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INTRODUCCIÓ


El 31 de juliol de 2006 més de 50 diputats del Partit Popular van presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra més de la meitat d’articles de la Llei orgànica 6/2006, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

L’objectiu de l’Informe és fer palès que, malgrat aquest recurs, una bona dels articles impugnats s’han aprovat i s’estan aprovant en altres reformes estatutàries, en el cas de l’Estatut d’Autonomia per a Andalusia i amb més o menys intensitat, en les altres reformes aprovades o que estan en un estat avançat de tramitació, com són les de les Illes Balears, Aragó i Castella – la Manxa i, fins i tot, en la primera que es va aprovar definitivament, abans que la de l’Estatut català, la de la Comunitat Valenciana.

Per a cada Estatut, s’han comparat els preceptes de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) impugnats pel PP, amb els seus equivalents en els altres quatre textos estudiats, i s’han classificat en quatre grups, de major a menor coincidència (o igualtat total, en el primer grup). L’excepció ha estat l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana (EACV), que pel fet de ser més breu i sintètic, i per tant més semblant als textos de l’anterior etapa estatuent (finals dels 70 i principis dels 80), només s’hi ha fet dos grups, com s’explicarà. 

Més endavant, es fa una breu anàlisi de les coincidències entre el recurs del PP i el del Defensor del Poble.

Finalment, s’han elaborat unes conclusions, i una taula resum, que es presenten al començament de l’Informe i no al final, per tal de facilitar-ne la lectura.

Com a Annex, s’adjunten uns quadres – resum comparatius, elaborats per l’Institut d’Estudis Autonòmics, de les reformes estatutàries de Catalunya amb, d’una banda, les d’Andalusia, la Comunitat Valenciana, Canàries i les Illes Balears, i de l’altra, amb les d’Aragó, Castella – la Manxa i Castella – Lleó.

2. CONCLUSIONS

De la comparació de l’Estatut català amb d’altres estatuts d’autonomia aprovats o en estat avançat de tramitació, que han tingut el suport del PP (Andalusia, Comunitat Valenciana,  Illes Balears, Aragó i Castella – la Manxa), es poden extreure les següents conclusions:

	Els textos són molt homogenis pel que fa a l’abast i l’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. 

En canvi, el nivell de desenvolupament dels continguts és diferent. El cas de l’Estatut de la Comunitat Valenciana, que va ser el primer en ser aprovat, és el més esquemàtic, però fins i tot aquell conté un apartat sobre drets, tot i que amb contingut i característiques diferents.
 Amb el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya s’ha introduït un nou model d’estatut, en el qual els preceptes estan més detallats i desenvolupats, i s’hi incorporen nous conceptes. El PP es va oposar des del principi a aquest nou model. Però el cas és que el projecte d’EAC va anar prosperant i finalment es va aprovar.
Això va provocar un canvi d’estratègia no explicitada. En el cas d’Andalusia, s’ha aprovat un Estatut que conté la major part dels articles –en una redacció idèntica o semblant- impugnats pel PP en el cas català.
D’això se’n dedueix una contradicció flagrant: per una banda es pacten uns textos, i per una altra s’impugnen aquests mateixos textos.
Això passa especialment en el cas andalús, però també en altres processos estatutaris:

- PREÀMBUL:
Pel que fa a drets històrics, en el cas de l’Estatut valencià, el preàmbul fa referència explícita a les arrels històriques, la personalitat diferenciada, la llengua, la cultura i el dret civil foral. L’Estatut aragonès actualment vigent té referències encara més explícites a drets històrics.



- TÍTOL I: DRETS, DEURES I PRINCIPIS RECTORS:
Hi ha un catàleg de drets i deures als textos andalús, balear i castellanomanxec, i fins i tot al valencià, tot i que aquest darrer és força diferent.
Es contemplen garanties d’aquests drets als estatuts andalús, balear i castellanomanxec.
Igualment, contenen principis rectors els estatuts andalús, balear i castellanomanxec. El valencià, tot i no identificar-los expressament amb aquest nom, també els conté, i fins i tot hi fa referència quan preveu que es dictarà una carta de drets socials que recollirà “el conjunt de principis, drets i directrius” que informen l’actuació de la Generalitat en l’àmbit de la política social.
L’Estatut valencià fa constar especialment que tothom té el dret de rebre ensenyament del, i en, “valencià”, sense que es faci referència al castellà. Això no vol dir que s’exclogui el castellà, perquè es parla només del dret subjectiu a rebre ensenyament en “valencià”, no que l’ensenyament només pugui fer-se en “valencià”.

- TÍTOL III: PODER JUDICIAL:
Es preveu el Consell de Justícia als textos d’Andalusia, Aragó i Castella – la Manxa. De fet, també s’hi preveu als de la Comunitat Valenciana i les Illes Balears, però amb diferències importants, de manera que responen a un altre model. 
	El Tribunal Superior de Justícia apareix a l’Estatut valencià, i precisament en un capítol anomenat “L’Administració de Justícia”, malgrat que segons el recurs, signifiqui una invasió competencial. Aquest fenomen també s’observa als projectes d’estatuts balear i aragonès.
	Les competències en demarcació, planta i capitalitat judicials també són en els estatuts valencià, aragonès i balear.

- TÍTOL IV: COMPETÈNCIES:
A l’Estatut valencià s’exigeix coneixement de la llengua i del dret foral valencià als notaris.
	La disposició addicional coneguda com la “Clàusula Camps” (DA 2a) de l’Estatut valencià fa referència a l’aplicació a la Comunitat Valenciana de qualsevol ampliació de les competències d’altres comunitats autònomes. Ara bé, això només és aplicable per a les modificacions “de la legislació de l’Estat que, amb caràcter general, implique una ampliació de les competències de les comunitats autònomes”. És obvi que, si la modificació és amb caràcter general, també incorporarà la Comunitat Valenciana, i per tant aquesta clàusula és supèrflua. En la resta dels casos, la Comunitat  “vetlarà” i “promourà” que arribi a tenir les competències corresponents, però en això, naturalment, també hi haurien de consentir les Corts Generals. 
Existeix un ampli desplegament de les competències en matèria d’aigua en el cas dels textos aragonès i castellanomanxec.

- TÍTOL V, CAPÍTOL I: RELACIONS AMB L’ESTAT I AMB LES COMUNITATS AUTÒNOMES:
Es preveu la Comissió Bilateral als textos andalús, balear, aragonès i castellanomanxec.
Es contempla la participació en la presa de decisions de l’Estat als textos andalús, aragonès i castellanomanxec.
Es contempla la participació i la col.laboració amb l’Estat en infraestructures estatals als textos andalús, aragonès i castellanomanxec.

- TÍTOLV, CAPÍTOL II: RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA:
Es preveu la participació de la Comunitat Autònoma en la formació de les posicions de l’Estat davant de la Unió Europea en el cas els estatuts andalús, valencià, balear, aragonès i castellanomanxec.
Igualment es preveu la participació de la Comunitat Autònoma en afers europeus quan afectin les seves competències o els interessos en els textos andalús, valencià, aragonès i castellanomanxec.
També preveuen accés de les Comunitats Autònomes al Tribunal Europeu de Justícia els textos andalús, balear, aragonès i castellanomanxec.

- TÍTOL V, CAPÍTOL III: ACCIÓ EXTERIOR:
S’inclou la participació en la negociació de convenis internacionals en els casos andalús,  valencià i balear.

- TÍTOL VI: FINANÇAMENT:
Existeix previsió de creació d’una Agència Tributària pròpia a Andalusia, Illes Balears, Aragó i Castella – la Manxa.
Existeix previsió de creació d’un Consorci Tributari a Andalusia i Castella – la Manxa.
Es defineix una Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals a Andalusia, Illes Balears i Aragó (en alguns casos amb nom diferent). En el cas de les Illes Balears, els continguts són més exhaustius i més rotunds. Pel que fa a la negociació dels fons estructurals, el balear, a més, parla d’”altres recursos de la política regional europea”.  

 7) Els recurs interposat pel Defensor del Poble afecta determinats drets, determinades competències, l’administració de justícia, l’activitat econòmic i les Comissions Bilaterals.

3. TAULA RESUM 

Aquesta taula resumeix, en xifres, el nombre de preceptes de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya impugnats pel PP que tenen equivalents idèntics o semblants en els altres estatuts o projectes d’estatuts, segons els quatre nivells de semblança utilitzats en aquest estudi, que són:

Nivell I: Redacció idèntica (n’hi ha 17).

Nivell II: Redacció pràcticament idèntica, amb variacions únicament de detall (64).

Nivell III: Redacció amb diferències en la forma però no en el fons normatiu (38).

Nivell IV: Redacció amb diferències de forma i de contingut (però segueixen essent semblants) (77).

Cal tenir en compte que, en el cas de l’Estatut de la Comunitat Valenciana, anterior i força diferent dels altres, a efectes de la taula resum, s’ha assimilat el grup dels preceptes “que tenen una redacció semblant” al Nivell II, i el grup de preceptes “que són a l’Estatut valencià però no hi estan desenvolupats”, al Nivell IV.

 Taula resum comparativa d’estatuts i projectes d’estatuts


ESTATUTS O PROJECTES D’ESTATUTS
NIVELLS D’IGUALTAT O SEMBLANÇA
ANDALUSIA
COMUNITAT VALENCIANA Vegeu el paràgraf previ a la taula.
ILLES BALEARS
ARAGÓ 
CASTELLA – LA MANXA
TOTAL
NIVELL I
14
0
1
0
2
17
NIVELL II
28
11
5
9
11
64
NIVELL III
18
0
1
8
11
38
NIVELL IV
17
12
2
20
26
77
TOTAL
77
23
9
37
50
196


Per comunitats autònomes, l’Estatut que té més preceptes iguals o semblants als impugnats pel PP en el cas català és el d’Andalusia, amb 77, seguit pel de Castella – la Manxa, amb 50, el d’Aragó, amb 37, el de la Comunitat Valenciana, amb 23, i finalment, el de les Illes Balears, amb 9.
 
4. COMPARATIVA AMB L’ESTATUT D’AUTONOMIA PER A ANDALUSIA

L’Estatut d’Autonomia per a Andalusia (EAA) ha tingut el suport del PP i ha estat aprovat en referèndum el 18 de febrer de 2007. Constitueix la Llei orgànica 2/2007, de 19 de març, de reforma de l’Estatut d’Autonomia per a Andalusia (BOE, núm. 68, 20 de març de 2007).

Tal i com s’ha dit al començament d’aquest Informe, el 31 de juliol de 2006 més de 50 diputats del PP van presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei Orgànica 6/2006, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC). El recurs afecta més de la meitat dels seus articles. Un dels aspectes més sorprenents és que una bona part dels preceptes recorreguts han tingut el suport d’aquells mateixos diputats en la votació de la proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia per a Andalusia. 

El recurs del PP, textualment, impugna 136 preceptes. No obstant això, en aquest Informe es consideren com a 129. Aquesta diferència en el comptatge de preceptes impugnats és deguda als següents motius:

a) Algun dels preceptes impugnats (per exemple, els dels diferents punts de l’article 95 EAC) apareixen en articles diferents en l’EAA (140 i 143).

b) De manera més freqüent que el cas anterior, diferents preceptes impugnats apareixen al mateix article tant a l’EAC com a l’EAA, per exemple, en els 121 (58), 140 (64), 166 (61) o 222 (248).

c) Hi ha preceptes impugnats en l’EAC  que no apareixen en l’EAA, i per tant no són objecte d’aquesta comparativa. Alguns d’aquests fan referència a una sola qüestió i a un sol article, com per exemple, els cinc de l’article 118 (“Associacions i fundacions”), els  dos de l’article 128 (“Denominacions i indicacions geogràfiques o de qualitat”), o els dos de l’article 223 (“La reforma de la resta de Títols”).

