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INTRODUCCIÓ 

Aquest treball pretén analitzar la particularitat del model d’organització territorial 

de l’Estat espanyol. Ja des de l’estudi de l’assignatura “Dret Constitucional” a 

primer de carrera, em va cridar l’atenció el fet que el model autonòmic espanyol 

fos únic en el dret comparat i, donat que el treball de fi de grau és un projecte 

que requereix invertir moltes hores de treball i documentació, necessitava 

escollir una matèria que despertés el meu interès, així que em vaig decantar 

per aquest tema.  

El fet d’haver viscut sempre a Catalunya, que és una de les Comunitats 

Autònomes amb més voluntat d’autogovern i assoliment de competències 

pròpies, m’ha permès veure de primera mà les tensions que a aquests efectes 

poden arribar a sorgir entre el Govern autonòmic i el Govern central. D’una altra 

banda, Catalunya no només té molts fets diferencials amb altres Comunitats 

Autònomes (llengua pròpia, un Codi Civil català, etc), sinó que hi ha una part de 

la societat que té un fort sentiment nacionalista català. Per tant, sempre he 

pogut comprendre la importància dels nacionalismes en tot el procés 

autonòmic.  

Des d’aquesta perspectiva, començaré el treball amb una hipòtesi: l’existència 

de diferents nacionalismes a Espanya va ser el motiu principal pel qual es 

va optar per l’Estat autonòmic com a model de distribució territorial.  

Està clar que el procés de creació de l’Estat va ser molt complex, però 

l’existència dels nacionalismes va ser clarament un dels motors que va portar 

als constituents de 1978 a dissenyar les bases per desenvolupar un Estat 

descentralitzat en autonomies. Per això, la intenció del present treball és 

estudiar el procés autonòmic i les qüestions que es pretenia solucionar amb 

aquest model de distribució territorial per, d’aquesta manera, validar o refutar la 

meva hipòtesi. No investigaré, però, sobre el debat constituent en sí mateix, 

sinó que partiré directament del marc constitucional.  

Aquest treball, per tant, es centrarà en el procés de creació i 

desenvolupament de l’estat autonòmic a partir del marc que estableix la 
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Constitució espanyola de  19781. En relació al procés de creació de les 

autonomies, primer faré breu consideració als reptes als quals s’enfrontava 

l’Estat autonòmic; seguidament explicaré els antecedents més importants per a 

la creació d’aquest model d’Estat i finalment em centraré en el marc 

constitucional  que va possibilitar a les nacionalitats i regions d’Espanya 

adquirir l’autonomia. A continuació explicaré la problemàtica que presenten 

d’una banda, l’existència de fets diferencials entre les diferents Comunitats 

Autònomes i, de l’altre, la integració dels diferents nacionalismes existents a 

Espanya (sobretot els nacionalismes basc i català). Per acabar el treball, faré 

un petit balanç en el temps sobre la manera en que s’ha desenvolupat el 

sistema autonòmic i plantejaré les possibles reformes  d’Estat més polèmiques i 

que creen més debat.  

Totes aquestes qüestions les abordaré en un treball de recerca de tipus 

bibliogràfic o de documentació, basat en la recopilació d’informació i de  teories 

d’altres autors mitjançant la combinació de dues metodologies de recerca: la 

qualitativa i la històrica. Principalment, m’he centrat en els estudis d’Eliseo Aja 

Fernández i Juan José Solozábal Echevarría per crear el marc conceptual. Els 

dos són reconeguts Catedràtics de Dret Constitucional i han escrit molt sobre la 

matèria; però donat que aquest és un tema molt ampli, he intentat fer una 

recopilació de llibres, manuals i articles de diferents autors, per tal de fer una 

investigació més completa.  

 

 

 

 

                                                
1
 Constitución Española. Publicada al BOE, de 29 de desembre del 1978. Núm. 311. 
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1. CONCEPTE D’ESTAT AUTONÒMIC 

Per fer un correcte estudi del model d’estat en què es constitueix Espanya, és 

convenient fer en primer lloc una breu contextualització per definir el concepte 

d’Estat autonòmic. Pot semblar que el primer pas a seguir per trobar una 

explicació del què és l’Estat autonòmic sigui buscar  en el text de la Constitució 

espanyola de 1978 encara avui vigent; però aquesta no qualifica el model 

d’Estat territorial d’Espanya.  

La Constitució no estableix immediatament un Estat compost o un Estat de les 

Autonomies sinó que, en previsió de què sigui aquest el resultat final, proposa 

una forma d’Estat que pugui convertir-se en un Estat compost si així ho 

demana alguna de les nacionalitats o regions2. L’Estat autonòmic, per tant, és 

un model d’Estat descentralitzat desenvolupat a partir d’un marc constitucional 

que permetia a les diferents nacionalitats i regions l’accés voluntari a 

l’autonomia, així com una assumpció també voluntària de les competències, en 

virtut del principi dispositiu. Així, segons el text constitucional, l’Estat és 

potencialment un Estat compost, i s’organitza com a tal quan algun dels 

subjectes dotats del dret a l’autonomia l’exercita3.  

El repte més important al qual s’havien d’enfrontar els constituents a 1978 era 

trobar un marc polític comú que permetés una convivència en llibertat de les 

nacionalitats i regions existents a Espanya i, tal i com planteja Isidre Molas, 

aquest pot ser el motiu pel qual la Constitució no establís un model acabat i 

tancat d’Estat que pogués enquadrar-se en un dels grans tipus d’Estat 

compost. Així, el text constitucional va optar per una fórmula poc definida i 

caracteritzada per dos elements (que són els que precisament enuncia l’article 

2 de la Constitució espanyola): el primer, l’establiment d’un únic Estat amb una 

                                                
2
 Isidre MOLAS, Derecho constitucional, p.176 

3
 MOLAS, p.179 
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única Constitució i ordenament jurídic; i el segon, el reconeixement i la garantia 

del dret a l’autonomia de les nacionalitats i regions que integren Espanya4.  

Les normes constitucionals per tant, simplement contemplen el dret a 

l’autonomia i garanteixen el seu exercici a través de la regulació en el Capítol III 

del Títol VIII del procediment d’accés  a l’autonomia política i els límits en els 

que aquesta es pot desenvolupar. Si cap nacionalitat o regió hagués aprofitat el 

dret a la autonomia reconegut i garantit per l’article 2 CE, la Constitució hauria 

establert un Estat unitari clàssic; però a l’hora de redactar el text constitucional, 

hi havia la seguretat absoluta que aquest dret seria exercitat.5 La manera en 

com s’han anat creant i desenvolupant les autonomies demostra que encara 

que el procés s’iniciés sense un clar model final, busca des dels seus primers 

moments un model definitiu6.  

Al principi es presentaven diferents interrogants, ja que no se sabia quantes 

Comunitats Autònomes (en endavant, CCAA) concretes es formarien ni si 

aquestes estarien dotades dels mateixos poders o competències. Aquestes 

qüestions s’han anat resolent amb el temps a través de pactes polítics dels 

principals partits, del desenvolupament de la pròpia Constitució i de sentències 

constitucionals. És per això que des d’un començament es van produir 

diferències d’opinions a l’hora de qualificar el model d’Estat en què es 

constitueix Espanya7. La doctrina opta per fórmules o expressions com “Estat 

autonòmic” (Sánchez Agesta), “Estat regional” (Peces Barba) o “Estat de les 

Autonomies” (Clavero Arévalo), entre d’altres8; algunes forces polítiques el 

caracteritzen simplement d’Estat descentralitzat; el Tribunal Constitucional el 

qualifica d’Estat compost i  molts experts el consideren com un sistema federal 

                                                
4
 MOLAS p. 176 

5
 Ibídem, p. 176 

6
 Francesc DE CARRERAS SERRA, “El sistema autonómico español: ¿Existe un modelo de 

Estado?”. En  AA.VV., Asimetría y cohesión en el Estado Autonómico, p.93 

7
 Eliseo AJA, Estado Autonómico y reforma federal, p. 16 

8
 Constitución Española [en línia]. Madrid: Congreso de los Diputados. 

<http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=137&tipo=2>. 
[Consulta: 25 maig 2015]. 
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o federal sui géneris9. En general, la doctrina parla d’Estat autonòmic o Estat 

de les autonomies; i la majoria d’experts han qualificat el sistema autonòmic 

com una assimilació al model federal, considerant-lo semifederal o federo-

regional ja que, encara que no es proclami com a estat federal, consta d’alguns 

dels seus elements essencials; per exemple en el fet que les institucions de 

cada Comunitat Autònoma responen davant el seu electorat sense una 

dependència jeràrquica del govern central10.  

En definitiva, encara que Espanya tingui trets federals en quant a distribució 

territorial, no podem incloure-la dins d’aquest model, ja que l’Estat Autonòmic 

és un tipus d’Estat diferent el qual la Constitució configura com a una unitat, 

descentralitzada i organitzada territorialment en municipis, províncies i CCAA 

que gaudeixen d’autonomia per a gestionar els seus propis interessos, tal i com 

estableix l’article 137 CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9
 AJA, p. 16 

10
 Ibídem, p. 19 
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2. REPTES ALS QUE S’ENFRONTAVA L’ESTAT AUTONÒMIC 

Tal i com s’introduïa a l’apartat anterior, el repte més important al qual 

s’enfrontaven els constituents era trobar la fórmula per tal que les nacionalitats i 

regions d’Espanya poguessin conviure. A aquests efectes, van dissenyar el 

marc constitucional a partir del qual es desenvolupa l’Estat autonòmic en vistes 

de possibilitar aquesta convivència. El nou model autonòmic sobretot havia de 

donar una resposta eficaç i definitiva a les reivindicacions d’autogovern que es 

plantejaven per grans forces polítiques a Catalunya i el País Basc amb gran 

intensitat, i a Galicia i altres territoris d’una forma menys apressant. Per tant 

l’autonomia política havia de ser la solució a una reivindicació històrica capaç 

de desplegar-se amb un elevat potencial conflictiu si no es dissenyava un 

model que integrés els diferents nacionalismes existents a l’Estat11. 

