees i 
amb acords no normatius amb 
altres Estats que no tinguin el 
caràcter de tractat internacional. 

 

 Informació i participació de la 
comunitat en la negociació de 
convenis internacionals que afectin 
els seus interessos. 

 Instar al govern a la celebració de 
tractats o convenis internacionals en 
matèries que els afectin.  

 

 Possibilitat de subscriure acords de 
col·laboració en l’àmbit de les seves 
competències. 

 Instar al govern a la celebració de 
tractats o convenis internacionals en 
matèries de la seva competència i, en 
especial, en les derivades de la seva 
situació geogràfica com a territori 
limítrof amb altres regions europees.  
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 RELACIONS AMB 
ENTITATS I 
INSTITUCIONS 
INTERNACIONALS 

 Acords de col·laboració per a la 
promoció dels interessos de 
Catalunya en l’àmbit de les seves 
competències. 

 Promoció de la cooperació amb 
les regions europees amb què 
comparteix interessos i establir les 
relacions que corresponguin. 

 Capacitat per obrir oficines a 
l’exterior. 

 

 

 Participació en els fòrums i 
trobades mixtes de col·laboració de 
l’Estat espanyol i els països 
fronterers amb Andalusia. 

 Cooperació al desenvolupament dels 
països més desfavorits. 

 

  Previsió d’una Comissió mixta de 
cooperació entre l’Estat i la 
comunitat autònoma destinada a 
evitar i a resoldre controvèrsies en 
aquest àmbit.  

 Acords de col·laboració per a la 
promoció dels seus interessos en 
l’àmbit de les seves competències.  

 Establiment d’oficines o delegacions 
de representació.  

 

 Impulsar la seva projecció en l’exterior 
i promoure els seus interessos. 

 Capacitat per obrir oficines a 
l’exterior. 

 Promoció de la cooperació amb les 
regions europees amb què comparteix 
interessos.  
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 AGÈNCIA 
TRIBUTÀRIA 
PRÒPIA 

 

 Creació d’una Agència tributària 
de Catalunya per llei del 
Parlament, a la qual correspon la 
gestió, la recaptació, la liquidació i 
la inspecció de tots els tributs 
propis de la Generalitat de 
Catalunya i, per delegació de 
l’Estat, dels tributs estatals cedits 
totalment a la Generalitat.  

 En el termini de dos anys s’ha 
de constituir un consorci o ens 
equivalent amb participació 
paritària de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària i de 
l’Agència Tributària de Catalunya.  

 L’Agència Tributària de Catalunya 
pot exercir per delegació les 
funcions de gestió tributària en 
relació als tributs locals. 

 

 Creació d’una Agència Tributària 
pròpia a la qual s’encarregarà la 
gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels tributs propis així 
com dels tributs estatals totalment  
cedits per l’Estat a la Junta 
d’Andalusia, en aquest cas en els 
termes fixats a la LOFCA i a les 
lleis de cessió. 

 S’ha de constituir un consorci de 
participació paritària de 
l’Administració Tributària estatal i de 
la Comunitat Autònoma. 

 L’Agència Tributària d’Andalusia pot 
exercir per delegació les funcions de 
gestió tributària en relació als tributs 
locals. 

 

 Les competències normatives, de 
gestió, liquidació, recaptació i 
inspecció dels tributs els rendiments 
dels quals estiguin cedits es durà a 
terme en els termes fixats a la llei 
orgànica prevista a l’article 157.3 
CE.  

 

 

 Creació d’una Agència Tributària. 
La Comissió Mixta d’Economia i 
Finances decidirà sobre quins tributs 
cedits correspon a l’Agència la 
gestió, la recaptació i la inspecció.   

 

 Creació d’una Agència Tributària 
d’Aragó per llei de les Corts d’Aragó. 
Correspon a la Comunitat Autònoma 
la gestió, liquidació, recaptació, 
inspecció i revisió dels seus propis  
tributs i dels cedits totalment per 
l’Estat de conformitat amb la Llei de 
Cessió.  
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 CRITERIS DE 
FINANÇAMENT I 
CESSIÓ DE 
TRIBUTS 

 

 La Comissió Mixta d’Afers 
Econòmics i Fiscals Estat-
Generalitat ha de concretar en el 
termini de dos anys l’aplicació 
d’aquest títol, la qual pot ser 
gradual atenent a la seva viabilitat 
financera. En tot cas, l’aplicació ha 
de ser plenament efectiva en el 
termini de cinc anys. 