Fetes aquestes consideracions numèriques, s’ha trobat que 14 preceptes tenen una redacció idèntica a l’EAA, i 28 tenen una redacció pràcticament idèntica, amb alguna diferència únicament de detall.

Per tant, 42 dels preceptes impugnats en l’EAC (els corresponents als dos primers grups comparats) tenen un redactat idèntic o pràcticament idèntic en l’EAA.

D’altra banda, també se’n poden identificar 18 que presenten diferències en la forma però no en el fons, i 17 que contenen diferències de forma i de fons, però segueixen essent semblants. Finalment, només 52 Que corresponen a un total de 58 impugnacions del recurs, segons el que s’ha dit més amunt, a la lletra c). , és a dir, menys de la meitat dels impugnats, no existeixen en l’EAA Per a una comparativa més exhaustiva i detallada, vegeu LAMARCA, Albert i CASADO, Vanessa: “Comparativa entre les reformes dels Estatuts d’Autonomia de Catalunya i d’Andalusia”, InDret, Revista per a l’anàlisi del dret, Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2006.
.

En aquest capítol de l’Informe es fa una relació de les matèries impugnades en un Estatut (EA Catalunya) i no impugnades en l’altre (EA Andalusia), segons aquests quatre nivells d’identitat o semblança. No s’entrarà, en canvi, en aquells aspectes d’un que no tenen equivalència en l’altre, ni tampoc en els articles no impugnats.

La metodologia que se segueix és la següent:

Per als dos primers grups (és a dir, els preceptes idèntics o gairebé idèntics), s’esmenta el número de l’article de l’EAC  impugnat i, a continuació, el seu títol, o una referència al seu contingut (quan no s’impugna tot l’article, sinó només una part), i es dóna la referència del seu equivalent a l’EAA. Seguidament, es reprodueixen els impugnats i els seus referents de l’EAA. En els del segon grup les diferències es destaquen en negreta.

Per als grups tercer i quart (és a dir, els semblants, però amb diferències de forma i/o de fons), també es relacionen de la mateixa manera que en els grups primer i segon, però en canvi només se’n reprodueixen tres de cada com a exemples, amb alguns comentaris.


PRIMER NIVELL: ELS 14 PRECEPTES DE L’EAC IMPUGNATS QUE TENEN UNA REDACCIÓ IDÈNTICA S’inclouen en aquest nivell algunes diferències exclusivament formals, com diferències en temps verbals, utilització de sinònims o inversió de l’ordre de la frase. A L’EAA. Són els següents:

Article 95.1: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (art. 140 EAA).

Article 95.5: El President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (art. 143.1 i 143.2 EAA).

Art. 99.1: Composició del Consell de Justícia de Catalunya (art. 144.2 EAA)

Art. 101.1 i 101.2: Oposicions i concursos (art. 146 EAA).

Art. 105: Oficina judicial i institucions i serveis de suport (art. 149 EAA).

Art. 106: Justícia gratuïta. Procediments de mediació i de conciliació (art. 150 EAA).

Art. 107: Demarcació, planta i capitalitat judicials (art. 151 EAA).

Art. 122: Consultes populars (art. 78 EAA).

Art. 144.5: Servei meteorològic propi (art. 57.5 EAA).

Art. 169.2 i 169.3: Transports (art. 64.7 i 64.8 EAA).

Art. 189.3: Desenvolupament i aplicació del Dret de la Unió Europea (art. 235.2 EAA).

Art. 195: Acords de col.laboració (art. 241 EAA).

DA 7a darrer paràgraf: Relació de tributs cedits (art. 178 EAA).

DF 1a: Aplicació dels preceptes del Títol VI (DF 1a EAA).

Exemples:

ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
ESTATUT D’AUTONOMIA PER A ANDALUSIA
Article 95. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Article 140. El Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia
1. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és l’òrgan jurisdiccional en què culmina l’organització judicial a Catalunya i és competent, en els termes establerts per la llei orgànica corresponent, per a conèixer dels recursos i dels procediments en els diversos ordres jurisdiccionals i per a tutelar els drets reconeguts per aquest Estatut. En tot cas, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és competent en els ordres jurisdiccionals civil, penal, contenciós administratiu i social i en els altres que es puguin crear en el futur. 
1. El Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia és l’òrgan jurisdiccional en què culmina l’organització judicial a Andalusia i és competent, en els termes establerts per la llei orgànica corresponent, per a conèixer dels recursos i dels procediments en els diversos ordres jurisdiccionals i per a tutelar els drets reconeguts per aquest Estatut. En tot cas, el Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia és competent en els ordres jurisdiccionals civil, penal, contenciós administratiu i social i en els altres que es puguin crear en el futur.


5. El president o presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és el representant del poder judicial a Catalunya. És nomenat pel rei, a proposta del Consell General del Poder Judicial i amb la participació del Consell de Justícia de Catalunya, en els termes que determini la Llei orgànica del poder judicial. El president o presidenta de la Generalitat ordena que se’n publiqui el nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Article 143. El President del Tribunal Superior de Justícia i el Fiscal Superior d’Andalusia
1. El president o presidenta del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia és el representant del poder judicial a Andalusia. És nomenat pel rei, a proposta del Consell General del Poder Judicial  amb la participació del Consell de Justícia d’Andalusia, en els termes que determini la Llei orgànica del poder judicial. El president o presidenta de la Junta d’Andalusia ordenarà la publicació de dit nomenament en el Butlletí Oficial de la Junta d’Andalusia.
Article 99. Composició, organització i funcionament
Article 144. El Consell de Justícia d’Andalusia
1. El Consell de Justícia de Catalunya és integrat pel president o presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que el presideix, i pels membres que siguin nomenats, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica del poder judicial, entre jutges, magistrats, fiscals o juristes de reconegut prestigi. El Parlament de Catalunya designa els membres del Consell que determini la Llei orgànica del poder judicial.
2. El Consell de Justícia d’Andalusia és integrat pel president o presidenta del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, que el presideix, i pels membres elegits entre jutges, magistrats, fiscals o juristes de reconegut prestigi que es nomenin, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica del poder judicial, i correspon al Parlament d’Andalusia la designació dels membres que determini dita Llei.
Article 101. Oposicions i concursos
Article 146. Oposicions i concursos
1. La Generalitat proposa al Govern de l’Estat, al Consell General del Poder Judicial o al Consell de Justícia de Catalunya, segons que correspongui, la convocatòria d’oposicions i concursos per a proveir les places vacants de magistrats, jutges i fiscals a Catalunya.
2. El Consell de Justícia de Catalunya convoca els concursos per a proveir places vacants de jutges i magistrats a Catalunya en els termes establerts per la Llei orgànica del poder judicial.
1. La Junta d’Andalusia proposa al Govern de l’Estat, al Consell General del Poder Judicial o al Consell de Justícia d’Andalusia, segons que correspongui, la convocatòria d’oposicions i concursos per a proveir les places vacants de magistrats, jutges i fiscals a Andalusia.
2. El Consell de Justícia d’Andalusia convoca els concursos per a proveir places vacants de jutges i magistrats a Andalusia en els termes establerts per la Llei orgànica del poder judicial.
Article 105. Oficina judicial i institucions i serveis de suport
Article 149. Oficina judicial i institucions i serveis de suport
Correspon a la Generalitat, d’acord amb la Llei orgànica del poder judicial, determinar la creació, el disseny, l’organització, la dotació i la gestió de les oficines judicials i dels òrgans i els serveis de suport als òrgans jurisdiccionals, incloent-hi la regulació de les institucions, els instituts i els serveis de medicina forense i de toxicologia.
Correspon a la Junta d’Andalusia, d’acord amb la Llei orgànica del poder judicial, determinar la creació, el disseny, l’organització, la dotació i la gestió de les oficines judicials i dels òrgans i els serveis de suport als òrgans jurisdiccionals, incloent-hi la regulació de les institucions, els instituts i els serveis de medicina forense i de toxicologia.
Article 106. Justícia gratuïta. Procediments de mediació i de conciliació
Article 150. Justícia gratuïta. Procediments de mediació i de conciliació
1. Correspon a la Generalitat la competència per a ordenar els serveis de justícia gratuïta i d’orientació jurídica gratuïta.
2. La Generalitat pot establir els instruments i els procediments de mediació i de conciliació en la resolució de conflictes en les matèries de la seva competència.
1. Correspon a la Junta d’Andalusia la competència per a ordenar els serveis de justícia gratuïta i d’orientació jurídica gratuïta.
2. La Junta d’Andalusia pot establir els instruments i els procediments de mediació i de conciliació en la resolució de conflictes en les matèries de la seva competència.
Article 107. Demarcació, planta i capitalitat judicials
Article 151. Demarcació, planta i capitalitat judicials
1. El Govern de la Generalitat, almenys cada cinc anys, amb l’informe previ del Consell de Justícia de Catalunya, ha de proposar al Govern de l’Estat la determinació i la revisió de la demarcació i la planta judicials a Catalunya. Aquesta proposta, que és preceptiva, ha d’acompanyar el projecte de llei que el Govern trameti a les Corts Generals.
2. Les modificacions de la planta judicial que no comportin reforma legislativa poden correspondre al Govern de la Generalitat. Així mateix, la Generalitat pot crear seccions i jutjats, per delegació del Govern de l’Estat, en els termes establerts per la Llei orgànica del poder judicial.
3. La capitalitat de les demarcacions judicials és fixada per una llei del Parlament.
1. El Govern de la Junta d’Andalusia, almenys cada cinc anys, amb l’informe previ del Consell de Justícia d’Andalusia, proposarà al Govern de l’Estat la determinació i la revisió de la demarcació i la planta judicials a Andalusia. Aquesta proposta, que és preceptiva, ha d’acompanyar el projecte de llei que el Govern trameti a les Corts Generals.
2. Les modificacions de la planta judicial que no comportin reforma legislativa poden correspondre al Govern de la Junta d’Andalusia. Així mateix, la Junta d’Andalusia pot crear seccions i jutjats, per delegació del Govern de l’Estat, en els termes establerts per la Llei orgànica del poder judicial.
3. La capitalitat de les demarcacions judicials és fixada per una llei del Parlament.
Article 122. Consultes populars
Article 78. Consultes populars
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva per a l’establiment del règim jurídic, les modalitats, el procediment, l’acompliment i la convocatòria per la mateixa Generalitat o pels ens locals, en l’àmbit de llurs competències, d’enquestes, audiències públiques, fòrums de participació i qualsevol altre instrument de consulta popular, salvant el que disposa l’article 149.1.32 de la Constitució.
Correspon a la Junta d’Andalusia la competència exclusiva per a l’establiment del règim jurídic, les modalitats, el procediment, l’acompliment i la convocatòria per ella mateixa o pels ens locals, en l’àmbit de llurs competències, d’enquestes, audiències públiques, fòrums de participació i qualsevol altre instrument de consulta popular, amb l’excepció del referèndum.
Article 144. Medi ambient, espais naturals i meteorologia
Article 57. Medi ambient, espais protegits i sostenibilitat