D’aquesta manera, el dret a l’autonomia va sorgir durant la transició com una 

exigència fonamental per al nou règim democràtic de l’Estat. La dictadura 

franquista, no només va suprimir tot rastre d’autonomia regional, sinó que va 

negar rotundament el règim autonòmic republicà i la pròpia pluralitat nacional o 

regional del país. La tradició espanyola, marcada pels 40 anys de franquisme, 

va portar a l’extrem la centralització de l’Estat12; l’organització territorial 

consistia en províncies que tenien una absoluta dependència política i 

administrativa del poder central. En aquells moments, la realitat regional no 

tenia cap reconeixement polític, cosa que representava un conflicte latent i, en 

conseqüència, un dels grans objectius a resoldre pel nou poder constituent13.  

Era necessari un canvi dràstic en l’estructura territorial, on la democràcia i 

l’autonomia havien de tenir necessàriament un reconeixement constitucional 

com a components estructurals de l’Estat. Des d’aquesta perspectiva, els 

constituents sabien que cap Estat constitucional democràtic seria viable a 

                                                
11

 José Antonio PORTERO MOLINA, “Los retos del Estado de las autonomías”. En AA.VV., 
Modelo de Estado y Reforma de los Estatutos, p.23 

12
 AJA, p.36 

13
 Jordi SEVILLA SEGURA, José Mª VIDAL BELTRÁN, Cristina ELÍAS MÉNDEZ, Vertebrando 

España, p.62 
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Espanya si no era, al mateix temps, un Estat políticament descentralitzat. Però 

la descentralització que es produïa amb el desenvolupament de l’Estat 

autonòmic, no només havia de cobrir la dimensió política que ja s’ha explicat, 

sinó també una dimensió tècnica: l’Estat de les autonomies apareixia com una 

forma d’organització i distribució del poder estatal més eficaç que el model 

centralista existent per tal de respondre les necessitats d’una societat industrial 

i complexa14.  

La Constitució espanyola va configurar un model d’Estat democràtic en base a 

la llibertat, la divisió de poders i l’imperi de la llei que garantia una 

descentralització territorial -mitjançant les autonomies- i que, en principi, 

donava cabuda als diferents nacionalismes existents a Espanya. Però aquest 

model figurava al text constitucional com un projecte en gran part difús i obert 

dintre dels límits que la pròpia Constitució marcava, cosa que representava una 

dificultat afegida pel fet que el procés de creació de les autonomies depengués 

de la voluntat política15. 

Per tant, a mode de resum, la descentralització que representava l’Estat 

autonòmic, implicava que es dissenyés un model amb capacitat d’articulació i 

integració. D’articulació perquè l’Estat funcionés millor i no es produïssin 

duplicitats; i d’integració per tal que els diferents nacionalismes d’Espanya 

s’incloguessin dins d’un model en el qual s’hi poguessin sentir còmodes, 

perquè només d’aquesta manera hi hauria lleialtat, suport i una cohesió 

nacional espanyola16.  

 

 

 

                                                
14

 PORTERO, p.24 

15
 Ibídem, p. 24 

16
 Juan José SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, Las bases constitucionales del Estado autonómico, 

p. 105 
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3. ANTECEDENTS DE L’ACTUAL ESTAT AUTONÒMIC 

Durant la història contemporània d’Espanya i fins el naixement de la Constitució 

actual, hi ha hagut etapes absolutistes o dictatorials i també etapes 

democràtiques, però certament han sigut l’autoritarisme i el centralisme els que 

han aparegut com a caràcters constants durant aquest període. Aquest 

predomini conservador i autoritari influeix en pràcticament la totalitat dels 

elements que configuren l’Estat, però incideix especialment en l’estructura 

centralitzada del poder. Paral·lelament, les poques etapes democràtiques de 

llibertat sempre propiciaven intents descentralitzadors, un clar exemple en són 

la Primera i la Segona República17. 

Els primers intents descentralitzadors, es van donar després de la Revolució de 

1868. Rere el triomf d’aquesta revolució, anomenada “la Gloriosa”, van sorgir 

unes idees progressistes amb l’aprovació de la llei municipal i la llei provincial 

de 1870 que, per primera vegada, establien el sufragi universal com a 

mecanisme d’elecció dels ajuntaments i del president de la Diputació. Durant 

aquest període s’anhelava una autonomia municipal, així com una 

descentralització a nivell provincial i una major assumpció de competències per  

a les diputacions provincials. Però va ser en la I República de 1873 quan es va 

plantejar realment un projecte federal. L’esquema que presentava aquella 

Constitució federal, organitzava Espanya en 17 Estats membres (que eren les 

antigues regions juntament amb Cuba i Puerto Rico) i predicava un sistema 

polític descentralitzat, compost per un Parlament, un govern i un poder judicial 

propis per a cadascun dels Estats; a més d’un Senat compost per quatre 

representants de cada Estat i un president de la República, encarregat de 

mantenir la unió i l’equilibri dels Estats i de la pròpia federació. Però aquest 

projecte no es va arribar a implantar, ja que l’Exèrcit va restablir l’ordre, la 

monarquia i el centralisme 18.  

                                                
17

 AJA, p.31 

18
 Ibídem, p.32 
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Als primers anys de la Restauració es va tornar a obrir el debat 

descentralitzador, enfrontant així als centralistes amb els partidaris a atorgar un 

major poder a províncies i ajuntaments, que plantejaven la descentralització 

com una opció per a la regeneració d’Espanya. Però va ser amb l’aparició del 

catalanisme a finals del segle XIX quan va començar un procés de reorientació 

de la descentralització cap a les regions. Precisament Catalunya va ser la única 

regió on, durant el segle XX, va triomfar un projecte realment descentralitzador, 

amb la Mancomunitat de Catalunya (1914-1923), que establia un govern 

unificat de les quatre diputacions catalanes. Tanmateix,  la dictadura de Primo 

de Rivera va acabar amb la Mancomunitat i tots els intents o projectes de 

descentralització19. 

 

3.1. La II República com a precedent sòlid de l’actual Estat 

Autonòmic 

Tots els intents de descentralització que van sorgir durant la història 

contemporània d’Espanya, van resultar breus i no van prosperar. No en resulta 

una excepció l’etapa de la II República (1931-1936), que també va ser 

extraordinàriament breu, però tot i així els autors de l’actual Constitució la van 

tenir molt en compte. Durant els anys de la II República, els intents 

descentralitzadors més importants es van donar a Catalunya, País Basc i 

Galícia. Però les úniques institucions autonòmiques que van desenvolupar-se i 

van arribar a funcionar van ser les catalanes, donat que l’Estatut Basc es va 

aprovar poc després del començament de la guerra civil espanyola, a l’octubre 

del 1936; i l’Estatut Gallec, que es va sotmetre a referèndum, no va ser aprovat 

per les Corts. A Catalunya sí que es va arribar a aprovar l’Estatut d’Autonomia 

a l’any 1932, però va ser suspès al 1934 i, després de tornar a restablir-se a 

febrer del 1936, va patir els efectes de la guerra que va començar pocs mesos 

                                                
19

 AJA, p.34 
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després20. D’aquesta manera, tot intent descentralitzador va quedar truncat 

totalment per l’aixecament de Franco i la Guerra Civil.  

Encara que la II República només durés 5 anys aproximadament, cal tenir-la en 

especial consideració, ja que podem trobar una gran influència del text de la 

Constitució de la República Espanyola, de 9 de desembre, de 1931 en la nostra 

Constitució vigent.  Aquesta Constitució Republicana proclamava “l’Estat 

integral” a l’article primer21 i dedicava el Títol I a la “Organització Nacional”, on 

es dissenyava un model d’estructura territorial sobre la base de municipis, 

províncies i regions que podien ser autònomes.  

Precisament en la concepció actual d’autonomia podem trobar alguns dels 

plantejaments que presentava la II República, com per exemple: l’ambigüitat 

del tipus d’Estat (a la II República, amb ànim d’evitar la denominació d’unitari o 

federal, es va optar per l’Estat “integral”); la Constitució Republicana i la vigent 

no dibuixen el mapa de les autonomies, sinó que només imposen certes 

condicions per a la seva posterior creació; i cap de les dues Constitucions 

estableix un nivell de competències de forma general, sinó que es remeten a 

les que també assumeixin els Estatuts. Al marc institucional podem trobar 

igualment un considerable paral·lelisme entre les dues Constitucions: un 

president de la Comunitat Autònoma, escollit per un parlament, que no només 

és cap de govern sinó president de tota la Comunitat; una distribució de 

competències organitzada en tres llistes (exclusives de l’Estat, exclusives de la 

regió i compartides); i la possibilitat de flexibilitzar la divisió competencial amb 

delegacions de l’Estat o lleis d’harmonització. També es poden observar 

similituds en el complex procés d’aprovació dels Estatuts d’Autonomia -que 

requereix la voluntat de la regió i les Corts- i també en la resolució de conflictes 

per un Tribunal Constitucional22.  

                                                
20

 AJA, p.34-35 

21
 “Artículo primero. España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que 

se organiza en régimen de Libertad y Justicia. (…) La República constituye un Estado integral 
compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones (…)” 

22
 AJA, p.35 
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A més, en aquesta Constitució de 1931, ja es contemplava la qüestió de la 

diversitat cultural i territorial existent a Espanya, per exemple trobem una 

menció a les llengües regionals a l’article 423. 

Va ser molt important, doncs, la influència que va tenir la Constitució 

Republicana sobre el nostre sistema vigent, ja que són moltes les semblances 

entre els dos sistemes i, en realitat, la II República va representar una font 

directa en la qual es van inspirar els constituents de 1978. A més, tal i com 

s’explica més endavant a l’apartat 3.2 “Vies constitucionals d’accés a 

l’autonomia”, la nostra Constitució proporciona una via excepcional a la 

Disposició Transitòria 2ª destinada a les regions que ja haguessin iniciat un 

procés per al reconeixement de la seva autonomia24 (Catalunya, País Basc i 

Galícia); per tant  són molt remarcables els vestigis de la Constitució 

Republicana en el nostre text constitucional vigent. 