 Els recursos financers de la 
Generalitat es basarà en criteris 
de necessitats de despesa i 
tenint en compte la seva 
capacitat fiscal, entre altres. Els 
recursos de la Generalitat, entre 
altres, seran els derivats dels 
seus ingressos tributaris, 
ajustats en més o en menys, per 
la seva participació en els 
mecanismes d’anivellament i 
solidaritat. 

 La Generalitat participa en el 
rendiment dels tributs estatals 
cedits a Catalunya: a)Tributs 
cedits totalment, aquells que 
correspon a la Generalitat la 
totalitat dels rendiment i la 
capacitat normativa; b)Tributs 
cedits parcialment, aquells que 
correspon a la Generalitat una 
part dels rendiments i, en el seu 
cas, capacitat normativa.  

 

 La Comissió Mixta d’Assumptes 
Econòmics i Fiscals Estat-
Comunitat Autònoma és l’òrgan 
bilateral de relació entre l’Estat i la 
comunitat en l’àmbit del finançament 
autonòmic. 

 La Comissió Mixta  (art. 181) fixarà 
l’abast i condicions de la cessió. 

 Preveu la cessió a la comunitat 
autònoma d’una extensa relació 
d’impostos amb la capacitat 
normativa i en els termes que 
s’estableixin a la LOFCA. 

 

 La Comissió Mixta de 
Transferències (creada a la DT 1ª) 
ha d’establir l’abast i condicions de 
la cessió. 

 Preveu la cessió a la Generalitat del 
rendiment d’una extensa relació 
d’impostos en els percentatges que 
es determinen per la legislació 
estatal.  

 

 La Comissió Mixta d’Economia i 
Hisenda (art. 125 i 126) realitzarà les 
funcions d’estudi i anàlisi, entre 
altres, de l’abast i les condicions de 
la cessió de tributs de titularitat 
estatal.  

 Preveu la cessió a la comunitat del 
rendiment d’una extensa relació 
d’impostos (DA 4ª). 

 Mentre las Corts Generals no aprovin 
la modificació de la llei del règim 
especial de les Illes Balears i en un 
termini no superior a 7 anys, la 
inversió de l’estat s’establirà 
atenent a la inversió mitjana per 
càpita efectuada en les Comunitats 
Autònomes de règim comú, tot tenint 
present els fets diferencials i 
excepcionals de les Illes Balears (DT 
9ª). 

 

 La Comissió Mixta d’Assumptes 
Econòmicofinancers és l’òrgan 
bilateral sobre finançament autonòmic, 
dins del marc LOFCA.  

 Es preveu la subscripció d’un acord 
bilateral entre l’Administració General 
de l’Estat i la Comunitat Autònoma 
formalitzat en Comissió Mixta que 
podrà ser revisat periòdicament de 
forma conjunta. Haurà de tenir en 
compte l’esforç fiscal d’Aragó i 
atendrà singularment els criteris de 
corresponsabilitat fiscal i de 
solidaritat interterritorial. 

 Inclou relació de Tributs cedits (DA 2ª) 

 La Comunitat Autònoma participa en 
el rendiment dels tributs estatals cedits 
a Aragó: a)Tributs cedits totalment, 
correspon a la comunitat la totalitat 
dels rendiments i la competència 
normativa en relació amb la fixació 
del tipus impositiu, les exempcions, les 
reduccions i les bonificacions sobre la 
base imposable; b)Tributs cedits 
parcialment, la CA participarà dels 
rendiments i tindrà la capacitat 
normativa que fixi la LOFCA o la 
respectiva llei de cessió de tributs. 
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  Es preveuen dos procediments 

de reforma: un pels títols I i II de 
l’Estatut (reforma de títols que no 
afecten les relacions amb l’Estat) i 
un altre per la resta. 

 

 

 

 

 En els dos procediments es 
preveu iniciativa de reforma per 
part dels Ajuntaments i en ambdós 
s’inclou un referèndum. 

 Es preveuen dos procediments de 
reforma: reforma que no afecti les 
relacions amb l’Estat i un altre que sí 
les afecti. 

 

 

 

 

 

 En els dos procediments s’inclou un 
referèndum. 

 

 La iniciativa correspon al Consell, a 
una tercera part dels membres de 
les Corts valencianes, a dos grups 
parlamentaris o a les Corts 
Generals. 

 S’ha d’aprovar per les Corts per 2/3 
parts, llevat que només tingui per 
objecte l’ampliació de l’àmbit 
competencial, cas en el qual serà 
suficient la majoria simple de Les 
Corts. 

 Inclou un referèndum, que podrà 
no convocar-se en aquells casos 
en què la reforma només impliqui 
ampliació de competències. 

 

 

 La iniciativa correspon al Govern, al 
Parlament i a les Corts Generals.  