5. Correspon a la Generalitat l’establiment d’un servei meteorològic propi, el subministrament d’informació meteorològica i climàtica, incloent-hi el pronòstic, el control i el seguiment de les situacions meteorològiques de risc, i també la recerca en aquests àmbits i l’elaboració de la cartografia climàtica.
5. Correspon a la Comunitat Autònoma d’Andalusia l’establiment d’un servei meteorològic propi, el subministrament d’informació meteorològica i climàtica, incloent-hi el pronòstic, el control i el seguiment de les situacions meteorològiques de risc, i també la recerca en aquests àmbits i l’elaboració de la cartografia climàtica.
Article 169. Transports
Article 64. Transports i comunicacions
2. La integració de línies o serveis de transport que transcorrin íntegrament per Catalunya en línies o serveis d’àmbit superior requereix l’informe previ de la Generalitat.
3. La Generalitat participa en l’establiment dels serveis ferroviaris que garanteixin la comunicació amb altres comunitats autònomes o amb el trànsit internacional, d’acord amb el que estableix el títol V.
7. La integració de línies o serveis de transport que transcorrin íntegrament per Andalusia en línies o serveis d’àmbit superior requereix l’informe previ de la Junta d’Andalusia.
8. La Comunitat Autònoma d’Andalusia participa en l’establiment dels serveis ferroviaris que garanteixin la comunicació amb altres comunitats autònomes o amb el trànsit internacional, d’acord amb el que estableix el títol IX.
Article 189. Desenvolupament i aplicació del dret de la Unió Europea
Article 235. Desenvolupament i aplicació del dret de la Unió Europea
3. En el cas que la Unió Europea estableixi una legislació que substitueixi la normativa bàsica de l’Estat, la Generalitat pot adoptar la legislació de desenvolupament a partir de les normes europees.
2. En el cas que la Unió Europea estableixi una legislació que substitueixi la normativa bàsica de l’Estat, la Junta d’Andalusia pot adoptar la legislació de desenvolupament a partir de les normes europees.
Article 195. Acords de col.laboració
Article 241. Acords de col.laboració
La Generalitat, per a la promoció dels interessos de Catalunya, pot subscriure acords  de col.laboració en l’àmbit de les seves competències. Amb aquesta finalitat, els òrgans de representació exterior de l’Estat han de prestar el suport necessari a les iniciatives de la Generalitat.
La Junta d’Andalusia, per a la promoció dels interessos andalusos, podrà subscriure acords  de col.laboració en l’àmbit de les seves competències. Amb aquesta finalitat, els òrgans de representació exterior de l’Estat han de prestar el suport necessari a les iniciatives de la Junta d’Andalusia.
DA 7a. Relació de tributs cedits
Article 178. Tributs cedits
Darrer paràgraf: L’abast i les condicions de la cessió han d’ésser establerts per la Comissió Mixta a què fa referència l’article 210 que, en tot cas, l’ha de referir als rendiments a Catalunya. El Govern ha de tramitar l’acord de la Comissió com a projecte de llei.
3. L’abast i les condicions de la cessió seran fixats per la Comissió Mixta mencionada a l’article 184 que, en tot cas, l’ha de referir als rendiments a Andalusia. El Govern de la Nació ha de tramitar l’acord de la Comissió com a projecte de llei.
DF 1a. Aplicació dels preceptes del Títol VI
DF 1a. Aplicació dels preceptes de contingut financer
1. La Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat – Generalitat ha de concretar, en el termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor d’aquest Estatut, l’aplicació dels preceptes del títol VI.

1. La Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals de l’Estat – Comunitat Autònoma d’Andalusia ha de concretar, en el termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor d’aquest Estatut, l’aplicació dels preceptes de contingut financer.

SEGON NIVELL: ELS 28 PRECEPTES DE L’EAC IMPUGNATS QUE A L’EAA TENEN UNA REDACCIÓ PRÀCTICAMENT IDÈNTICA, AMB VARIACIONS ÚNICAMENT DE DETALL.  Són els següents:

Article 20: Dret a viure amb dignitat el procés de la mort (art. 20 EAA).

Article 21.2: Dret a rebre formació religiosa i moral i laïcitat de l’ensenyament públic (art. 21.2 EAA).

Article 80.1: Funcions de la Sindicatura de Comptes (art. 130.1 EAA).

Articles 95.2 i 95.4: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (art. 140 EAA).

Art. 96: El Fiscal o la Fiscal Superior de Catalunya (art. 143.4 i 143.5 EAA).

Art. 97: El Consell de Justícia de Catalunya (art. 144.1 EAA).

Art. 98: Atribucions del Consell de Justícia de Catalunya (art. 144.3 EAA),

Art. 103: Personal no judicial al servei de l’Administració de Justícia (art. 147 EAA).

Art. 115: Abast territorial i efectes de les transferències (art. 43 EAA).

Art. 120: Caixes d’estalvis (art. 75 EAA).

Art. 132: Emergències i protecció civil (art. 66 EAA).

Art. 135: Estadística (art. 76.3 EAA).

Art. 141.2: Autorització de noves modalitats de joc i apostes d’àmbit estatal (art. 81.2 EAA).

Art. 146.1: Mitjans de comunicació social i serveis de contingut audiovisual (art. 69.1 EAA).

Art. 149.2 i 149.3: Ordenació del territori i del paisatge, del litoral i urbanisme (art. 56.6 i 56.9 EAA).

Art. 151: Organització territorial (art. 59 EAA). 

Art. 158.3: Investigació, desenvolupament i innovació tecnològica (art. 54.3 EAA).

Art. 160: Règim local (art. 60 EAA).

Art. 166: Serveis socials, voluntariat, menors i promoció de les famílies (art. 61 EAA).

Art. 172: Universitats (art. 53 EAA).

Art. 182: Designació de representants en els organismes econòmics i socials (art. 87 EAA).

Art. 183: Funcions i composició de la Comissió Bilateral Generalitat – Estat (art. 220 EAA).

Art. 186.1, 186.2 i 186.3: Participació en la formació de les posicions de l’Estat (art. 231 EAA).

Art. 186.4: Informació sobre les propostes presentades davant la Unió Europea (art. 233 EAA).

Art. 204.1 i 204.2: L’Agència Tributària de Catalunya (art. 181.2 EAA).

Art. 205: Òrgans economicoadministratius (art. 182 EAA).

Art. 210: La Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat – Generalitat (art. 184 EAA).

DF 3a: Termini de creació de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat – Generalitat (DF 2a EAA).

Exemples:

 (Les diferències es destaquen en negreta)

ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
ESTATUT D’AUTONOMIA PER A ANDALUSIA
Article 20. Dret a viure amb dignitat el procés de la mort
Article 20. Testament vital i dignitat davant del procés de la mort
1. Totes les persones tenen dret a rebre un tractament adequat del dolor i cures pal.liatives integrals i a viure amb dignitat el procés de llur mort. 
2. Totes les persones tenen dret a rebre un tractament adequat del dolor i cures pal.liatives integrals i a la plena dignitat en el procés de llur mort.
Article 21. Drets i deures en l’àmbit de l’educació
Article 21. Educació
2. Les mares i els pares tenen garantit, d’acord amb els principis establerts per l’article 37.4, el dret que els assisteix per tal que llurs fills i filles rebin la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions a les escoles de titularitat pública, en les quals l’ensenyament és laic.
2. Els poders públics de la Comunitat Autònoma d’Andalusia garanteixen el dret que assisteix els pares perquè els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui d’acord amb les seves pròpies conviccions. L’ensenyament públic, conforme al caràcter aconfessional de l’Estat, serà laica.
Article 80. Funcions (de la Sindicatura de Comptes) i relacions amb el Tribunal de Comptes
Article 130. Cambra de Comptes
1. La Sindicatura de Comptes és l’òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d’eficiència En realitat, la referència al “control d’eficiència” entre les funcions de la Sindicatura de Comptes li obre un ventall d’actuacions que abans no tenia, però això no té res a veure amb els motius d’inconstitucionalitat  que al.lega el recurs del PP. Per aquest motiu, s’inclou en aquest nivell. de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya.
1. La Cambra de Comptes és l’òrgan de control extern de l’activitat econòmica i pressupostària de la Junta d’Andalusia, dels ens locals i de la resta del sector públic d’Andalusia.
Article 95. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Article 140. El Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia
2. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és l’última instància jurisdiccional de tots els processos iniciats a Catalunya, i de tots els recursos que es tramiten en el seu àmbit territorial, sigui quin sigui el dret invocat com a aplicable, d’acord amb la Llei orgànica del poder judicial i sens perjudici de la competència reservada per al Tribunal Suprem per a la unificació de doctrina. La Llei orgànica del poder judicial ha de determinar l’abast i el contingut dels recursos esmentats. 
2. El Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia és l’última instància jurisdiccional de tots els processos judicials iniciats a Andalusia, i de tots els recursos que es tramiten en el seu àmbit territorial, sigui quin sigui el dret invocat com a aplicable, d’acord amb la Llei orgànica del poder judicial i sens perjudici de la competència reservada per al Tribunal Suprem per a la unificació de doctrina. La Llei orgànica del poder judicial determinarà l’abast i el contingut dels recursos esmentats.
4. Correspon al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la resolució dels recursos extraordinaris de revisió que autoritzi la llei contra les resolucions fermes dictades pels òrgans judicials de Catalunya.
3. Correspon al Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia la resolució dels recursos extraordinaris de revisió que autoritzi la llei contra les resolucions fermes dictades pels òrgans judicials d’Andalusia. (.../...).
Article 96. El Fiscal o la Fiscal Superior de Catalunya
Article 143. El President del Tribunal Superior de Justícia i el Fiscal Superior d’Andalusia
1. El fiscal o la fiscal superior de Catalunya és el fiscal o la fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, representa el Ministeri Fiscal a Catalunya i és designat en els termes que estableix el seu estatut orgànic.
2. El president o presidenta de la Generalitat ordena la publicació del nomenament del fiscal o la fiscal superior de Catalunya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3. El fiscal o la fiscal superior de Catalunya ha de trametre una còpia de la memòria anual de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al Govern , al Consell de Justícia de Catalunya i al parlament, i ha de presentar-la davant d’aquest  dins els sis mesos següents al dia en què es publica.
4. Les funcions del fiscal o la fiscal superior de Catalunya són les que estableix l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal. La Generalitat pot subscriure convenis amb el Ministeri Fiscal. 
4. El fiscal o la fiscal superior és el fiscal o la fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, representa el Ministeri Fiscal a Andalusia i serà designat en els termes previstos en el seu estatut orgànic i tindrà les funcions establertes en el mateix estatut orgànic. El President o Presidenta de la Junta d’Andalusia ordenarà la publicació d’aquest nomenament al Butlletí Oficial de la Junta d’Andalusia..
5. El fiscal o la fiscal superior d’Andalusia ha de trametre una còpia de la memòria anual de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia al Govern , al Consell de Justícia d’Andalusia i al Parlament, i ha de presentar-la davant d’aquest. La Junta d’Andalusia podrà celebrar convenis amb el Ministeri Fiscal.

Article 97. El Consell de Justícia de Catalunya
Article 144. El Consell de Justícia d’Andalusia
El Consell de Justícia de Catalunya és l’òrgan de govern del poder judicial a Catalunya. Actua com a òrgan desconcentrat del Consell General del Poder Judicial, sens perjudici de les competències d’aquest darrer, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica del poder judicial.
1. El Consell de Justícia d’Andalusia és l’òrgan de govern de l’Administració de Justícia a Andalusia, d’acord amb el previst a la Llei orgànica del poder judicial.
Article 98. Atribucions (del Consell de Justícia de Catalunya)
Article 144. El Consell de Justícia d’Andalusia
1. Les atribucions del Consell de Justícia de Catalunya són les que estableixen aquest Estatut, la Llei orgànica del poder judicial, les lleis que aprovi el Parlament i les que, si escau, li delegui el Consell General del Poder Judicial.

2. Les atribucions del Consell de Justícia de Catalunya respecte als òrgans jurisdiccionals situats al territori de Catalunya són, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica del poder judicial, les següents:
	Participar en la designació del president o presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i també en la designació dels presidents de sala del dit Tribunal Superior i dels presidents de les audiències provincials. 
	Proposar al Consell General del Poder Judicial i expedir els nomenaments i els cessaments dels jutges i magistrats incorporats a la carrera judicial temporalment amb funcions d’assistència, suport o substitució, i també determinar l’adscripció d’aquests jutges i magistrats als òrgans judicials que requereixin mesures de reforç.