 

3.2. Les demandes d’autogovern i la creació d’un mapa 

preautonòmic   

Durant la transició, l’autonomia va representar una exigència essencial en la 

nova Espanya democràtica. Les manifestacions contra el franquisme durant els 

anys setanta no només reivindicaven un Estat lliure i democràtic sinó també un 

autogovern regional. Aquestes demandes d’autogovern van resultar 

especialment importats a les regions de Catalunya i el País Basc, que 

demanaven la recuperació dels seus Estatuts d’Autonomia republicans. Els 

partits polítics van escoltar les crítiques al centralisme i la voluntat del poble 

d’autogovernar-se i van assumir que la consolidació d’una Espanya 

                                                
23

 SEVILLA, VIDAL, ELÍAS, p. 62 

24
 Ibídem p. 62 
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democràtica només podria donar-se si s’aconseguia organitzar un model 

d’Estat que donés sortida a les demandes d’autonomia25.  

Les primeres eleccions democràtiques es van celebrar al juny de l’any 1977 i, 

en elles, els partits polítics de Catalunya i el País Basc van obtenir, en conjunt, 

àmplies majories  defensant el restabliment dels Estatuts republicans. El fet que 

els partits nacionalistes de Catalunya i el País Basc aconseguissin una 

representació molt important en aquelles eleccions, va provocar una notable 

pressió política i social a favor d’un reconeixement immediat del dret a 

l’autonomia. Un bon exemple és l’espectacular manifestació d’11 de setembre a 

Catalunya, en la qual un milió i mig de catalans van sortir als carrers de 

Barcelona per demanar l’autonomia26.  

Altres regions també manifestaven peticions d’autogovern i es va començar a 

generalitzar un desig col·lectiu d’autonomia a tots els territoris. D’aquelles 

eleccions generals va sortir guanyador el partit d’Adolfo Suárez (Unión de 

Centro Democrático), i el seu govern i les Corts eren conscients de la 

necessitat d’incloure alguna forma de descentralització política en la redacció 

de la nova Constitució per tal de donar resposta a les majories de Catalunya i el 

País Basc i frenar d’alguna manera el moviment descentralitzador que s’estenia 

per tota Espanya. Des d’aquesta perspectiva, el president Suárez començà una 

sèrie de pactes amb els territoris per establir unes autonomies de caràcter 

provisional, fins la promulgació de la Constitució. A partir d’aquests acords, es 

va començar a traçar un mapa polític organitzat en preautonomies27; i aquests 

van ser els orígens de l’Espanya autonòmica que coneixem avui dia.  

El president Suárez va iniciar nombroses negociacions, començant per pactar 

el restabliment provisional de l’autonomia de Catalunya amb el president de la 

Generalitat Republicana Josep Tarradellas, que es trobava exiliat a França. El 

fet d’introduir un element republicà en el nou escenari monàrquic representava 

                                                
25

AJA, p.36 

26
 SEVILLA,VIDAL, ELÍAS, p.62 

27
 AJA, p. 36 
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un gran repte, però era la solució per desactivar les reivindicacions 

autonòmiques. Així, mitjançant el Decret llei de 29 de setembre de 1977, es va 

restablir de forma provisional l’autonomia de Catalunya, deixant la seva 

configuració definitiva en mans de la futura Constitució28.  

Suárez també va intentar pactar amb el president basc a l’exili (Leizaola), però 

aquestes negociacions no van prosperar i el govern els hi va donar als diputats 

i senadors del País Basc, constituïts en Assemblea de Parlamentaris, la opció 

d’escollir un president. Posteriorment, mitjançant el Decret llei de 4 de gener de 

1978, es va establir l’autonomia provisional basca. Es va obrir el debat sobre la 

incorporació de Navarra a l’autonomia basca, però finalment Navarra també va 

accedir a la preautonomia. Seguidament, el govern va començar a establir 

converses amb els Assemblees de Parlamentaris que s’anaven constituint a 

tots els territoris. D’aquesta manera, la fórmula es va estendre a altres regions 

i, mitjançant l’aprovació de decrets llei, es va conformar un mapa constituït per 

14 preautonomies: Catalunya, País Basc, Navarra, Galícia, País Valencià, 

Aragó, Canàries, Andalusia, Castella i Lleó, Extremadura, Illes Balears, 

Astúries, Murcia i Castella - La Manxa29. 

Aquest sistema de preautonomies s’anava construint sobre la base d’una 

Assemblea de Parlamentaris a nivell regional que estava composta pels 

diputats i senadors (escollits a les Corts per les províncies que conformaven 

cada regió). El president era escollit per la pròpia Assemblea i formava un 

govern, nombrant els consellers. Però aquesta Assemblea no podia legislar, 

per tant el govern funcionava amb poders molt limitats30. Les competències i 

finançament que se’ls hi transferia eren pràcticament de naturalesa 

administrativa,  en matèries d’agricultura, ramaderia, pesca, comerç interior, 

urbanisme i habitatge, indústria o cultura31.  
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 AJA, p.37 

29
 Ibídem, p.38 
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 Ibídem, p. 37-38 

31
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Totes les forces polítiques d’aquells moments coincidien en la opinió que les 

preautonomies eren simplement una etapa de transició i que, un cop aprovada 

la Constitució, perdrien tot el seu sentit. Però no va ser així ja que, encara que 

jurídicament sí que perdessin el seu sentit, una valoració actual dels fets ens 

demostra que la formació de les preautonomies va tenir grans conseqüències 

en el procés de configuració de l’Estat. Com bé diu Eliseo Aja32, es poden 

establir quatre grans conseqüències de les preautonomies sobre la configuració 

actual de l’Estat.  

La primera va ser l’esclariment del mapa de les futures CCAA. A Espanya no 

va haver-hi decisions conflictives sobre la organització del territorial de les 

regions, tal i com sol passar en els estats unitaris que entren en un procés de 

descentralització. En el cas espanyol, la organització de les províncies en 

CCAA es va realitzar de forma consensuada entre els representats de les 

províncies i el govern. De fet, el mapa autonòmic queda pràcticament tancat 

amb la creació de les 14 preautonomies, amb l’excepció de Cantàbria, La Rioja 

i Madrid, on s’estava discutint la seva organització com a entitats uniprovincials 

o bé la seva incorporació a una Comunitat Autònoma.  

La segona gran conseqüència és precisament un efecte de la primera; i és que 

la generalització de les preautonomies va implicar que el sistema autonòmic 

s’expandís per tot el territori i no només a algunes regions, tal i com va ocórrer 

a la II República. Com ja s’ha dit, la Constitució no estableix un mapa 

autonòmic ni decideix explícitament la generalització de l’autonomia, però 

resultava inconcebible  que alguna preautonomia renunciés al seu autogovern 

després de l’aprovació de la Constitució. La generalització de l’autonomia es va 

dur a terme mitjançant la voluntat dels diputats i senadors de les diferents 

províncies, abans de l’aprovació de la Constitució; i una vegada aprovada, es 

va consolidar i ampliar el mapa autonòmic.   

La tercera conseqüència del règim preautonòmic és la seva contribució a un 

procés pacífic de descentralització política a tot el territori, incloses les regions 
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amb més demanda d’autogovern. A més, va ajudar a solucionar algunes 

qüestions concretes que complicaven la configuració del sistema autonòmic, 

per exemple resolia el debat sobre la pertinença o no de Navarra al País Basc, 

permetent la condició diferenciada de Navarra; i també va estructurar les Illes 

Balears i Canàries com a CCAA úniques, creant un òrgan de govern a cada illa.  

Finalment, un quart gran efecte a considerar és que el règim preautonòmic va 

marcar el sistema institucional que es va establir un cop aprovada la 

Constitució. Aquest sistema es basa en un parlament, un president escollit per 

la Càmera i un govern. A més, va establir les bases per al sistema de 

traspassaments de l’Estat a les CCAA. 

El règim preautonòmic, doncs, va ser molt important i molt tingut en compte a 

l’hora de constituir el mapa polític que coneixem avui dia, ja que tenia certes 

característiques que van marcar la posterior evolució del model territorial: era 

un model obert, dinàmic i de desenvolupament progressiu33. 
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4. EL PROCÉS DE CONFIGURACIÓ DE L’ESTAT DE LES 

AUTONOMIES 

4.1. Esquema constitucional d’organització territorial  

El gran problema històric a resoldre durant el procés de definició constitucional 

de les autonomies era enquadrar un marc polític democràtic que pogués 

integrar la pluralitat nacional d’Espanya34. És per això que la Constitució es va 

elaborar per consens i va cercar solucions que tots els partits representats a les 

Corts constituents poguessin acceptar, evitant que s’imposés la opció d’un sol 

partit o inclús d’una coalició. El consens representava l’ideal d’aprovar una 

Constitució que donés cabuda a qualsevol opció política i que fos assumida per 

tots els partits35.  

Altrament, la organització territorial de la Constitució s’havia d’establir d’una 

manera que proporcionés una descentralització generalitzable a: d’una banda, 

totes les regions que volguessin exercir el seu dret a l’autogovern mitjançant el 

sistema autonòmic per raó de la seva història o de les avantatges pràctiques de 

l’autogovern; i de l’altre, la resta de pobles per tal que poguessin desenvolupar 

la seva pròpia identitat.  Per tant el principal repte era crear un model de 

distribució territorial que respectés aquesta descentralització però que alhora 

s’enquadrés en la unitat de la nació espanyola. A partir d’aquests límits i 

criteris, Juan José Solozábal Echevarría36 compila els punts fonamentals de la 

ordenació territorial de la Constitució que a continuació s’enumeren. 

Primer, l’existència de la Nació espanyola o Espanya i el reconeixement de 

l’exclusiva i indivisible sobirania del poble espanyol. 

Segon, la presència d’una diversitat de pobles comunament integrats en la 

Nació espanyola, que es caracteritzen per les seves pròpies cultures, 
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tradicions, llengües i institucions. La Constitució garanteix la identitat 

d’aquestes nacionalitats i regions, però sempre emmarcant-les dins de la única 

Nació espanyola.  