 

 

 

 

 

 

 Un únic procediment sense 
referèndum.  

  La iniciativa correspon al Govern, a 
les Corts d’Aragó a proposta d’1/5 part 
dels seus diputats i a les Corts 
Generals.  

  Un únic procediment. 

 La proposta de reforma per les Corts 
Generals mitjançant Llei Orgànica, 
inclourà l’autorització de l’Estat per a 
que el Govern convoqui referèndum 
de ratificació. 

 El Govern convocarà referèndum si 
així ho acorden prèviament 2/3 parts 
dels membres de les Corts d’Aragó.  

 

 
                                                 
1 En matèria de drets, deures i principis rectors, els textos presenten les següents similituds: 

• L’Estatut d’autonomia d’Andalusia conté 2 preceptes de contingut idèntic o molt similar a l’Estatut d’autonomia de Catalunya: 20.1-20.1 / 21.2-21.2. 
• L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears conté 1 precepte de contingut idèntic o molt similar a l’Estatut d’autonomia de Catalunya: 37.4-13.3. 

2 En matèria d’institucions, els textos presenten les següents similituds: 
• L’Estatut d’autonomia d’Andalusia conté 1 precepte de contingut idèntic o molt similar a l’Estatut d’autonomia de Catalunya: 80.1-130.1. 
• L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears conté 1 precepte de contingut idèntic o molt similar a l’Estatut d’autonomia de Catalunya: 64.2; 64.3-49.2. 

3 En matèria de poder judicial, els textos presenten les següents similituds: 
• L’Estatut d’autonomia d’Andalusia conté 8 preceptes de contingut idèntic o molt similar a l’Estatut d’autonomia de Catalunya: 95.1; 95.2; 95.3; 95.4-140 / 95.5; 95.6-143.1; 143.2 / 96-143.4; 143.5 / 98-

144.3; 144.4; 144.5; 144.6 / 99.1-144.2 / 101.1; 101.2-146 / 103-147 / 105-149 / 106-150 / 107-151. 
4 En matèria competencial, els textos presenten les següents similituds: 

• L’Estatut d’Autonomia d’Andalusia conté 13 preceptes de contingut idèntic o molt similar a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: 115-43 / 120-75.1; 75.2; 75.3; 75.4 / 122-78 / 126.1-75.6 / 132.1; 132.3; 
132.4-66 / 135-76.3 / 140.4-64.6 / 144.5-57.5 / 146.1-69.1; 69.4 / 149.2; 149.3; 149.4; 149.6-56.4; 56.6; 56.9 / 151 apartats a) i b)-59 apartats a) i b) / 158.3-54.3 / 166.1 apartats a) i b); 166.2, 166.3, 
166.4-61 / 169.3-64.8 / 172-53.   

5 En matèria de relacions amb l’Estat i altres Comunitats Autònomes, els textos presenten les següents similituds:  
• L’Estatut d’autonomia d’Andalusia conté 2 preceptes de contingut idèntic o molt similar a l’Estatut d’autonomia de Catalunya: 182-87.1; 87.3 / 183-220.1; 220.2 excepte apartat j); 220.3; 220.4; 220.5. 

6 En matèria de relacions amb la Unió Europea, l’Estatut d’autonomia d’Andalusia conté 2 preceptes de contingut idèntic o molt similar a l’Estatut d’autonomia de Catalunya: 186.2; 186.3-231.2; 231.3 / 189.3-235.2. 
7 En matèria d’acció exterior, els textos presenten les següents similituds: 

• L’Estatut d’autonomia d’Andalusia conté 1 precepte de contingut idèntic o molt similar a l’Estatut d’autonomia de Catalunya: 195-241. 
• L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears conté 2 preceptes de contingut idèntic o molt similar a l’Estatut d’autonomia de Catalunya: 193-101.1; 101.2 / 196.4-102.4. 

8 En matèria de finançament, els textos presenten les següents similituds: 
• L’Estatut d’autonomia d’Andalusia conté 6 preceptes de contingut idèntic o molt similar a l’Estatut d’autonomia de Catalunya: 204.1; 204.2-181.2 / 205-182 / 210.1; 210.2; 210.3-184.1; 184.2; 184.3; 

184.4 excepte apartats a) i d); 184.5 / DA 7a-178 / DF1a-DF1a / DF 2a-DF3a. 
• L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears conté 6 preceptes de contingut idèntic o molt similar a l’Estatut d’autonomia de Catalunya: 201.1-120.1 / 215-127.3 / 211-127.2 / 209-122.1; 122.3 / 204.1-133.2 

/ 205-134 / 214-136. 