Instruir expedients i, en general, exercir les funcions disciplinàries sobre jutges i magistrats, en els termes que estableixen les lleis.
Participar en la planificació de la inspecció de jutjats i tribunals; ordenar-ne, si escau, la inspecció i vigilància, i fer propostes en aquest àmbit; atendre les ordres d’inspecció dels jutjats i tribunals que acordi el Govern, i donar compte de la resolució i de les mesures adoptades.
Informar sobre els recursos d’alçada interposats sobre els acords dels òrgans de govern dels tribunals i jutjats de Catalunya.
Precisar i aplicar, quan escaigui, en l’àmbit de Catalunya, els reglaments del Consell General del Poder Judicial.
Informar sobre les propostes de revisió, delimitació i modificació de les demarcacions territorials dels òrgans jurisdiccionals i sobre les propostes de creació de seccions i jutjats.
	Presentar una memòria anual al Parlament sobre l’estat i el funcionament de l’Administració de justícia a Catalunya.
	Totes les funcions que li atribueixin la Llei orgànica del poder judicial i les lleis del Parlament, i les que li delegui el Consell General del Poder Judicial.

3. Les funcions del Consell de Justícia d’Andalusia són les previstes a la Llei orgànica del poder judicial, al present Estatut,  i a les lleis que aprovi el Parlament d’Andalusia i les que, en el seu cas, li delegui el Consell General del Poder Judicial.
4. Les atribucions del Consell de Justícia d’Andalusia respecte als òrgans jurisdiccionals situats al seu territori són, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica del poder judicial, les següents:
	Participar en la designació del president o presidenta del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, i també en la designació dels presidents de sala del dit Tribunal Superior i dels presidents de les audiències provincials. 


	Proposar al Consell General del Poder Judicial i expedir els nomenaments i els cessaments dels jutges i magistrats incorporats a la carrera judicial temporalment amb funcions d’assistència, suport o substitució, i també determinar l’adscripció d’aquests jutges i magistrats als òrgans judicials que requereixin mesures de reforç.

Instruir expedients i, en general, exercir les funcions disciplinàries sobre jutges i magistrats, en els termes que estableixen les lleis.
Participar en la planificació de la inspecció de jutjats i tribunals; ordenar-ne, si escau, la inspecció i vigilància, i fer propostes en aquest àmbit; atendre les ordres d’inspecció dels jutjats i tribunals que acordi el Govern, i donar compte de la resolució i de les mesures adoptades.
Informar sobre els recursos d’alçada interposats sobre els acords dels òrgans de govern dels tribunals i jutjats d’Andalusia.
Precisar i aplicar, quan escaigui, en l’àmbit d’Andalusia, els reglaments del Consell General del Poder Judicial.
Informar sobre les propostes de revisió, delimitació i modificació de les demarcacions territorials dels òrgans jurisdiccionals i sobre les propostes de creació de seccions i jutjats.
	Presentar una memòria anual al Parlament sobre l’estat i el funcionament de l’Administració de justícia a Andalusia.
	Totes les funcions que li atribueixin la Llei orgànica del poder judicial i les lleis del Parlament, i les que li delegui el Consell General del Poder Judicial.
Article 103. Mitjans personals
Article 147. Mitjans personals

Correspon a la Generalitat la competència normativa sobre el personal no judicial al servei de l'Administració de justícia, dins el respecte a l'estatut jurídic d'aquest personal establert per la Llei orgànica del poder judicial. En els termes esmentats, aquesta competència inclou la regulació de: 

	L'organització d'aquest personal en cossos i escales. 
	El procés de selecció. 
	La promoció interna, la formació inicial i la formació continuada. 
	La provisió de destinacions i ascensos. 
Les situacions administratives. 
El règim de retribucions. 
La jornada laboral i l'horari de treball. 
	L'ordenació de l'activitat professional i les funcions. 
	Les llicències, els permisos, les vacances i les incompatibilitats. 
El registre de personal. 
	El règim disciplinari. 
	En els mateixos termes que estableix l'apartat 1, correspon a la Generalitat la competència executiva i de gestió en matèria de personal no judicial al servei de l'Administració de justícia. Aquesta competència inclou: 
	Aprovar l'oferta d'ocupació pública. 
	Convocar i resoldre tots els processos de selecció, i l'adscripció als llocs de treball. 
	Nomenar els funcionaris que superin els processos selectius. 
	Impartir la formació, prèvia i continuada. 
Elaborar les relacions de llocs de treball. 
Convocar i resoldre tots els processos de provisió de llocs de treball. 
	Convocar i resoldre tots els processos de promoció interna. 
	Gestionar el Registre de Personal, coordinat amb l'estatal. 
	Efectuar tota la gestió d'aquest personal, en aplicació del seu règim estatutari i retributiu. 
Exercir la potestat disciplinària i imposar les sancions que escaiguin, inclosa la separació del servei. 
	Exercir totes les altres funcions que siguin necessàries per a garantir una gestió eficaç i eficient dels recursos humans al servei de l'Administració de justícia. 
	En el marc del que disposa la Llei orgànica del poder judicial, es poden crear per llei del Parlament cossos de funcionaris al servei de l'Administració de justícia dependents de la funció pública de la Generalitat. 
4.La Generalitat disposa de competència exclusiva sobre el personal laboral al servei de l'Administració de justícia.


1. Correspon a la Junta d’Andalusia la competència normativa sobre el personal no judicial al servei de l'Administració de justícia, dins el respecte a l'estatut jurídic d'aquest personal establert per la Llei orgànica del poder judicial. En els termes esmentats, aquesta competència inclou la regulació de: 
	L'organització d'aquest personal en cossos i escales. 
	El procés de selecció. 
	La promoció interna, la formació inicial i la formació continuada. 

La provisió de destinacions i ascensos. 
	Les situacions administratives. 
	El règim de retribucions. 
La jornada laboral i l'horari de treball. 
L'ordenació de l'activitat professional i les funcions. 
Les llicències, els permisos, les vacances i les incompatibilitats. 
	El registre de personal. 
El règim disciplinari.
2. En els mateixos termes, correspon a la Junta d’Andalusia la competència executiva i de gestió en matèria de personal no judicial al servei de l'Administració de justícia. Aquesta competència inclou: 
	Aprovar l'oferta d'ocupació pública. 
	Convocar i resoldre tots els processos de selecció, i l'adscripció als llocs de treball. 

Nomenar els funcionaris que superin els processos selectius. 
Impartir la formació, prèvia i continuada. 
Elaborar les relacions de llocs de treball. 
	Convocar i resoldre tots els processos de provisió de llocs de treball. 
	Convocar i resoldre tots els processos de promoció interna. 
Gestionar el Registre de Personal, coordinat amb l'estatal. 
	Efectuar tota la gestió d'aquest personal, en aplicació del seu règim estatutari i retributiu. 
	Exercir la potestat disciplinària i imposar les sancions que escaiguin, inclosa la separació del servei. 
	Exercir totes les altres funcions que siguin necessàries per a garantir una gestió eficaç i eficient dels recursos humans al servei de l'Administració de justícia. 
3. En el marc del que disposa la Llei orgànica del poder judicial, es poden crear per llei del Parlament, en el seu cas,  cossos de funcionaris al servei de l'Administració de justícia dependents de la funció pública de la Junta d’Andalusia. 
4. La Junta d’Andalusia disposa de competència exclusiva sobre el personal laboral al servei de l'Administració de justícia.

Article 115. Abast territorial i efectes de les competències
Article 43. Abast territorial i efectes de les competències
1. L’àmbit material de les competències de la Generalitat està referit al territori de Catalunya, excepte en els supòsits a què fan referència expressament aquest Estatut i altres disposicions legals que estableixen l’eficàcia jurídica extraterritorial de les disposicions i els actes de la Generalitat.
2. La Generalitat, en els casos en què l’objecte de les seves competències té un abast territorial superior al del territori de Catalunya, exerceix les seves competències sobre la part d’aquest objecte situada en el seu territori, sens perjudici dels instruments de col.laboració que s’estableixin amb altres ens territorials o, subsidiàriament, de la coordinació per l’Estat de les comunitats autònomes afectades.. 
1. L’exercici de les competències autonòmiques desplegarà la seva eficiència en el territori d’Andalusia, excepte en els supòsits a què fan referència expressament aquest Estatut i altres disposicions legals que estableixen l’eficàcia jurídica extraterritorial de les disposicions i els actes de la Junta d’Andalusia.
2. La Comunitat Autònoma, en els casos en què l’objecte de les seves competències té un abast territorial superior al del territori d’Andalusia, exerceix les seves competències sobre la part d’aquest objecte situada en el seu territori, sens perjudici dels instruments de col.laboració que s’estableixin amb altres ens territorials o, subsidiàriament, de la coordinació per l’Estat de les comunitats autònomes afectades..
Article 120. Caixes d’estalvis
Article 75. Caixes d’estalvi, entitats de crèdit, bancs, assegurances i mutualitats no integrades al sistema de Seguretat Social
Correspon a la Generalitat, en matèria de caixes d'estalvis amb domicili a Catalunya, la competència exclusiva sobre la regulació de llur organització, respectant Tot i que “respectant” i “sens perjudici” no són sinònims, la impugnació del PP es base en la potestat de l’Estat d’establir uns mínims, que considera vulnerada en quest article. el que estableixi l'Estat en exercici de les competències que li atribueix l'article 149.1.11 i 13 de la Constitució. Aquesta competència inclou en tot cas:
	La determinació de llurs òrgans rectors i de la manera en què els diversos interessos socials hi han d'estar representats. 
	L'estatut jurídic dels membres dels òrgans rectors i dels altres càrrecs de les caixes d'estalvis. 
El règim jurídic de la creació, la fusió, la liquidació i el registre. 
	L'exercici de les potestats administratives amb relació a les fundacions que creïn. 
	La regulació de les agrupacions de caixes d'estalvis amb seu social a Catalunya. 
	Correspon a la Generalitat, en matèria de caixes d'estalvis amb domicili a Catalunya, la competència compartida sobre l'activitat financera, d'acord amb els principis, les regles i els estàndards mínims que estableixin les bases estatals, que inclou, en tot cas, la regulació de la distribució dels excedents i de l'obra social de les caixes. Així mateix, la Generalitat fa el seguiment del procés d'emissió i distribució de quotes participatives, excepte en els aspectes relatius al règim d'ofertes públiques de venda o subscripció de valors i admissió a negociació, a l'estabilitat financera i a la solvència. 
3. Correspon a la Generalitat, en matèria de caixes d'estalvis amb domicili a Catalunya, la competència compartida sobre disciplina, inspecció i sanció de les caixes. Aquesta competència inclou en tot cas l'establiment d'infraccions i sancions addicionals en matèries de la seva competència. 
 
4. La Generalitat, d'acord amb el que estableix la legislació estatal, col.labora en les activitats d'inspecció i sanció que el Ministeri d'Economia i Hisenda i el Banc d'Espanya exerceixen sobre les caixes d'estalvis amb domicili a Catalunya.
1. Correspon a la Comunitat Autònoma, en matèria de caixes d'estalvis amb domicili a Andalusia, caixes rurals i entitats cooperatives de crèdit, la competència exclusiva sobre la regulació de llur organització, sens perjudici de l’establert als articles 149.1.11 i 149.1.13 de la Constitució. Aquesta competència inclou en tot cas:
a. La determinació de llurs òrgans rectors i de la manera en què els diversos interessos socials hi han d'estar representats.
b. L'estatut jurídic dels membres dels òrgans rectors i dels altres càrrecs.
c. El règim jurídic de la creació, la fusió, la liquidació i el registre. 
d. L'exercici de les potestats administratives amb relació a les fundacions que creïn. 
e. La regulació de les agrupacions de caixes d'estalvis amb seu social a Andalusia i de les restants entitats a què es refereix aquest apartat. 
2. Correspon a la Comunitat Autònoma, en matèria de caixes d'estalvis amb domicili a Andalusia, caixes rurals i entitats cooperatives de crèdit, la competència compartida sobre l'activitat financera, d'acord amb els principis, les regles i els estàndards mínims que estableixin les bases estatals, que inclou, en tot cas, la regulació de la distribució dels excedents i de l'obra social de les caixes. Així mateix, la Comunitat Autònoma d’Andalusia fa el seguiment del procés d'emissió i distribució de quotes participatives, excepte en els aspectes relatius al règim d'ofertes públiques de venda o subscripció de valors i admissió a negociació, a l'estabilitat financera i a la solvència. 
3. Correspon a la Comunitat Autònoma, en matèria de caixes d'estalvis amb domicili a Andalusia, caixes rurals i entitats cooperatives de crèdit, la competència compartida sobre disciplina, inspecció i sanció. Aquesta competència inclou en tot cas l'establiment d'infraccions i sancions addicionals en matèries de la seva competència. 
4. La Comunitat Autònoma, d'acord amb el que estableix la legislació estatal, col.labora en les activitats d'inspecció i sanció que el Ministeri d'Economia i Hisenda i el Banc d'Espanya exerceixen sobre les caixes d'estalvis amb domicili a Andalusia, caixes rurals i entitats cooperatives de crèdit.
Article 132. Emergències i protecció civil
Article 66. Protecció civil i emergències
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot cas, la regulació, la planificació i l'execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, que inclouen els serveis de prevenció i extinció d'incendis, sens perjudici de les facultats dels governs locals en aquesta matèria, respectant el que estableixi l'Estat en exercici de les seves competències en matèria de seguretat pública. 