Tercer, la imprescindible solidaritat entre regions com a parts constitutives d’un 

tot superior; a aquests efectes la Constitució arbitra diferents instruments per a 

poder dur a terme aquesta solidaritat (un clar exemple és el Fons de 

Compensació Interterritorial). També assegura una igualtat jurídica en 

qualsevol part de l’Estat per a tots els espanyols i garanteix la llibertat de 

circulació de persones i de béns.  

Per acabar, el quart element fonamental és el reconeixement del dret a la 

autonomia de les diferents Comunitats, que la Constitució identifica com a 

nacionalitats i regions. 

 

4.2. Vies constitucionals d’accés a l’autonomia 

Tal i com ja s’ha comentat, la Constitució no instaura immediatament cap 

Comunitat Autònoma ni tampoc preveu quantes se’n constituiran ni quins seran 

els seus àmbits territorials. El que estableix el text constitucional són unes línies 

generals per a la posterior evolució del model territorial. Des d’aquesta 

perspectiva, hi ha tres aspectes importants a destacar37. 

En primer lloc, cal destacar que la Constitució proporciona un principi dispositiu 

que reconeix i garanteix el dret a l’autonomia de les nacionalitats i regions i, en 

virtut d’aquest dret, proporciona diferents vies d’accés amb diverses etapes fins  

arribar a assolir el màxim nivell d’autogovern. A més, dintre d’uns límits 

constitucionals38, cada Comunitat Autònoma té la possibilitat de fixar la seva 

                                                
37

 SEVILLA,VIDAL, ELÍAS, p. 63-64 

38
 D’una banda l’article 148.1 CE proporciona una llista de competències que les CCAA tenen 

la potestat d’assumir directament com a pròpies i, de l’altra, l’article 149.3 CE estableix la 
facultat que tenen les CCAA per a assumir les matèries que la Constitució no atribueixi 
directament a l’Estat. 
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cota competencial, que pot ser diferent en cada Comunitat. En segon lloc, 

també és important fer referència a la llibertat que tenen les CCAA respecte de 

la seva evolució i funcionament, ja que només es preveuen uns terminis en 

quant a temporalitat i nivell competencial, però difícilment s’aprecien 

procediments  per a les relacions entre els actors territorials. A aquests efectes 

podem veure com l’article 150.2 CE39 preveu la possibilitat d’ampliar l’àmbit 

competencial previst per a les CCAA amb competències estatals. En tercer i 

últim lloc, cal tenir en compte la rellevància dels Estatuts d’Autonomia en la 

composició del model d’Estat, ja que un cop aprovats, passen a formar part del 

bloc de la constitucionalitat. A més, també cal considerar-los perquè, en la 

mesura que defineixen les CCAA, es determina en sentit negatiu quin és l’àmbit 

i forma d’exercir les potestats dels poders constitucionals40. 

Un cop explicats aquests trets característics de la Constitució que marquen 

l’evolució posterior del model territorial, es pot fer referència a les diferents vies 

constitucionals mitjançant les quals es va fer efectiu el procés concret de 

construcció de l’Estat Autonòmic. Isidre Molas41 sintetitza tres vies d’accés i 

una actualització del règim foral. Primer s’explica la via general, que correspon 

al procediment d’accés que presenta l’article 143 CE; seguidament s’expliquen 

la via especial o ràpida i l’excepcional, que corresponen a l’accés de l’article 

151 CE; per últim es dona el cas especial de Navarra, amb una actualització 

del seu règim foral. 

La primera via a través de la qual es podien constituir les CCAA és la via 

general. Ve regulada pels articles 143 i 146 CE, i representa un procediment 

pel qual les CCAA poden accedir directament al règim comú d’autonomia que 

preserva l’article 148.1 CE. Passats cinc anys des de la seva vigència, la 

Comunitat Autònoma que ho desitgés podia aspirar a aconseguir més 

                                                
39

 “El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica 
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competències mitjançant una reforma del seu Estatut, tal i com estableix 

l’article 148.2 CE. La iniciativa per a accedir a l’autonomia en aquesta via 

general correspon a les Diputacions interessades o a l’òrgan insular 

corresponent i a les dues terceres parts dels municipis la població dels quals 

representi, al menys, la majoria del cens electoral de cada província o illa. En 

quant al projecte d’Estatut, l’elaboració d’aquest competeix a una assemblea 

composta pels membres de la Diputació òrgan interinsular de les províncies 

afectades i també pels Diputats i Senadors que en elles s’escullin. Un cop 

elaborat el projecte, s’eleva a les Corts per a la seva posterior tramitació com a 

llei. Aquest procediment va ser utilitzat per dotze Comunitats Autònomes durant 

els anys 1981 i 1983: Astúries, Cantàbria, La Rioja, Murcia, Comunitat 

Valenciana, Aragó, Castella-La Manxa, Canàries, Extremadura, Illes Balears, 

Madrid i Castilla i Lleó.  

La segona és una via especial o ràpida, destinada a aquells territoris que 

directament volguessin accedir  al segon grau de competències; és a dir, no 

només a la llista de competències que estableix l’article 148.1 CE sinó també a 

aquelles que no estiguin expressament vedades per l’article 149 CE i, per tant, 

atribuïdes exclusivament a l’Estat. Aquesta via requereix un major grau 

d’exigència en quant a iniciativa, elaboració del projecte d’Estatut i tramitació 

final. Per tal d’accedir a l’autonomia per aquesta via era necessària una 

demostració fortament confirmada de la voluntat del cos electoral. El motiu 

d’aquest elevat nivell d’exigència pot entendre’s com un element dissuasori per 

tal que les CCAA es constituïssin per la primera via. Així, aquesta via especial 

requeria que la iniciativa fos aprovada no només per les Diputacions o òrgans 

interinsulars corresponents sinó també per tres quartes parts dels municipis de 

cada una de les províncies afectades que representin una majoria del Cens 

Electoral a cada província. Posteriorment aquesta iniciativa ha de ser ratificada 

a través d’un referèndum amb un resultat de majoria absoluta a cada província. 

Respecte al projecte d’Estatut, en aquest cas ha de ser aprovat per majoria 

absoluta d’una Assemblea de Parlamentaris formada pels diputats i senadors 

d’aquelles províncies que sol·licitin l’autonomia. La redacció definitiva, però, 

correspon a la Comissió Constitucional del Congrés juntament amb una 
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delegació de l’Assemblea de Parlamentaris i, si hi ha desacord, el text es 

tramitarà com a projecte de llei. En qualsevol cas, el text final serà sotmès a 

referèndum en les províncies que desitgin accedir a l’autonomia i posteriorment 

el Ple del Congrés i del Senat votaran mitjançant un vot de ratificació. Aquesta 

via és la que va fer servir Andalusia per a constituir-se com a Comunitat 

Autònoma.  

La tercera és una via excepcional que es presenta com una variant de la via 

especial o ràpida, ja que no s’exigeix el primer referèndum per motius històrics: 

representa que en el passat ja s’ha expressat de manera suficient la voluntat 

d’accedir a l’autonomia. És un mecanisme que habilita la Disposició Transitòria 

2ª de la Constitució destinada als territoris que prèviament a l’aprovació de la 

Constitució haguessin votat projectes d’Estatut d’Autonomia i comptessin amb 

règims provisionals d’Autonomia. Per tal d’accedir per aquesta via es requeria 

una majoria absoluta dels seus òrgans preautonòmics col·legiats superiors i 

una posterior comunicació al Govern. Aquesta via excepcional es va habilitar 

pensant en Catalunya, País Basc i Galícia, que durant la II República van 

aprovar mitjançant referèndum un projecte d’Estatut d’Autonomia.  

A part de les vies explicades es va preveure un procediment amb 

característiques pròpies per dur a terme una actualització del règim foral de 

Navarra. No és una via derivada de les explicades anteriorment, sinó que es 

tracta d’una actualització necessària del sistema foral preexistent que cal 

reformar per enquadrar-lo dins el nou àmbit constitucional. Aquesta 

actualització del règim foral ve regulada per la Disposició Addicional 1ª de la 

Constitució, que empara i respecta els drets històrics dels territoris forals. 

Navarra comptava amb un règim foral que li concedia una autonomia reduïda 

en l’àmbit administratiu i financer42. 

Per a més informació sobre les normes estatutàries que conformen l’Estat, al 

quadre 1 de l’annex podem veure els anys concrets en què es van aprovar els 
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estatuts d’autonomia de les diferents CCAA, així com una relació de les 

Normes estatutàries i lleis orgàniques de transferència competencial. 

 

4.3. Els pactes autonòmics de 1981 i la finalització del mapa de 

les Comunitats Autònomes 

A l’any 1981 ja s’havien constituït i estaven en ple funcionament les CCAA 

establertes per la via especial o ràpida i la via excepcional, tal i com s’explicava 

al apartat anterior; és a dir: el País Basc, Catalunya, Galícia i Andalusia. Però 

les dificultats que havien sorgit  en els processos andalús i gallec, els dubtes 

sobre el procediment a seguir per les demés CCAA, a més d’alguns elements 

generals de crisi -com l’intent de cop d’Estat al febrer del 1981- van portar als 

dos partits majoritaris de les Corts (UCD y PSOE) a trobar un acord global per 

al desenvolupament de les autonomies. En vistes d’aquest acord global, es va 

crear una Comissió d’experts, presidida pel professor García de Enterría, 

encarregada d’elaborar un informe per tal d’analitzar la situació. Aquest informe 

va constituir la base pels acords autonòmics entre UCD i PSOE i per al projecte 

de la LOAPA43 (Llei Orgànica d’Harmonització del Procés Autonòmic), que 

posteriorment va ser anul·lada en gran part pel Tribunal Constitucional a la STC 

76/1983.  

En aquest context, UCD i PSOE van subscriure els Pactes Autonòmics de 31 

de juliol de 1981, on es van definir els elements bàsics comuns de la 

organització institucional autonòmica: una Assemblea amb potestat legislativa i 

un sistema de govern parlamentari, encara que amb certes restriccions44. 

Amb aquests pactes es tanca el mapa autonòmic i es fixa l’1 de febrer de 1983 

com a data límit per a la aprovació dels nous Estatuts45. Per tant, encara que la 

LOAPA resultés pràcticament anul·lada, es va aconseguir una aprovació 
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consensuada de tots els Estatuts d’Autonomia que estaven pendents 

d’aprovació al 198146. Així doncs, es poden valorar positivament els resultats 

d’aquests pactes autonòmics; tot i que es va produir un lleuger retràs en les 

previsions, ja que els Estatus d’Extremadura, Illes Balears, Madrid i Castella i 

Lleó no es van aprovar fins al 25 de febrer del 1983. 

 

4.4. Els pactes autonòmics de 1992 i la igualació competencial 

Durant els anys 1983 i 1992 es va acabar d’establir el sistema autonòmic; i en 

aquest període de temps van sorgir les primeres doctrines del Tribunal 

Constitucional sobre l’autonomia. A més, es van donar canvis en el marc polític, 

ocasionats principalment per la crisi de la UCD i la pujada al poder del PSOE, 

presidit Felipe González. Però centrant-nos en el marc de desenvolupament 

autonòmic, que és el que ens concerneix, cal fer referència la polèmica entorn 

la igualació competencial i els pactes autonòmics de 1992. 

Després de complir-se 5 anys des de l’aprovació dels seus Estatus, algunes 

CCAA que només tenien un nivell inferior de competències, van començar a 

exigir una ampliació, ja que l’article 148.2 de la Constitució els hi ho permetia. 

Es tractava d’alguns territoris que havien accedit a l’autonomia a través de la 

via general i, cap als anys 1987-1989, van començar a presentar projectes de 

reforma dels seus Estatuts per tal d’aconseguir aquesta ampliació. Tot i que 

des d’un punt de vista constitucional la seva petició fos totalment lícita i viable, 

des de posicions centralistes es discutia sobre la possible incapacitat d’algunes 

CCAA per gestionar noves competències i les nefastes conseqüències d’una 

nova pèrdua de potestats per part del govern central47.  

Les posicions nacionalistes, encara que amb diferent argument, també van 

mostrar certa oposició a la igualació competencial i van ridiculitzar-ho amb 
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expressions com “el café para todos”48. Plantejaven la qüestió sobre si el doble 

nivell competencial era inherent a l’Estat autonòmic o si només havia sigut una 

fase transitòria per a aquelles CCAA amb menys tradició o desig 

d’autogovern49.  

A més, la polèmica presentava un altre dilema important entorn al 

desenvolupament de l’Administració Central un cop s’efectuessin aquests 

traspassaments de competències. El problema principal consistia en els dubtes 

sobre la configuració de l’Estat, donat que fins a aquell moment el govern 

central ja havia perdut la major part de la gestió en les CCAA de nivell 

competencial superior50.  

En el fons, els dubtes versaven sobre el model d’Estat a llarg termini, ja que 

aquesta nova ampliació de competències implicava tenir les idees clares sobre 

l’avenir del sistema autonòmic. D’una altra banda, sorgien problemes de 

funcionament en el conjunt del sistema, com per exemple les dificultats que va 

provocar l’entrada a la Comunitat Europea, la greu conflictivitat competencial, o 

inclús el retràs en determinats traspassaments de competències pendents a 

alguna Comunitat Autònoma (especialment al País Basc). A més es discutia 

sobre possibles reformes, com per exemple la conversió del Senat en Càmera 

de les Comunitats o la reforma del finançament per introduir el principi de 

corresponsabilitat fiscal51.  

Encara que al 1992 el context general fos de polèmica i incertesa sobre el futur 

de l’Estat en quant a distribució competencial, ja havien passat onze anys des 

de la firma dels primers acords autonòmics; per tant, els poders públics 

territorials havien acumulat una important experiència en el funcionament i 

gestió del seu àmbit competencial. Des d’aquesta perspectiva, es va considerar 
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per part del Govern i dels dos partits majoritaris (PSOE i PP) que calia donar 

una nova embranzida per al desenvolupament i millora de l’Estat autonòmic i el 

28 de febrer de 1992 es van firmar els segons pactes autonòmics. Aquests 

acords autonòmics perseguien dos grans objectius: d’una banda, ampliar les 

competències de les CCAA que havien accedit a l’autonomia a través de la via 

general i, de l’altre, reforçar i institucionalitzar les relacions entre l’Estat i les 

CCAA, sobre la base del principi de cooperació52. 

Pel que fa a la igualació competencial, es discutia sobre la via a seguir: si  a 

través d’una reforma estatutària, o bé mitjançant la Llei Orgànica de 

Transferències que estableix l’article 150.2 de la Constitució53. Finalment es va 

optar per superposar els dos procediments; així, l’ampliació competencial que 

es va  adoptar als pactes autonòmics del 1992 es va aprovar inicialment per la 

Llei Orgànica de Transferències 9/1992 i, posteriorment, es va traslladar als 

Estatuts54. Aquest doble procediment representava un nou consens de la 

voluntat d’ampliació competencial que havien manifestat les diferents CCAA, 

així com el desig per part del govern central que la reforma no plantegés nous 

desnivells i fos igual per a tot el territori55.  

L’ampliació de competències va representar pràcticament una igualació per a 

tot el territori -excepte en matèria de sanitat i, transitòriament, d’ensenyança no 

universitària, ja que s’estava acabant d’establir la reforma educativa promoguda 

per la LOGSE- i va venir acompanyada d’un seguit de traspassaments de 

medis materials i personals de l’Estat a les CCAA, amb els seus corresponents 

recursos financers56. 
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4.5. Nou cicle de reformes estatutàries 

Cap a l’any 2006 es va produir una nova onada de reformes estatutàries a 

algunes Comunitats. Encara que no es produïssin uns pactes autonòmics, és 

important, al menys, mencionar aquest nou cicle de reformes estatutàries   

Al 2006 es va aprovar l’Estatut català i, poc abans, s’havia reformat l’Estatut 

valencià. Al 2007 s’aproven els Estatuts d’Andalusia, Illes Balears, Aragó i 

Castella i Lleó. Uns anys després, però influenciats pels anteriors, s’aproven al 

2010 una reforma parcial de l’Estatut de Navarra i al 2011una reforma total de 

l’Estatut d’Extremadura57. 

El procés de reforma de l’Estatut català va generar grans tensions i una forta 

polèmica. De fet, noranta nou Diputats del Grup Parlamentari Popular del 

Congrés van interposar un recurs d’inconstitucionalitat en relació a diferents 

preceptes de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya. Aquest recurs es resolia a la Sentència del Tribunal 

Constitucional 31/2010, de 28 de juny de 2010,  

Els grans objectius que perseguia l’Estatut de Catalunya de 2006 es poden 

resumir en quatre blocs: primer, la garantía de la integritat de les competències 

de la Generalitat i de l’autonomia en el seu exercici; segon, l’articulació de 

noves relacions amb l’Estat basades en la participació i en una forta relació 

bilateral; tercer, la garantia d’un millor i més just finançament per a Catalunya; i 

quart, el reconeixement nacional de Catalunya i la garantia dels seus elements 

identitaris essencials (entre els que destaca el català com a llengua pròpia i els 

drets lingüístics que se’n deriven). En general, la Sentència desactiva 

pràcticament totes les previsions i elimina les garanties que l’Estatut establia 

respecte d’aquestes qüestions primordials58. 
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La STS 31/2010 va representar l’origen d’un canvi de trajectòria per a la 

jurisprudència del Tribunal Constitucional en relació a la conceptualització de 

l’Estat autonòmic i els seus aspectes estructurals59.  

En general, els Estatuts d’Autonomia reformats en aquesta nova etapa, 

segueixen els trets principals de l’Estatut català, tot i que suavitzant els 

aspectes més radicals, tant ideològicament com jurídicament. L’ampliació de 

competències és el tret més general i en aquest sentit crida l’atenció la 

importància que tots els Estatuts atorguen a la regulació de la competència en 

aigües. A més, quasi tot els Estatuts incorporen una declaració de drets, 

semblant a uns principis rectors. Molts d’ells, regulen també les institucions de 

segon nivell, com el Defensor del Poble o el Consell Consultiu; i totes 

incorporen el decret - llei com una norma d’urgència en mans del Govern. En 

canvi, només l’Estatut andalús preveu una reforma de govern judicial similar a 

la catalana. Tots els Estatuts dediquen bastants articles a les tècniques de 

col·laboració amb la resta de CCAA i amb l’Estat. Pel que fa als elements 

ideològics, historicistes o d’igualtat, hi ha variacions; per exemple, s’estableixen 

al·lusions histórico-indentitàries (el Regne d’Aragó i la Corona de Castilla i Lleó) 

o autodefinicions com “comunitat històrica” (a Balears i Aragó), a la que 

Castella i Lleó afegeix “històrica i cultural”. Un altre element en comú és 

l’atenció que presten a les llengües els Estatuts de Balears, Aragó i Castella i 

Lleó60.  
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5. ASIMETRIA I FETS DIFERENCIALS ENTRE LES 

COMUNITATS AUTÒNOMES 

El terme “fet diferencial” va ser freqüentment utilitzat  per la literatura 

catalanista de la Restauració, però no apareix pròpiament explicitat a la 

Constitució ni tampoc se li va donar massa us durant els anys vuitanta. Va ser 

amb el procés d’igualació competencial provocat pels pactes autonòmics del 

1992 quan va reaparèixer l’expressió per subratllar les diferències existents 

entre les CCAA61. Per la seva banda, el concepte d’asimetria va introduir-se 

durant els anys seixanta per explicar la concentració de col·lectivitats ètniques, 

lingüístiques i culturals dins d’un mateix territori62. Encara que aquesta idea 

d’asimetria fos inicialment concebuda per explicar les diferències a un Estat de 

tipus federal, és perfectament aplicable al cas espanyol.  