1. Correspon a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot cas, la regulació, la planificació i l'execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, que inclouen els serveis de prevenció i extinció d'incendis, respectant les competències de l’Estat en matèria de seguretat pública.
Article 135. Estadística
Article 76. Funció pública i estadística
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre estadística d’interès per a la Generalitat, que inclou en tot cas:
	La planificació estadística.

L’organització administrativa.
La creació d’un sistema estadístic oficial propi de la Generalitat.
2. La Generalitat participa i col.labora en l’elaboració d’estadístiques d’abast supraautonòmic.
3. Correspon a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva sobre estadística per a fins de la Comunitat, la planificació estadística, la creació, la gestió i organització d’un sistema estadístic propi. La Comunitat Autònoma d’Andalusia participarà i col.laborarà en l’elaboració d’estadístiques d’abast supraautonòmic.
Article 141. Joc i espectacles
Article 81. Joc
2. L’autorització de noves modalitats de joc i apostes d’àmbit estatal, o bé la modificació de les existents, requereix la deliberació a la Comissió Bilateral Generalitat – Estat que estableix el títol V i l’informe previ determinant de la Generalitat.
2. L’autorització de noves modalitats de joc i apostes d’àmbit estatal, o bé la modificació de les existents, requereix la deliberació a la Comissió Bilateral Junta d’Andalusia – Estat que estableix el títol IX i l’informe previ de la Junta d’Andalusia.
Article 146. Mitjans de comunicació social i serveis de contingut audiovisual
Article 69 Mitjans de comunicació social i serveis de contingut audiovisual
1.Correspon a la Generalitat, en matèria de serveis de ràdio i televisió, i també de qualsevol altre servei de comunicació audiovisual:
a) La competència exclusiva sobre l’organització de la prestació del servei públic de comunicació audiovisual de la Generalitat i dels serveis públics de comunicació audiovisual d’àmbit local, respectant la garantia de l’autonomia local.
b) La competència compartida sobre la regulació i el control dels serveis de comunicació audiovisual que utilitzin qualsevol dels suports i de les tecnologies disponibles dirigits al públic de Catalunya, i també sobre les ofertes de comunicació audiovisual, si es distribueixen al territori de Catalunya.
1. Correspon a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva sobre l’organització de la prestació del servei públic de comunicació audiovisual de la Junta d’Andalusia i dels serveis públics de comunicació audiovisual d’àmbit local, respectant la garantia de l’autonomia local.


4. Correspon a la Comunitat Autònoma la competència compartida sobre ordenació i regulació i el control dels serveis de comunicació audiovisual que utilitzin qualsevol dels suports i tecnologies disponibles dirigits al públic d’Andalusia, així com sobre les altres ofertes de comunicació audiovisual si es distribueixen al territori d’Andalusia. 
Article 149. Ordenació del territori i del paisatge, del litoral i urbanisme
Article 56. Habitatge, urbanisme, ordenació del territori i obres públiques
2. La determinació de l’emplaçament d’infraestructures i equipaments de titularitat estatal a Catalunya requereix l’informe de la Comissió Bilateral Generalitat – Estat. 
9. La Comissió Bilateral Junta d’Andalusia – Estat emetrà informe previ sobre la determinació de la ubicació d’infraestructures i equipaments de titularitat estatal a Andalusia.
3.  Correspon a la Generalitat, en matèria d'ordenació del litoral, respectant el règim general del domini públic, la competència exclusiva, que inclou en tot cas: 
	L'establiment i la regulació dels plans territorials d'ordenació i ús del litoral i de les platges, i també la regulació del procediment de tramitació i aprovació d'aquests instruments i plans. 

La gestió dels títols d'ocupació i ús del domini públic maritimoterrestre, especialment l'atorgament d'autoritzacions i concessions i, en tot cas, les concessions d'obres fixes a la mar, respectant les excepcions que es puguin establir per motius mediambientals en les aigües costaneres interiors i de transició. 
La regulació i la gestió del règim econòmic financer del domini públic maritimoterrestre, en els termes que estableix la legislació general. 
L'execució d'obres i actuacions al litoral català que no siguin d'interès general. 

6. Correspon  a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matèria d’ordenació del litoral, respectant el règim general del domini públic, la competència exclusiva, que inclou en tot cas: l'establiment i la regulació dels plans territorials d'ordenació i ús del litoral i de les platges, i també la regulació del procediment de tramitació i aprovació d'aquests instruments i plans; la gestió dels títols d'ocupació i ús del domini públic maritimoterrestre, especialment l'atorgament d'autoritzacions i concessions i, en tot cas, les concessions d'obres fixes a la mar, respectant les excepcions que es puguin establir per motius mediambientals en les aigües costaneres interiors i de transició; la regulació i la gestió del règim econòmic financer del domini públic maritimoterrestre, en els termes que estableix la legislació general; l'execució d'obres i actuacions al litoral andalús que no siguin d'interès general . Correspon també a la Comunitat Autònoma l’execució i la gestió de les obres d’interès general situades en el litoral andalús, d’acord amb l’establert en l’apartat 8 del present article.

Article 151. Organització territorial
Article 59. Organització territorial
Correspon a la Generalitat, respectant la garantia institucional que estableixen els articles 140 i 141 de la Constitució, la competència exclusiva sobre organització territorial, que inclou en tot cas: 
a. La determinació, la creació, la modificació i la supressió dels ens que configuren l'organització territorial de Catalunya. 
b. La creació, la supressió i l'alteració dels termes tant dels municipis com dels ens locals d'àmbit territorial inferior; la denominació, la capitalitat i els símbols dels municipis i dels altres ens locals; els topònims, i la determinació dels règims especials. 
c. L'establiment per mitjà de llei de procediments de relació entre els ens locals i la població, respectant l'autonomia local. 

Correspon a la Comunitat Autònoma d’Andalusia, respectant la garantia institucional establerta per la Constitució en els articles 140 i 141, la competència exclusiva sobre organització territorial, que inclou en tot cas:
a.La determinació, la creació, la modificació i la supressió de les entitats que configuren l’organització territorial d’Andalusia.
b. La creació, la supressió i l’alteració dels termes dels ens locals i les comarques que puguin constituir-se, així com denominació i símbols.
Article 158. Investigació, desenvolupament i innovació tecnològica
Article 54. Investigació, desenvolupament i innovació tecnològica
3. Els criteris de col.laboració entre l’Estat i la Generalitat en matèria de política de recerca, desenvolupament i innovació s’han de fixar en el marc del que estableix el títol V. Així mateix, s’han d’establir els sistemes de participació de la Generalitat en la fixació de les polítiques que afectin aquestes matèries en l’àmbit de la Unió Europea i en altres organismes i institucions internacionals.
3. Els criteris de col.laboració entre l’Estat i la Junta d’Andalusia en matèria de política de recerca, desenvolupament i innovació s’han de fixar en el marc del que estableix el títol IX. Així mateix, la Junta d’Andalusia participarà en la fixació de la voluntat de l’Estat respecte les polítiques que afectin aquestes matèries en l’àmbit de la Unió Europea i en altres organismes i institucions internacionals.
Article 160. Règim local
Article 60. Règim local
1.Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local que, respectant el principi d’autonomia local, inclou:


a) Les relacions entre les institucions de la Generalitat i els ens locals, i també les tècniques d’organització i de relació per a la cooperació i la col.laboració entre els ens locals i entre aquests i l’Administració de la Generalitat, incloent-hi les diverses formes associatives, mancomunades, convencionals i consorcials.
b) La determinació de les competències i de les potestats pròpies dels municipis i dels altres ens locals, en els àmbits especificats per l’article 84.
c) El règim dels béns de domini públic, comunals i patrimonials i les modalitats de prestació dels serveis públics.
d) La determinació dels òrgans de govern dels ens locals creats per la Generalitat i el funcionament i el règim d’adopció d’acords d’aquests òrgans.  
1.Correspon a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matèria de règim local que, respectant l’article 149.1.18a de la Constitució i el principi d’autonomia local, inclou:
a) Les relacions entre les institucions de la Junta d’Andalusia i els ens locals, i també les tècniques d’organització i de relació per a la cooperació i la col.laboració entre els ens locals i entre aquests i l’Administració de la Comunitat Autònoma, incloent-hi les diverses formes associatives, mancomunades, convencionals i consorcials.
b) La determinació de les competències i de les potestats pròpies dels municipis i dels altres ens locals, en els àmbits especificats al Títol III.
c) El règim dels béns de domini públic, comunals i patrimonials i les modalitats de prestació dels serveis públics.
d) La determinació dels òrgans de govern dels ens locals creats per la Junta d’Andalusia i el funcionament i el règim d’adopció d’acords d’aquests òrgans.  
Article 166. Serveis socials, voluntariat, menors i promoció de les famílies
Article 61. Serveis socials, voluntariat, menors i famílies
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de serveis socials, que inclou en tot cas: 
	La regulació i l'ordenació de l'activitat de serveis socials, les prestacions tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat assistencial o complementàries d'altres sistemes de previsió pública.  (.../...)
	Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de voluntariat, que inclou, en tot cas, la definició de l'activitat i la regulació i la promoció de les actuacions destinades a la solidaritat i a l'acció voluntària que s'executin individualment o per mitjà d'institucions públiques o privades. 
	Correspon a la Generalitat, en matèria de menors: 
	La competència exclusiva en matèria de protecció de menors, que inclou, en tot cas, la regulació del règim de la protecció i de les institucions públiques de protecció i tutela dels menors desemparats, en situació de risc i dels menors infractors, respectant en aquest darrer cas la legislació penal. 
	La Generalitat participa en l'elaboració i la reforma de la legislació penal i processal que incideixi en les competències de menors. 



1. Correspon a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matèria de serveis socials, que inclou en tot cas: 
	La regulació,  ordenació i gestió de serveis socials, les prestacions tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat assistencial o complementàries d'altres sistemes de protecció pública. (.../...)

2.Correspon a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matèria de voluntariat, que inclou, en tot cas, la definició de l'activitat i la regulació i la promoció de les actuacions destinades a la solidaritat i a l'acció voluntària que s'executin individualment o per mitjà d'institucions públiques o privades. 
	Correspon a la Comunitat Autònoma, en matèria de menors: 
	La competència exclusiva en matèria de protecció de menors, que inclou, en tot cas, la regulació del règim de la protecció i de les institucions públiques de protecció i tutela dels menors desemparats, en situació de risc i dels menors infractors, respectant en aquest darrer cas la legislació penal. 

La participació en l'elaboració i la reforma de la legislació penal i processal que incideixi en les competències de menors a través dels òrgans i procediments multilaterals a què es refereix l’apartat 1 de l’article 221 d’aquest Estatut.
Article 172. Universitats
Article 53. Universitats
1. Correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament universitari, sens perjudici de l'autonomia universitària, la competència exclusiva sobre: 
	La programació i la coordinació del sistema universitari català, en el marc de la coordinació general. 