A la Constitució no apareix l’expressió “fet diferencial”, però sí es reconeix que 

Espanya és una realitat plural i no uniforme, integrada per nacionalitats i 

regions de realitats diferents, amb història pròpia i particularitats a cada 

comunitat del territori. L’afirmació que Espanya és una nació integrada per 

nacionalitats resulta de gran importància teòrica, tant és així, que un sector de 

la doctrina descriu el nostre país com una “Nació de Nacions”63. Des d’aquesta 

perspectiva, ja hem vist que es van donar diferències entre les nacionalitats o 

regions durant el procés de creació de les autonomies, principalment a les 

denominades “nacionalitats històriques” (Catalunya, País Basc i Galícia), que 

tradicionalment havien mostrat un fort desig d’autonomia i autogovern.  

El concepte d’autonomia no implica una homogeneïtzació exacta de les 

competències entre les diferents parts del territori; precisament si l’autonomia 

va ser la solució a una realitat de diversitat territorial, l’heterogeneïtat es 
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converteix en una conseqüència inevitable64. En realitat, encara que es dugués 

a terme un procés d’igualació de competències, Espanya és un Estat integrat 

per CCAA amb factors estructurals diferents; així, al llarg de la Constitució 

podem trobar articles que permeten als Estatus d’Autonomia incloure elements 

que en realitat són fets diferencials:  

- l’article 3 preveu la cooficialitat lingüística;  

- l’article 4 permet als estatuts reconèixer banderes i ensenyes pròpies;  

- l’article 141.4 organitza les illes en Cabildos i Consells; 

- l’article 149.1.18º estableix el dret civil foral o especial; 

- l’article 149.1.29 permet les policies autonòmiques; 

- la Disposició Addicional Primera preserva els drets històrics dels 

territoris forals; 

- i la disposició Addicional Tercera, reconeix el règim econòmic i fiscal de 

Canàries.  

Aquests fets diferencials es donen principalment al País Basc, Catalunya, 

Galícia, Navarra, Canàries, Illes Balears, Comunitat Valenciana i Aragó65.  

No es tracta només de simples peculiaritats o trets característics i secundaris, 

sinó que molts d’aquests fets diferencials resulten ser decisius per entendre 

l’existència de les pròpies autonomies i el propi sistema espanyol, que 

correspon a un tipus d’Estat compost diferent del federal tradicional. També són 

importants per entendre la tradició política ja que, aquests elements i altres 

d’ideològics, han fet que es generi una cultura política parcialment diferent 

reflectida en l’existència de partits polítics que únicament defensen els 

interessos de la seva pròpia Comunitat Autònoma; és a dir, partits 

nacionalistes, regionalistes i independentistes66. Són precisament les 

característiques i les particularitats pròpies de cada Comunitat Autònoma les 

que han generat una personalitat política ben diferenciada. 
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Cal acudir als Estatuts d’Autonomia més que al text constitucional per trobar els 

trets o qualitats específiques d’algunes CCAA, ja que aquests són els 

encarregats de desenvolupar els elements que històricament han configurat la 

personalitat de cadascun dels pobles d’Espanya i que, tradicionalment, havien 

estat degradats per l’Estat centralista67. És evident que el constituent va atorgar 

al legislador un gran marge de maniobra al respecte. Però precisament el què 

es buscava era un model basat en la flexibilitat, encara que amb límits com la 

unitat i la igualtat. Si es revisa el propi procés de creació de l’Estat, considerant 

les diferents vies d’accés a l’autonomia i el reconeixement dels règims forals, 

es pot veure que des d’un principi aquest procés va ser, en certa mida, 

asimètric. Però si bé el procés va iniciar-se amb trets asimètrics, els pactes 

autonòmics del 1992 es van encarregar d’homogeneïtzar el sistema a través de 

l’ampliació de competències i la reforma dels Estatuts68. Encara que remeti als 

Estatuts la concreció i el desenvolupament de les característiques pròpies de 

cada regió, a grans trets la Constitució també reconeix especificitats d’algunes 

CCAA. Al mateix preàmbul utilitza l’expressió “pueblos de España (...), sus 

culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”, és a dir, utilitza el plural. Des 

d’aquesta perspectiva, existeix un reconeixement constitucional dels fets 

diferencials; i això implica que aquesta realitat política també adquireixi una 

dimensió jurídica, ja que tant la Constitució com els Estatuts d’Autonomia 

inclouen elements concrets que únicament corresponen a  algunes CCAA i que 

constitueixen drets, competències, institucions i procediments especials69.  

Per tant, l’expressió “fet diferencial”, entesa en el seu sentit nuclear com a 

reconeixement constitucional i estatutari d’una personalitat històrica i política 

diferenciada en certes CCAA, proporciona un fonament objectiu per tal que les 

respectives Comunitats desenvolupin una personalitat pròpia més enllà de la 

potestat d’autogovern, que és comuna a totes les CCAA de l’Estat70.  
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6. BALANÇ I PRONÒSTIC 

6.1. Balanç en el temps  

Ja han passat més de 36 anys des de l’entrada en vigor de la Constitució de 

1978. Durant aquest temps, tal i com s’ha vist al llarg d’aquest treball, s’ha anat  

configurant l’Estat autonòmic sobre la base d’un Estat constitucional, 

democràtic i descentralitzat. Si es té en compte el punt de partida des del qual 

parteix la Constitució, en el sentit que Espanya estava sotmesa al règim 

dictatorial de Franco, el balanç ha de ser positiu, ja que per primer cop des de 

1812 s’estableix una democràcia constitucional consolidada71.  

Pràcticament tots els autors coincideixen en què la Constitució de 1978 va 

suposar un triomf per a la democràcia i la convivència, ja que garantia les 

llibertats i els drets  a més de la separació i el control del poder. En la dimensió 

tècnica, jurídica i econòmica, els assoliments són innegables i els resultats de 

la seva gestió són raonablement positius; d’una altra banda, en la dimensió 

política, l’autogovern ha assolit nivells difícils d’imaginar per als propis 

constituents de 1978. La descentralització ha sigut notable i les CCAA són 

entitats institucionalitzades política i jurídicament, amb un ventall de 

competències molt ampli i amb una dinàmica política amb bastant grau 

d’autonomia72. No obstant això, tal i com sosté Santiago Muñoz Machado73, la 

Constitució de 1978 conté algunes parts que, des d’un començament, estaven 

mal plantejades: no hi ha quasi bé cap institució que no necessiti alguna 

modificació en el seu plantejament inicial (per exemple la Corona, amb la 

qüestió de la successió).  

Ens trobem en un moment en el què hi ha aspectes de la Constitució que calen 

ser modificats i actualitzats, especialment en l’àmbit territorial i en el del 
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funcionament de la democràcia, ja que els partits han arribat a monopolitzar les 

institucions74. Per tant, s’han de valorar positivament aquests 36 anys de 

democràcia i descentralització del poder, però cal dur a terme modificacions en 

la Constitució per tal d’adaptar-la als nostres temps i solucionar alguns 

problemes de funcionament.   

Pel que fa a les demandes expressades en clau nacionalista que es pretenien 

resoldre amb la instauració de l’Estat de les autonomies, sembla que no s’han 

pogut arribar a satisfer del tot dins d’aquest model d’Estat i de la Constitució 

vigent75. Des d’aquesta perspectiva, el problema més greu es troba a 

Catalunya amb el “procés sobiranista”, que s’enquadra dins d’una crisi 

econòmica i social a l’Estat però que troba la seva raó de ser en causes més 

profundes. Des de 2014 va començar una escalada de tensió creixent entre la 

Generalitat i el Govern de l’Estat en la qual l’Estat va presentar diverses 

querelles penals davant els màxims responsables polítics autonòmics pel fet 

que la Generalitat convoqués una consulta sota la forma de participació 

ciutadana invocant el principi democràtic76. Finalment es va produir una 

consulta a Catalunya el 9 de Novembre amb una participació de 2.305.290 vots 

(d’un cens de 5.318.296), on va guanyar el vot independentista clarament: dels 

vots escrutats, un 80’76 % volien que Catalunya esdevingués un Estat 

independent,  i un 10’07% volien que Catalunya esdevingués un Estat, però no 

independent77. Per tant, encara que des del Govern central es resti importància 

i validesa a aquesta consulta, clarament hi ha una part de la societat catalana 

que no han vist satisfetes en el model autonòmic les seves demandes 

nacionalistes. 
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Finalment és important destacar que actualment hi ha una creixent asimetria 

entre CCAA, sobretot des d’una perspectiva institucional. El procés de reformes 

estatutàries s’ha paralitzat a la meitat, de manera que 7 estatuts són diferents 

respecte dels altres, especialment els de Catalunya i Andalusia. Algunes CCAA 

han impulsat mesures estatutàries o legals per reduir les seves institucions 

d’autogovern (reduint el nombre de parlamentaris o suprimint òrgans 

autonòmics), cosa que ha incidit en el funcionament del sistema de Govern 

parlamentari -sobretot en el control de l’Executiu- i suposa tornar a diversos 

tipus de CCAA. Així, mentre Catalunya o el País Basc consideren insuficient el 

marc actual, altres comunitats  com Castilla-La Manxa, el limiten. Aquesta 

asimetria, per tant, té influència en la organització de l’Estat78. 

 

6.2. El problema dels nacionalismes 

Incloure els diferents nacionalismes existents a Espanya en un mateix Estat o 

unitat política, va representar un gran repte a assumir ja des dels inicis de 

l’Estat autonòmic; per aquest motiu és important fer-ne una especial 

consideració dins d’aquest balanç general sobre el desenvolupament de l’Estat 

de les autonomies. Pel que fa a la qüestió nacionalista, l’article 2 de la 

Constitució79 apareix com un article de gran rellevància; per això, abans 

d’analitzar la integració dels nacionalismes, cal fer-ne una breu anàlisi. 

 

6.2.1. El reconeixement de nacionalitats i regions a l’article 2 de la 

Constitució espanyola 

La rellevància d’aquest article radica en dos fets: d’una banda s’enuncien els 

subjectes bàsics de l’ordenament constitucional, és a dir, la nació espanyola, 
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les nacionalitats i les regions; i de l’altre, els principis informadors de la 

organització territorial espanyola, que són la unitat, l’autonomia i la solidaritat80.  

Aquesta doble referència a les nacionalitats i les regions dins la Nació 

espanyola, simbolitza la realitat asimètrica de la que es parlava a l’apartat 

anterior, ja que aquesta diferenciació implica que alguns dels pobles que 

conformen Espanya comparteixen una consciència col·lectiva de pertinença a 

una Comunitat determinada81. Aquest article, no només insisteix en la unitat de 

la nació espanyola i la pàtria comú, sinó que intenta afrontar un problema polític 

situat principalment en les Comunitats amb particularitats culturals que 

històricament no han trobat una adequada estructura jurídica i política que 

protegeixi i afavoreixi la seva identitat pròpia82.  

L’Estat espanyol apareix a la Constitució com la personificació jurídica de la 

nació espanyola, és la forma jurídica i política que correspon a la realitat 

sociocultural d’una comunitat asimètrica o diferenciada. La importància 

d’Espanya com a realitat cultural i històrica ve donada per la vinculació dels 

termes nació (entès com a comunitat cultural) i estat (entès com a forma 

política)83 .  

La nació espanyola s’entén com una forma de convivència entre els seus 

pobles integrants, i consolidada com a resultat de la experiència històrica de 

cada territori84. Precisament, l’element més important del concepte de Nació 

espanyola que trobem a l’article 2 de la Constitució és aquesta 

complementarietat amb les altres nacionalitats i regions. Si s’acudeix als 

Estatuts d’Autonomia d’algunes CCAA, es pot veure que unes es van definir 

com a nacionalitats i altres ho van fer com a regions, sense que aquest fet 

comportes conseqüències ni repercussions competencials o financeres. 
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Aquesta diferenciació va atendre simplement a qüestions ideològiques, ja que 

les CCAA que durant la transició van mostrar un major desig d’autogovern i 

tenien partits de caire nacionalista, es van proclamar com a nacionalitats85.  

Es pot definir l’Estat espanyol com  nació plurinacional o nació de nacions, cosa 

que implica acceptar la pluralitat de les nacions i nacionalitats i regions que 

integren Espanya alhora que es reconeix Espanya com a nació. Així doncs, és 

un model d’Estat d’una complexitat considerable, on la fita és trobar un 

concepte nacional  complementari i no excloent. S’ha de tenir en compte que 

per als nacionalistes la seva idea de nació és inqüestionable, per això la 

tolerància mútua es la única via per evitar un confrontament86.  

És important remarcar que durant el franquisme, la idea de nació es concebia 

com a “una, grande y libre” i, òbviament, rebutjava qualsevol fet diferencial com 

ara els caràcters lingüístics, històrics i polítics de qualsevol poble d’Espanya. 

Es per això que el reconeixement constitucional d’una pluralitat de nacionalitats 

i regions amb  estructura política pròpia representa un avenç i un canvi històric 

absolutament radical. Per tant, la incorporació del terme “nacionalitat” en 

aquella democràcia naixent, va tenir un significat rupturista amb el passat87. 

 

6.2.2. Integració dels nacionalismes espanyols 

L’existència dels nacionalismes, sobretot del País Basc i Catalunya, van 

representar una part molt important del procés de creació de l’Estat autonòmic; 

es pot dir que van ser un dels motius fonamentals pels quals es va optar per 

aquest model de distribució territorial. Per això era primordial que l’Estat 

dugués a terme una funció integradora per a poder gestionar les tensions 

nacionalistes que poguessin sorgir dins d’un mateix marc polític general88. 
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Des d’aquesta perspectiva, l’Estat autonòmic havia de tenir (i encara avui dia 

ha de tenir) la capacitat integradora suficient per tal de tractar amb l’existència 

dels nacionalismes. La Constitució va tractar el tema a partir d’unes propostes 

bastant integradores, tenint en compte el moment històric en què es va aprovar. 

Es pot observar aquesta funció integradora de la Constitució a l’article 2 amb la 

inclusió dels termes “nacionalitats” i “regions”; i també en el fet que l’Estat 

autonòmic admet singularitzacions en el terreny polític (per exemple el 

reconeixement del règim foral)89. 

Encara que en un principi semblés que la Constitució presentava unes 

propostes integradores per als nacionalismes, amb el pas del temps s’ha 

comprovat que es va partir  d’un disseny constitucional insuficient que no ha 

garantit adequadament un marge de maniobra política a nivell autonòmic i a 

nivell de participació en les institucions centrals. En aquest sentit, es pot dir que 

s’ha donat una insuficiència en les tècniques de col·laboració i potser una falta 

de voluntat política de cooperació90.  

 

6.3. Possibles reformes de l’Estat autonòmic 

En vistes de reformar el sistema autonòmic, Juan José Solozábal proposa tres 

possibilitats91: la rectificació centralista, la superació confederal i 

l’aprofundiment federal.   

Pel que fa a la reforma centralista, es pot parlar d’una rectificació en termes 

estrictes o bé més subtils. La opció de recuperar la forma centralista de l’Estat, 

acabant així amb el sistema autonòmic i rebaixant la descentralització política a 

una simple descentralització administrativa, és contemplada per molt pocs. La 

transformació centralista es presenta d’una forma més subtil o dissimulada, 
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 SOLOZÁBAL, p.106 

90 Ibídem, p.107 
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  Juan José SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA. Las tres reformas posibles del Estado Autonómico. 

Diari EL imparcial. 25 de juny del 2014 
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amb propostes de recuperació de competències importants per part de l’Estat 

central (per exemple en matèria d’educació, sanitat o legislació bàsica), cosa 

que comportaria una reapropiació centralista. Aquestes propostes, però, poden 

ser dubtosament lícites des del punt de vista constitucional, ja que precisament 

una de les característiques més importants de la Constitució és el fet que 

preserva un gran caràcter descentralitzador. 

La segona possible reforma de l’Estat autonòmic és la implantació d’una 

organització confederal, entenent com a tal la forma política en la qual el 

poder fonamental, la sobirania, correspon a diferents subjectes o pobles. En 

aquest cas ja no es parlaria del poble espanyol, sinó dels pobles d’Espanya, els 

quals recuperarien la seva sobirania i acollirien una Constitució que conservaria 

la sobirania en aquests diferents titulars. Aquesta possibilitat no només 

implicaria que les institucions comunes disposessin de competències  mínimes, 

sinó que les organitzacions polítiques dels pobles haurien de donar el seu 

consentiment per tal que es poguessin exercir. A més, les institucions pròpies 

podrien abandonar la confederació si ho volguessin; per tant representaria una 

forma de sobirania plural i de domini consentit. Constitucionalment parlant no hi 

ha obstacles per tal que es pugui donar aquesta modificació radical, però és 

molt difícil que es dugui a terme un acord. A més, aquesta forma d’organització 

no podria presentar-se com una forma estatal, ja que en realitat no es tractaria 

d’un Estat compost, sinó d’un complex d’Estats (com una unió internacional) i, 

vista l’experiència històrica d’Espanya, aquesta opció és pràcticament 

inconcebible.    

La possible modificació d’Espanya en un Estat federal és la opció que sembla 

més plausible avui dia. La reforma federal representaria un aprofundiment (i no 

una rectificació o degeneració de l’Estat autonòmic. De fet, el Grup de Reflexió 

creat pel PSOE d’Andalusia va presentar una proposta per reformar la 

Constitució en vistes a un model federal per Espanya. En aquesta proposta es 

planteja la necessitat d’una reforma sobre la base d’una raó fonamental: si als 

anys 1931 i 1975-78, la societat espanyola no es trobava en condicions per 

definir la qüestió territorial com a punt de partida, avui dia succeeix tot el 
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contrari, ja que per tal de conviure establement i pacíficament, la societat 

espanyola no pot limitar-se a tenir una Constitució com a punt d’arribada. Els 

constituents de 1978 s’enfrontaven a una llarga tradició centralista des de la 

qual havien de partir per a construir un Estat políticament descentralitzat92.  

Però la realitat d’avui dia és molt diferent: les institucions s’han transformat  

completament i hi ha un alt grau de descentralització; a més, el mapa 

autonòmic està totalment finalitzat. Per tant, després de 36 anys des de que es 

va aprovar la Constitució, l’Estat ha canviat i evolucionat d’una forma que, les 

solucions del passat, poden no ser les solucions d’avui dia. Una reforma federal 

podria ser la solució als problemes que planteja avui dia l’Estat autonòmic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
92 Grupo de Reflexión creado por el PSOE-A. Por una reforma federal del Estado autonómico, 

p.20 
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CONCLUSIONS 

I. L’Estat autonòmic és un model d’Estat descentralitzat únic en el Dret 

Comparat, amb característiques pròpies de models federals i regionals, però 

amb peculiaritats que fan que no es pugui enquadrar en cap d’aquests dos 

models. La pròpia Constitució espanyola no estableix un model acabat i tancat, 

sinó un model obert, dinàmic i de desenvolupament progressiu, mitjançant 

l’establiment dels procediments pels quals les nacionalitats i regions d’Espanya 

poden accedir a l’autonomia i assumir competències.  

II. La llarga tradició centralista de l’Estat, marcada sobretot pel franquisme, va 

fer que el dret a l’autonomia sorgís com una exigència fonamental per al nou 

règim de l’Estat. La necessitat d’establir una democràcia constitucional i de dur 

a terme un canvi dràstic en l’estructura territorial del país era imperiosa; i l’Estat 

autonòmic va sorgir com una resposta a tots dos problemes.  