Les decisions de creació d'universitats públiques i l'autorització de les privades. 
L'aprovació dels estatuts de les universitats públiques i de les normes d'organització i funcionament de les universitats privades. 
La coordinació dels procediments d'accés a les universitats. 
El marc jurídic dels títols propis de les universitats, d'acord amb el principi d'autonomia universitària. 
El finançament propi de les universitats i, si escau, la gestió dels fons estatals en matèria d'ensenyament universitari. 
	La regulació i la gestió del sistema propi de beques i ajuts a la formació universitària i, si escau, la regulació i la gestió dels fons estatals en aquesta matèria. 
El règim retributiu del personal docent i investigador contractat de les universitats i l'establiment de les retribucions addicionals del personal docent funcionari. 
	Correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament universitari, sens perjudici de l'autonomia universitària, la competència compartida sobre tot allò a què no fa referència l'apartat 1, que inclou en tot cas: 
	La regulació dels requisits per a la creació i el reconeixement d'universitats i centres universitaris i l'adscripció d'aquests centres a les universitats. 
	El règim jurídic de l'organització i el funcionament de les universitats públiques, incloent-hi els òrgans de govern i de representació. 
	L'adscripció i la desadscripció de centres docents públics o privats per a impartir títols universitaris oficials i la creació, la modificació i la supressió de centres universitaris en universitats públiques, i també el reconeixement d'aquests centres en universitats privades i la implantació i la supressió d'ensenyaments. 
	La regulació del règim d'accés a les universitats. 
	La regulació del règim del professorat docent i investigador contractat i funcionari. 
	L'avaluació i el garantiment de la qualitat i de l'excel.lència de l'ensenyament universitari, i també del personal docent i investigador. 
3.La competència executiva sobre l'expedició dels títols universitaris oficials.


1. Correspon a la Comunitat Autònoma, en matèria d'ensenyament universitari, sens perjudici de l'autonomia universitària, la competència exclusiva sobre: 
	La programació i la coordinació del sistema universitari andalús, en el marc de la coordinació general. 

La creació d'universitats públiques i l'autorització de les privades. 
L'aprovació dels estatuts de les universitats públiques i de les normes d'organització i funcionament de les universitats privades. 
La coordinació dels procediments d'accés a les universitats. 
El marc jurídic dels títols propis de les universitats.
El finançament propi de les universitats i, si escau, la gestió dels fons estatals en matèria d'ensenyament universitari. 
La regulació i la gestió del sistema propi de beques i ajuts a la formació universitària i, si escau, la regulació i la gestió dels fons estatals en aquesta matèria. 
El règim retributiu del personal docent i investigador contractat de les universitats i l'establiment de les retribucions addicionals del personal docent funcionari. 
2. Correspon a la Comunitat Autònoma, en matèria d'ensenyament universitari, sens perjudici de l'autonomia universitària, la competència compartida sobre tot allò a què no fa referència l'apartat 1, que inclou en tot cas: 
a. La regulació dels requisits per a la creació i el reconeixement d'universitats i centres universitaris i l'adscripció d'aquests centres a les universitats. 
b. El règim jurídic de l'organització i el funcionament de les universitats públiques, incloent-hi els òrgans de govern i de representació. 
c. L'adscripció de centres docents públics o privats per a impartir títols universitaris oficials i la creació, la modificació i la supressió de centres universitaris en universitats públiques, i també el reconeixement d'aquests centres en universitats privades i la implantació i la supressió d'ensenyaments.
d. La regulació del règim d'accés a les universitats. 
e. La regulació del règim del professorat docent i investigador contractat i funcionari. 
f. L'avaluació i el garantiment de la qualitat i de l'excel.lència de l'ensenyament universitari, i també del personal docent i investigador. 
3. Correspon a la Comunitat Autònoma la competència d’execució sobre l'expedició dels títols universitaris oficials.


Article 182. Designació de representants en els organismes econòmics i socials
Article 87. Processos de designació dels membres dels organismes econòmics i socials
La Generalitat designa o participa en els processos per a designar els membres dels òrgans de direcció del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, i dels organismes que eventualment els substitueixin, i també dels altres organismes estatals que exerceixen funcions d'autoritat reguladora sobre matèries de rellevància econòmica i social relacionades amb les competències de la Generalitat, en els termes que estableix la legislació aplicable. 
La Generalitat designa o participa en els processos per a designar els membres dels organismes econòmics i energètics, de les institucions financeres i de les empreses públiques de l'Estat la competència dels quals s'estengui al territori de Catalunya i que no siguin objecte de traspàs, en els termes que estableix la legislació aplicable. 
La Generalitat designa o participa en els processos per a designar els membres del Tribunal de Comptes, el Consell Econòmic i Social, l'Agència Tributària, la Comissió Nacional d'Energia, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el Consell de Ràdio i Televisió, dels organismes que eventualment els substitueixin i dels que es creïn en aquests àmbits, en els termes que estableix la legislació aplicable. 

1. La participació de la Comunitat Autònoma  en els processos de designació dels membres dels òrgans i institucions de l’Estat de caràcter econòmic i social que s’assenyalen a continuació es farà en els termes que estableixin la Constitució i la legislació estatal aplicable:
1r: El Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, i els organismes que eventualment els substitueixin, i els altres organismes estatals que exerceixen funcions d'autoritat reguladora sobre matèries de rellevància econòmica i social relacionades amb les competències de la Comunitat Autònoma. 
2n: Organismes econòmics i energètics, les institucions financeres i les empreses públiques de l'Estat la competència dels quals s'estengui al territori d’Andalusia, i que no siguin objecte de traspàs, 
3r: El Tribunal de Comptes, el Consell Econòmic i Social, l'Agència Tributària, la Comissió Nacional d'Energia, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el Consell de Ràdio i Televisió, els organismes que eventualment els substitueixin i dels que es creïn en aquests àmbits. 

Article 183. Funcions i composició de la Comissió Bilateral Generalitat – Estat
Article 220. Comissió Bilateral de Cooperació Junta d’Andalusia  - Estat
1. La Comissió Bilateral Generalitat – Estat, d’acord  amb els principis que estableixen els articles 3.1 i 174, constitueix el marc general i permanent de relació entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat als efectes següents:
	La participació i la col.laboració de la Generalitat en l’exercici de les competències estatals que afectin l’autonomia de Catalunya.

L’intercanvi d’informació i l’establiment, quan escaigui, de mecanismes de col.laboració en les respectives polítiques públiques i els assumptes d’interès comú.

2. Les funcions de la Comissió Bilateral Generalitat – Estat són deliberar, fer propostes i, si escau, adoptar acords en els casos establerts per aquest Estatut i, en general, amb relació als àmbits següents:
a) Els projectes de llei que incideixen singularment en la distribució de competències entre l’Estat i la Generalitat.

b) La programació de la política econòmica general del Govern de l’Estat en tot allò que afecti singularment els interessos i les competències de la Generalitat i sobre l’aplicació i el desenvolupament d’aquesta política.
c) L’impuls de les mesures adequades per a millorar la col.laboració entre l’Estat i la Generalitat i assegurar un exercici més eficaç de les competències respectives en els àmbits d’interès comú.

d) Els conflictes competencials plantejats entre les dues parts i la proposta, si escau, de mesures per a resoldre’ls.
e) L’avaluació del funcionament dels mecanismes de col.laboració que s’hagin establert entre l’Estat i la Generalitat i la proposta de les mesures que permetin millorar-lo.

f) La proposta de la relació d’organismes econòmics, institucions financeres i empreses públiques de l’Estat en els quals la Generalitat pot designar representants, i les modalitats i les formes d’aquesta representació.
g) El seguiment de la política europea per a garantir l’efectivitat de la participació de la Generalitat en els assumptes de la Unió Europea.

h) El seguiment de l’acció exterior de l’Estat que afecti les competències pròpies de la Generalitat.

i) Les qüestions d’interès comú que estableixin les lleis o que plantegin les parts.


3. La Comissió Bilateral Generalitat – Estat és integrada per un nombre igual de representants de l’Estat i de la Generalitat. La seva presència és exercida de manera alternativa entre les dues parts en torns d’un any. La Comissió disposa d’una secretaria permanent i pot crear les subcomissions i els comitès que cregui convenients. La Comissió elabora una memòria anual, que trasllada al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat i al Parlament.

4. La Comissió Bilateral Generalitat – Estat es reuneix en sessió plenària almenys dues vegades l’any i sempre que ho demani una de les dues parts.

5. La Comissió Bilateral Generalitat – Estat adopta el seu reglament intern i de funcionament per acord de les dues parts.
1. Es crearà una  Comissió Bilateral Junta d’Andalusia  – Estat, d’acord  amb els principis establerts en l’article anterior, que constituirà el marc general i permanent de relació entre la Junta d’Andalusia i el Govern de l’Estat als efectes següents:
	La participació, informació, col.laboració i coordinació en l’exercici de les seves respectives competències en els supòsits previstos a l’apartat 2 d’aquest article.
L’establiment de mecanismes d’informació i col.laboració sobre les respectives polítiques públiques i els assumptes d’interès comú.


2. Les funcions de la Comissió Bilateral Junta d’Andalusia – Estat són deliberar, fer propostes i, si escau, adoptar acords en els casos establerts expressament per aquest Estatut i, en general, amb relació als àmbits següents:
a) Els projectes de llei que incideixen singularment en la distribució de competències entre l’Estat i la Junta d’Andalusia.
b) La programació de la política econòmica general del Govern de l’Estat en tot allò que afecti singularment els interessos i les competències de la Comunitat Autònoma d’Andalusia i sobre l’aplicació i el desenvolupament d’aquesta política.
c) L’impuls de les mesures adequades per a millorar la col.laboració entre l’Estat i la Comunitat Autònoma d’Andalusia i assegurar un exercici més eficaç de les competències respectives en els àmbits d’interès comú.
d) Els conflictes competencials plantejats entre les dues parts i la proposta, si escau, de mesures per a resoldre’ls.
e) L’avaluació del funcionament dels mecanismes de col.laboració que s’hagin establert entre l’Estat i la Comunitat Autònoma d’Andalusia i la proposta de les mesures que permetin millorar-lo.
f) La proposta de la relació d’organismes econòmics, institucions financeres i empreses públiques de l’Estat en els quals la Comunitat Autònoma d’Andalusia pot designar representants, i les modalitats i les formes d’aquesta representació.
g) El seguiment de la política europea per a garantir l’efectivitat de la participació de la Comunitat Autònoma d’Andalusia en els assumptes de la Unió Europea.
h) El seguiment de l’acció exterior de l’Estat que afecti les competències pròpies de la Comunitat Autònoma d’Andalusia.
i) Les qüestions d’interès comú que estableixin les lleis o que plantegin les parts.
j) .../...

3. La Comissió Bilateral Junta d’Andalusia – Estat és integrada per un nombre igual de representants de l’Estat i de la Junta d’Andalusia. La seva presència és exercida de manera alternativa entre les dues parts en torns d’un any. La Comissió disposa d’una secretaria permanent i pot crear les subcomissions i els comitès que cregui convenients. La Comissió elabora una memòria anual, que trasllada al Govern de l’Estat i a la Junta d’Andalusia i al Parlament.

4. La Comissió Bilateral Junta d’Andalusia – Estat es reuneix en sessió plenària almenys dues vegades l’any i sempre que ho demani una de les dues parts.

5. La Comissió Bilateral Junta d’Andalusia – Estat adopta el seu reglament intern i de funcionament per acord de les dues parts.
Article 186. Participació en la formació de les posicions de l’Estat
Article 231. Participació en la voluntat de l’Estat
1. La Generalitat participa en la formació de les posicions de l'Estat davant la Unió Europea, especialment davant el Consell de Ministres, en els afers relatius a les competències o als interessos de Catalunya, en els termes que estableixen aquest Estatut i la legislació sobre aquesta matèria.
1. La Comunitat Autònoma participa en la formació de la posició de l'Estat davant la Unió Europea, en els afers relatius a les competències o als interessos d’Andalusia, en els termes que estableixen aquest Estatut i la legislació sobre aquesta matèria.
2.  La Generalitat ha de participar de manera bilateral en la formació de les posicions de l'Estat en els afers europeus que l'afecten exclusivament. En els altres casos, la participació es fa en el marc dels procediments multilaterals que s'estableixin.