III. L’acomodació en una mateixa organització política estatal de les diferents 

regions que conformen Espanya, és una qüestió problemàtica i mai no resolta 

de manera satisfactòria. Així, el repte més important a l’hora de construir un 

model d’Estat era trobar la fórmula per a que les nacionalitats i regions 

d’Espanya poguessin conviure. Calia trobar un model que donés resposta a les 

reivindicacions d’autogovern que es donaven, sobretot, a Catalunya, Galícia i el 

País Basc. L’establiment de l’Estat autonòmic, però, encara que va permetre a 

les CCAA assolir un alt grau d’autogovern, no ha sigut suficient per frenar les 

demandes expressades en clau nacionalista que es donen, d’una manera 

especial, a Catalunya. 

IV. El procés de creació de l’Estat autonòmic troba els seus antecedents sòlids 

en el model de descentralització territorial que establia la II República, és a dir, 

l’Estat integral. Donat que la II República només va durar cinc anys, no es van 

poder arribar a aprovar els Estatuts de totes les regions d’Espanya, amb 

l’excepció de Catalunya i el País Basc (l’Estatut Gallec va arribar a sotmetre’s a 

referèndum, però no va arribar a ser aprovat). Aquestes són les denominades 

nacionalitats històriques, que van tenir un paper clau en la redacció de 
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l’importantíssim article 2 de la Constitució, on es reconeixen les nacionalitats i 

les regions d’Espanya. Aquest doble reconeixement troba la seva raó de ser en 

l’asimetria que caracteritza a Espanya, ja que existeixen fets diferencials entre 

les diferents Comunitats Autònomes. Precisament, el fet que l’article 2 establís 

aquesta diferenciació i que posteriorment es produís una homogeneïtzació o 

igualació competencial, va produir una gran controvèrsia ja que, en certa mida, 

es perdia el caràcter asimètric i les regions amb més demandes d’autogovern, 

quedaven al mateix nivell que les altres.  

V. Actualment es planteja la necessitat de modificar la Constitució en certs 

aspectes o inclús reformar completament el model de distribució territorial. 

Personalment considero que una reforma centralista seria donar un pas enrere 

i perdre tot el que amb la Constitució de 1978 es volia aconseguir: superar 

l’Estat centralista del règim franquista i consolidar un Estat descentralitzat i 

integrador de les diferents CCAA. Per tant, trobo que la reforma que més 

convindria a Espanya seria una que precisament permetés a un grau més alt 

de descentralització. A més, d’aquesta manera potser es podrien enquadrar 

millor les demandes nacionalistes que es donen a Catalunya. 

VI. L’objecte d’estudi d’aquest treball és molt ampli i, encara que m’hagi centrat 

en poques qüestions, certament cada apartat donaria de si per fer un nou 

treball de recerca. Especialment, crec que seria molt interessant aprofundir 

sobre la qüestió de la integració dels nacionalismes i la asimetria entre CCAA. 

VII. Pel que fa a la hipòtesi que es plantejava a la introducció “l’existència de 

diferents nacionalismes a Espanya va ser el motiu principal pel qual es va optar 

per l’Estat autonòmic com a model de distribució territorial”, ha de resultar 

validada parcialment. Els nacionalismes català, basc i gallec, van ser un dels 

grans motius pels quals es va optar per aquesta distribució territorial; però 

afirmar que va ser el motiu principal, seria simplificar-ho massa. També va ser 

molt important la necessitat de descentralitzar el poder i consolidar una 

democràcia; i considero que no és possible determinar taxativament quin dels 

motius va ser el principal o el més important, ja que la creació de l’Estat 

autonòmic va representar un procés molt complex.  
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ANNEX 

Quadre 1. Normes estatutàries i lleis orgàniques de transferència 

competencial93. 

País Vasco Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, que aprueba el 

Estatuto de Autonomía del País Vasco. 

Catalunya Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, que aprueba el 

Estatuto de Autonomía de Cataluña. 

Ley Orgánica 6/1997, de 15 de diciembre, por la que se 

transfieren a la Comunidad Autónoma de Cataluña 

competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación 

de vehículos a motor.  

Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto 

de Autonomía de Cataluña.  

Galicia Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, que aprueba el Estatuto 

de Autonomía de Galicia. 

Ley Orgánica 16/1995, de 27 de diciembre, por la que se 

transfieren competencias de titularidad estatal a la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

Ley Orgánica 6/1999, de 6 de abril, por la que se transfieren 

competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Andalucía Ley Orgánica 13/1980, de 16 de diciembre, por la que se 

sustituye la iniciativa autonómica en la provincia de Almería. 

Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, que aprueba el 

Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del 
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Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

Navarra Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 

Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. 

Ley Orgánica 1/2001, de 26 de marzo, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 

Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 

Navarra. 

Ley Orgánica 7/2010, de 27 de octubre, de reforma de la 

Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y 

amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. 

Comunidad Valenciana Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, que aprueba el Estatuto 

de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 

Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, por la que se 

transfieren a la Comunidad Valenciana competencias de 

titularidad estatal.  

Ley Orgánica 4/1991, de 13 de marzo, por la que se 

modifica el artículo 12.4 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de 

julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad 

Valenciana. 

Ley Orgánica 12/1994, de 24 de marzo, por la que se 

deroga la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de 

transferencia de competencias de titularidad estatal a la 

Comunidad Valenciana. 

Ley Orgánica 5/1994, de 24 de marzo, por la que se reforma 

el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 

Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, por la que se reforma 

la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de 

Autonomía de la Comunidad Valenciana. 

Canarias Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, que aprueba el 

Estatuto de Autonomía de Canarias. 
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Ley Orgánica 11/1982, de 10 de agosto, por la que se 

transfieren a Canarias competencias de titularidad estatal. 

Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, por la que se 

reforma la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de 

Estatuto de Autonomía de Canarias.  

Principado de Asturias Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, que aprueba el 

Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. 

Ley Orgánica 3/1991, de 13 de marzo, por la que se reforma 

el art.25.3 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, 

del Estatuto de Autonomía de Asturias. 

Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, por la que se 

reforman los artículos 10, 11, 12 y 18 de la Ley Orgánica de 

30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía de Asturias. 

Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero, por la que se reforma 

la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de 

Autonomía de Asturias.  

Cantabria Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, que aprueba el 

Estatuto de Autonomía de Cantabria. 

Ley Orgánica 7/1991, de 13 de marzo, por la que se 

modifica el art. 10.3 del Estatuto de Autonomía de 

Cantabria, aprobado por la Ley Orgánica 11/1981, de 30 de 

diciembre. 

Ley Orgánica 2/1994, de 24 marzo, por la que se reforma el 

Estatuto de Autonomía de Cantabria. 

Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre, por la que se 

reforma la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, del 

Estatuto de Autonomía de Cantabria.  

La Rioja Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, que aprueba el Estatuto 

de Autonomía de La Rioja. 

Ley Orgánica 3/1994, de 24 de marzo, por la que se 
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amplían competencias del Estatuto de Autonomía de La 

Rioja. 

Ley Orgánica 2/1999, de 7 de enero, por la que se reforma 

la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de 

Autonomía de La Rioja. 

Región de Murcia Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, que aprueba el Estatuto 

de Autonomía para la Región de Murcia. 

Ley Orgánica 1/1991, de 13 de marzo, por la que se reforma 

el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de la Región de 

Murcia. 

Ley Orgánica 4/1994, de 24 de marzo, por la que se reforma 

el Estatuto de Autonomía para la región de Murcia. 

Ley Orgánica 1/1998, de 15 de junio, por la que se reforma 

la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de 

Autonomía de la Región de Murcia.  

Aragón Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, que aprueba el 

Estatuto de Autonomía de Aragón. 

Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, por la que se reforma 

el Estatuto de Autonomía de Aragón. 

Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, por la que se 

reforma la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, del 

Estatuto de Autonomía de Aragón. 

Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto 

de Autonomía de Aragón. 

Castilla-La Mancha Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, que aprueba el 

Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. 

Ley Orgánica 6/1991, de 13 de marzo, por la que se 

modifica el art. 10.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla-

La Mancha, aprobado por la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de 

agosto. 
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Ley Orgánica 7/1994, de 24 de marzo, por la que se reforma 

el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. 

Ley Orgánica 3/1997, de 3 de julio, por la que se reforma la 

Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, que aprueba el 

Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. 

Extremadura Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, que aprueba el 

Estatuto de Autonomía de Extremadura. 

Ley Orgánica 5/1991, de 13 de marzo, por la que se reforma 

el art. 22.4 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, 

aprobado por la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero.  

Ley Orgánica 8/1994, de 24 de marzo, de reforma del 

Estatuto de Autonomía de Extremadura. 

Ley Orgánica 12/1999, de 6 de mayo, por la que se reforma 

la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de 

Autonomía de Extremadura. 

Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

Illes Balears Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, que aprueba el 

Estatuto de Autonomía para las Islas baleares. 

Ley Orgánica 9/1994, de 24 de marzo, por la que se reforma 

el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. 

Ley Orgánica 2/1996, de 15 de enero, complementaria de la 

Ley de Ordenación del Comercio Minorista. 

Ley Orgánica 3/1999, de 8 de enero, por la que se reforma 

la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de 

Autonomía de las Islas Baleares. 

Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del 

Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. 

Comunidad de Madrid Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, que aprueba el 
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Estatuto de Autonomía para la Comunidad de Madrid.  

Ley Orgánica 2/1991, de 13 de marzo, por la que se reforma 

el art. 11.5 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de 

Madrid, aprobado por la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de 

febrero. 

Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo, por la que se 

reforma el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de 

Madrid. 

Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, por la que se reforma la 

Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de 

Autonomía de la Comunidad de Madrid. 

Castilla y León Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, que aprueba el 

Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 

Ley Orgánica 11/1994, de 24 de marzo, por la que se 

reforma el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 

Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero, por la que se reforma 

la Ley Orgánica 4/ 1983, de 25 de febrero, del Estatuto de 

Autonomía de Castilla y León. 

Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del 

Estatuto de Autonomía de Castilla y León.  

Ceuta Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, que aprueba el 

Estatuto de Autonomía de Ceuta. 

Melilla Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el 

Estatuto de Autonomía de Melilla. 

Comunidades 

autónomas del 143 CE 

Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia 

de competencias a las Comunidades Autónomas que 

accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la 

Constitución. 

Todas las 

Comunidades 

Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de 

facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en 
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Autónomas relación con los transportes por carretera y por cable.  

 