2.  La Comunitat Autònoma ha de participar de manera bilateral en la formació de les posicions de l'Estat en els afers que l'afecten exclusivament. En els altres, la participació es realitzarà el marc dels procediments multilaterals que s'estableixin.

3. La posició expressada per la Generalitat és determinant per a la formació de la posició estatal si afecta les seves competències exclusives i si de la proposta o la iniciativa europees poden derivar conseqüències financeres o administratives especialment rellevants per a Catalunya. En els altres casos, aquesta posició ha d'ésser escoltada per l'Estat.

3. La posició expressada per la Comunitat Autònoma és determinant per a la formació de la posició estatal si afecta les seves competències exclusives i si de la proposta o la iniciativa europees poden derivar conseqüències financeres o administratives de singular rellevància per a Andalusia. Si aquesta posició no l’acull el Govern de l’Estat, aquest ha de motivar-ho davant la Comissió Junta d’Andalusia – Estat. En els altres casos, aquesta posició ha d'ésser escoltada per l'Estat.

4. L'Estat ha d'informar la Generalitat de manera completa i actualitzada sobre les iniciatives i les propostes presentades davant la Unió Europea. El Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya han de dirigir al Govern de l'Estat i a les Corts Generals, segons que correspongui, les observacions i les propostes que estimin pertinents sobre les dites iniciatives i propostes.

Article 233. Informació de l’Estat
L’Estat informarà la Junta d’Andalusia de les iniciatives, les propostes i projectes normatius i les decisions de tramitació a la Unió Europea, així com dels procediments que se segueixin davant dels òrgans judicials europeus en què Espanya sigui part, en allò que afecti l’interès d’Andalusia, conforme a l’establert en la normativa estatal. La Junta d’Andalusia podrà dirigir a l’Estat les observacions i propostes que estimi convenients.
Article 204. L’Agència Tributària de Catalunya
Article 181. Organització en matèria tributària
1.  La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els tributs propis de la Generalitat de Catalunya, i també, per delegació de l'Estat, dels tributs estatals cedits totalment a la Generalitat, corresponen a l'Agència Tributària de Catalunya.
2. Amb la finalitat indicada en l’apartat anterior, per llei es crearà una Agència Tributària a la qual s’encomanarà la gestió, liquidació, recaptació i inspecció de tots els tributs propis, així com, per delegació de l’Estat, dels tributs estatals totalment cedits a la Junta d’Andalusia.
4. L’Agència Tributària de Catalunya ha de crear-se per Llei del Parlament i disposa de plena capacitat i atribucions per a l’organització i l’exercici de les funcions a què es refereix l’apartat 1.

Article 205. Òrgans economicoadministratius
Article 182. Òrgans economicoadministratius
La Generalitat ha d'assumir, per mitjà dels seus propis òrgans economicoadministratius, la revisió per la via administrativa de les reclamacions que els contribuents puguin interposar contra els actes de gestió tributària dictats per l'Agència Tributària de Catalunya. 

La Comunitat Autònoma assumirà, per mitjà dels seus propis òrgans economicoadministratius, la revisió per la via administrativa de les reclamacions que els contribuents puguin interposar contra els actes de gestió tributària dictats per l’Agència Tributària andalusa, sens perjudici de les competències en matèria d’unificació de criteri que corresponen a l’Administració General de l’Estat.
Article 210. La Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat – Generalitat
Article 184. Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat – Comunitat Autònoma
1. La Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat és l'òrgan bilateral de relació entre l'Administració de l'Estat i la Generalitat en l'àmbit del finançament autonòmic. Li corresponen la concreció, l'aplicació, l'actualització i el seguiment del sistema de finançament, i també la canalització del conjunt de relacions fiscals i financeres de la Generalitat i l'Estat. És integrada per un nombre igual de representants de l'Estat i de la Generalitat. La presidència d'aquesta Comissió Mixta és exercida de manera rotatòria entre les dues parts en torns d'un any. 
La Comissió adopta el seu reglament intern i de funcionament per acord entre les dues delegacions. La Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat exerceix les seves funcions sens perjudici dels acords subscrits pel Govern de Catalunya en aquesta matèria en institucions i organismes de caràcter multilateral. 
2. Correspon a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat: 
	Acordar l'abast i les condicions de la cessió de tributs de titularitat estatal i, especialment, els percentatges de participació en el rendiment dels tributs estatals cedits parcialment a què fa referència l'article 206, i també fer-ne la revisió quinquennal. 
Acordar la contribució a la solidaritat i als mecanismes d'anivellament a què fa referència l'article 206. 

Establir els mecanismes de col·laboració entre l'Administració tributària de Catalunya i l'Administració tributària de l'Estat als quals fa referència l'article 204, i també els criteris de coordinació i d'harmonització fiscal d'acord amb les característiques o la naturalesa dels tributs cedits. 
Negociar el percentatge de participació de Catalunya en la distribució territorial dels fons estructurals europeus. 
Aplicar els mecanismes d'actualització que estableix l'article 208. 
Acordar la valoració dels traspassos de serveis de l'Estat a la Generalitat. 
g. Establir els mecanismes de col·laboració entre la Generalitat i l'Administració de l'Estat que siguin necessaris per a l'exercici adequat de les funcions de revisió per la via economicoadministrativa a què fa referència l'article 205. 
h. Acordar els mecanismes de col·laboració entre la Generalitat i l'Administració General de l'Estat per a l'exercici de les funcions en matèria cadastral a què fa referència l'article 221. 
3. D'acord amb el que estableix l'article 209, la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat ha de proposar les mesures de cooperació necessàries per a garantir l'equilibri del sistema de finançament que estableix aquest títol quan pugui ésser alterat per decisions legislatives estatals o de la Unió Europea. 
4. La part catalana de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat ret comptes al Parlament sobre el compliment dels preceptes d'aquest capítol.

1. La Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat – Comunitat Autònoma és l'òrgan bilateral de relació entre l'Estat i la Comunitat Autònoma en l'àmbit del finançament autonòmic. Li corresponen la concreció, aprovació, l'actualització i el seguiment del sistema de finançament, i també la canalització del conjunt de relacions fiscals i financeres de la Comunitat Autònoma i l'Estat, i exercirà les seves funcions sens perjudici dels acords subscrits per la Junta d’Andalusia en aquesta matèria en institucions i organismes de caràcter multilateral
2. La Comissió Mixta estarà integrada per un nombre igual de representants de l'Estat i de la Comunitat Autònoma. La presidència d'aquesta Comissió Mixta serà exercida de manera rotatòria entre les dues parts en torns d'un any. 
3. La Comissió adoptarà el seu reglament intern i de funcionament per acord entre les dues delegacions. 
4. Correspon a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat – Comunitat Autònoma: 
	Acordar l'abast i les condicions de la cessió de tributs de titularitat estatal i, especialment, els percentatges de participació en el rendiment dels tributs estatals cedits parcialment.

b. Establir els mecanismes de col·laboració entre l'Administració tributària d’Andalusia i l'Administració tributària de l'Estat, i també els criteris de coordinació i d'harmonització fiscal d'acord amb les característiques o la naturalesa dels tributs cedits. 
c. Negociar el percentatge de participació d’Andalusia en la distribució territorial dels fons estructurals europeus. 
d. Estudiar les inversions que l’Estat realitzarà a la Comunitat Autònoma d’Andalusia.
e. Acordar la valoració dels traspassos de serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma. 
f. Establir els mecanismes de col·laboració entre la Comunitat Autònoma i l'Administració General de l'Estat que siguin necessaris per a l'exercici adequat de les funcions de revisió per la via economicoadministrativa 
g. Acordar els mecanismes de col·laboració entre la Comunitat Autònoma i  l'Estat per a l'exercici de les funcions en matèria cadastral. 
5. La Comissió Mixta proposararà les mesures de cooperació necessàries per a garantir l'equilibri del sistema de finançament que estableix el present capítol quan pugui veure’s alterat per decisions legislatives estatals o de la Unió Europea. 

DF 3a. Termini de creació de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat – Generalitat
DF 2a. Termini de creació de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat – Comunitat Autònoma
La Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat – Generalitat, que estableix l’article 210, s’ha de crear en el termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest Estatut. Mentre no es constitueixi, la Comissió Mixta de Valoracions Estat – Generalitat n’assumeix les competències. La constitució de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat – Generalitat comporta l’¡extinció immediata de la Comissió Mixta de Valoracions Estat – Generalitat.
La Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals de l’Estat – Comunitat Autònoma que estableix l’article 184, s’ha de crear en el termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest Estatut. Mentre no es constitueixi, la Comissió Mixta Paritària Govern – Junta d’Andalusia prevista a la Disposició Transitòria Primera,  n’assumeix les competències, i en tant aquesta es constitueix, assumirà aqueixes competències la  Comissió Mixta de Transferències Administració de l’Estat – Comunitat Autònoma.


TERCER NIVELL: ELS 18 PRECEPTES DE L’EAC IMPUGNATS QUE A L’EAA TENEN UNA REDACCIÓ FORMALMENT DIFERENT, PERÒ UN FONS NORMATIU MOLT SEMBLANT.  Són els següents:

Art. 7: La condició política de catalans (art. 5 EAA).

Art. 114.5: Participació en la determinació del caràcter no territorialitzable de les subvencions estatals i comunitàries (art. 45.3 EAA).

Art. 126.2: Competència compartida sobre l’estructura, l’organització i el funcionament de les entitats de crèdit que no siguin caixes d’estalvi (art. 75.7 EAA).

Art. 131: Educació (art. 52 EAA).

Art. 148.2: Informe previ a la qualificació d’interès general en l’obra pública (art. 56.8 EAA).

Art. 154.2: Competència executiva en matèria de defensa de la competència (art. 58.4 5è EAA).

Art. 157: Publicitat (art. 70 EAA).

Art. 162: Sanitat, salut pública, ordenació farmacèutica i productes farmacèutics (art. 55 EAA).

Art. 170: Treball i relacions laborals (art. 63 EAA).

Art. 171: Turisme (art. 71 EAA).

Art. 180: Designació de membres del Tribunal Constitucional i del Consell General del Poder Judicial (art. 224 EAA).

Art. 185: Participació en els tractats de la Unió Europea (art. 233 EAA).

Art. 187.1 i 187.2: Participació en institucions i organismes europeus (art. 234 EAA).

Art. 188: Participació en el control dels principis de subsidiarietat i de proporcionalitat (art. 237 EAA).

Art. 191: Accions davant del Tribunal de Justícia (de la Unió Europea) (art. 238 EAA).

Art. 199: Coordinació de les accions exteriors (art. 247 EAA).

Art. 222: La reforma dels Títols que no afecten les relacions amb l’Estat (art. 248 EAA).

DA 2a: Acords amb el Govern de l’Estat (art. 231.3 EAA).

Exemples: 
ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
ESTATUT D’AUTONOMIA PER A ANDALUSIA 
Article 7: La condició política de catalans
Article 5: Condició d’andalús o andalusa
1. Gaudeixen de la condició política de catalans o ciutadans de Catalunya els ciutadans espanyols que tenen veïnatge administratiu a Catalunya. Llurs drets polítics s’exerceixen d’acord amb aquest Estatut i les lleis.

2. Gaudeixen, com a catalans, dels drets polítics definits per aquest Estatut els espanyols residents a l’estranger que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu, i també llurs descendents que mantenen aquesta ciutadania, si així ho sol.liciten, en la forma que determini la llei.
1. Als efectes del present Estatut, gaudeixen de la condició política d’andalusos o andaluses els ciutadans espanyols que, d’acord amb les lleis generals de l’Estat, tinguin veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis d’Andalusia.

2. Com a andalusos i andaluses, gaudeixen dels drets polítics definits en aquest Estatut els ciutadans espanyols residents a l’estranger que hagin tingut l’últim veïnatge administratiu a Andalusia i acreditin aquesta condició al corresponent consolat d’Espanya. Gaudiran també d’aquests drets els seus descendents  inscrits com a espanyols, si així ho sol.liciten, en la forma que determini la llei de l’Estat.
Article 154. Promoció i defensa de la competència
Article 58: Activitat econòmica
2. Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de defensa de la competència en l’exercici de les activitats econòmiques que alterin o puguin alterar la lliure competència del mercat en un àmbit que no ultrapassi el territori de Catalunya. Aquesta competència inclou en tot cas:
a) L’execució en mesures relatives als processos econòmics que afectin la competència.
b) La inspecció i l’execució del procediment sancionador.
c)  La defensa de la competència en l’exercici de l’activitat comercial.
4.5è Defensa de la competència en el desenvolupament de les activitats econòmiques que alterin o puguin alterar la lliure competència del mercat en un àmbit que no ultrapassi el territori d’Andalusia, incloses la inspecció i l’execució del règim sancionador.

Article 199: Coordinació de les accions exteriors
Article 247: Coordinació de l’acció exterior en matèria de cooperació
La Generalitat ha d’impulsar i coordinar, en l’àmbit de les seves competències, les accions exteriors dels ens locals i dels organismes i altres ens públics de Catalunya, sens perjudici de l’autonomia que tinguin.
La Junta d’Andalusia impulsa i coordina les accions exteriors de les corporacions locals, dels organismes autònoms i d’altres ens públics d’Andalusia en matèria de cooperació exterior, respectant l’autonomia que en cada cas correspongui.

En el cas de la condició política, a part que la redacció andalusa és més extensa, la principal diferència és que en aquesta es fa una referència específica a les lleis de l’Estat.  La defensa de la competència està desenvolupada i especificada en el cas català. Pel que fa a les accions exteriors, en el cas català hi ha una referència a les competències de la Generalitat, i en el cas andalús no.

QUART NIVELL: ELS 17 PRECEPTES DE L’EAC IMPUGNATS QUE A L’EAA TENEN UNA REDACCIÓ AMB DIFERÈNCIES DE FORMA I DE CONTINGUTS. Són els següents:

Art. 52: Mitjans de comunicació social (art. 207 i 217 EAA).

Art. 82: El Consell Audiovisual de Catalunya (art. 131 EAA).

Art. 110: Competències exclusives (art. 42.2 1r EAA).

Art. 111: Competències compartides (art. 42.2.2n EAA).

Art. 112: Competències executives (art. 42.2 3r EAA).

Art. 117: Aigua i obres hidràuliques (art. 50 EAA).

Art. 121: Comerç i fires (art. 58.1 i 58.4 EAA).

Art. 123: Consum (art. 58.2 4t EAA).

Art. 127: Cultura (art. 69 EAA).

Art. 133: Energia i mines (art. 49 EAA).

Art. 138: Immigració (art. 62 EAA).

Art. 140: Infraestructures del transport i les comunicacions (art. 64 EAA).

Art. 147.1: Notariat i registres públics (art. 77 EAA).
Art. 152: Planificació, ordenació i promoció de l’activitat econòmica (art. 58.1, 58.2 i 58.3 EAA) Aquest precepte està molt més desenvolupat i detallat en l’Estatut andalús que no en el català..

Art. 218.2: Competència en matèria de finançament local (art. 60.3 i 192 EAA).

Art. 219: Suficiència de recursos (art. 192.5, 192.6 i 192.7 EAA).

DA 3a: Inversions en infraestructures (DA 3a EAA).

Exemples:

ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
ESTATUT D’AUTONOMIA PER A ANDALUSIA 
Article 112: Competències executives
Article 42: Classificació de les competències
Correspon a la Generalitat, en l’àmbit de les seves competències executives, la potestat reglamentària, que comprèn l’aprovació de disposicions per a l’execució de la normativa de l’Estat, i també la funció executiva, que en tot cas inclou la potestat d’organització de la seva pròpia administració i, en general, totes les funcions i activitats que l’ordenament atribueix a l’Administració pública. 
2.3r: Competències executives, que comprenen la funció executiva que inclou la potestat d’organització de la seva pròpia 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.
Article 138: Immigració
Article 62: Immigració
1. Correspon a la Generalitat en matèria d’immigració:
	La competència exclusiva en matèria de primer acolliment de les persones immigrades, que inclou les actuacions sociosanitàries i d’orientació.
	El desenvolupament de la política d’integració de les persones immigrades en el marc de les seves competències.
	L’establiment i la regulació de les mesures necessàries per a la integració social i econòmica de les persones immigrades i per a llur participació social.
	L’establiment per llei d’un marc de referència per a l’acolliment i la integració de les persones immigrades.
	La promoció i la integració de les persones retornades i l’ajuda a aquestes, i l’impuls de les polítiques i les mesures pertinents que en facilitin el retorn a Catalunya.


2. Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria d’autorització de treball als estrangers la relació laboral dels quals s’acompleixi a Catalunya. Aquesta competència, que s’exerceix necessàriament en coordinació amb la que correspon a l’Estat en matèria d’entrada i residència d’estrangers, inclou:
	La tramitació i la reolució de les autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè.

La tramitació i la resolució dels recursos presentats amb relació als expedients a què fa referència la lletra a i l’aplicació dels règim d’inspecció i sanció.

3. Correspon a la Generalitat la participació en les decisions de l’Estat sobre immigració que tinguin una transcendència especial per a Catalunya i, en particular, la participació preceptiva prèvia en la determinació del contingent de treballadors estrangers mitjançant els mecanismes que estableix el títol V.
1. Correspon a la Comunitat Autònoma:
a) Les polítiques d’integració i participació social, econòmica i cultural dels immigrants, en el marc de les seves competències.

















b) La competència executiva en matèria d’autoritzacions de treball dels estrangers la relació laboral dels quals es desenvolupi a Andalusia, en necessària coordinació amb la competència estatal en matèria d’entrada i residència i d’acord amb el que estableixi la legislació de l’Estat. Aquesta competència inclou la tramitació i resolució de les autoritzacions inicials de treball, la tramitació i resolució dels recursos presentats a dites autoritzacions i l’aplicació del règim d’inspecció i sanció.




2. La Comunitat Autònoma participarà en les decisions de l’Estat sobre immigració amb especial  transcendència per a Andalusia i, en particular, la participació preceptiva prèvia en la determinació del contingent de treballadors estrangers mitjançant els mecanismes que estableix el títol IX.  
Article 218: Autonomia i competències financeres
Article 60: Règim local 
2. La Generalitat té competència, en el marc establert per la Constitució i per la normativa de l’Estat, en matèria de finançament local. Aquesta competència pot incloure la capacitat legislativa per a establir i regular els tributs propis dels governs locals i inclou la capacitat per a fixar els criteris de distribució de les participacions a càrrec del pressupost de la Generalitat.
3. En el marc de la regulació general de l’Estat, corresponen a la Comunitat Autònoma d’Andalusia les competències sobre hisendes locals i tutela financera dels ens locals, sens perjudici de l’autonomia d’aquests, i dintre de les bases que dicti l’Estat d’acord amb l’article 149.1.18a de la Constitució. 

L’article referent a les competències executives té una redacció diferent, i en el cas de la Generalitat, s’especifica que li correspon a ella la potestat d’organització de la pròpia administració en tot cas. Pel que fa a immigració, l’Estatut català detalla més les competències de l’administració catalana. Pel que fa finançament local, l’Estatut andalús l’emmarca en la regulació general de l’Estat, les bases que aquest estableixi,  i la Constitució.
  
5. COMPARATIVA AMB L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La reforma de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana ha estat la primera d’aprovar-se en el cicle actual (Llei orgànica 1/2006, de 10 d’abril, de reforma de la Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, BOE núm. 86, 11 d’abril de 2006). No obstant això, la seva estructura és semblant a l’anterior Estatut valencià.

No hi ha, en el nou Estatut valencià, a diferència de l’andalús, llargs paràgrafs idèntics als impugnats en el cas del català. En canvi, sí que s’hi tracten aspectes que el recurs del PP nega que puguin ser objecte de l’Estatut, com qüestions identitàries, arrels històriques, drets (amb referència a drets no previstos a la Constitució ni a l’Estatut català Per exemple, els drets de les persones que “hagen patit danys causats per catàstrofes naturals i sobrevingudes” (art. 17 (14).), Tribunal Superior de Justícia i Consell de Justícia, Unió Europea, o convenis internacionals.

Un tret comú a molts aspectes competencials impugnats és que, mentre en el cas català estan concretats, explicats i desenvolupats, en el cas valencià només estan apuntats, però això no vol dir que no hi siguin. Per aquest motiu, s’estableixen tipologies diferents que en la comparativa amb el cas andalús. En aquest cas, els preceptes impugnats s’agrupen en només dues categories: els que tenen una redacció semblant, que són 11, i els que en el cas valencià només estan apuntats, i en el cas català, desenvolupats, que són 12. En total, doncs, 23 Cal tenir en compte que l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana té només 81articles..

PRIMER NIVELL: ELS 11 PRECEPTES IMPUGNATS QUE TENEN UNA REDACCIÓ SEMBLANT A L’EACV. Són els següents:

Article 7: La condició política de catalans (art. 3 EACV).
Article 24.3: Drets en l’àmbit dels serveis socials (art. 15 EACV). 
Article 35. 1: Drets lingüístics en l’àmbit de l’ensenyament (art. 6.2 EACV).
Article 80.1: Funcions (de la Sindicatura de Comptes) i relacions amb el Tribunal de Comptes (art. 39 EACV).
Article 82: El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (art. 56 EACV).
Article 107: Demarcació, planta i capitalitat judicials (art. 36.1.1a En aquest cas, l’Estatut valencià va més lluny que el català. i 36.1.2a EACV).
Article 131: Educació (art. 53 EACV).
Article 146: Mitjans de comunicació social i serveis de contingut audiovisual (art. 56 EACV).
Article 147: Notariat i registres públics (art. 36.1.4a i  art. 58 EACV).
Article 186: Participació en la formació de les posicions de l’Estat (art. 61.3.b EACV).
Article 222.1.b): La reforma dels títols que no afecten les relacions amb l’Estat (art. 81.1 EACV).

Exemples: (en aquest cas, es destaquen en negreta les coincidències).

ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
ESTATUT D’AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 24. Drets en l’àmbit dels serveis socials
Article 15
3. Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen.
A fi de combatre la pobresa i facilitar la inserció social, la Generalitat garantix el dret dels ciutadans valencians en estat de necessitat a la solidaritat i a una renda de ciutadania en els termes previstos en la Llei.
Article 35. Drets lingüístics  en l’àmbit de l’ensenyament
Article 6.2
1. Totes les persones tenen dret a rebre l’ensenyament en català, d’acord amb el que estableix aquest Estatut. El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament universitari i en el no universitari.
L’idioma valencià és l’oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l’idioma oficial de l’Estat. Tots tenen dret a conèixer-los i a usar-los i a rebre l’ensenyament del, i en L’article en qüestió de l’Estatut català es refereix a l’ensenyament, i en el cas valencià, és l’article de capçalera en matèria lingüística i, per tant, no és equivalent. No obstant això, es posen junts perquè el recurs addueix exclusió del castellà. Les al.legacions que hi va fer el Gabinet Jurídic de la Generalitat (pàg. 102) hi fa referència per  tal de rebatre el suposat argument d’inconstitucionalitat., idioma valencià.
Article 82. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Article 56
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és l’autoritat reguladora independent en l’àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada. El Consell actua amb plena independència del Govern de la Generalitat en l’exercici de les seves funcions. Una llei del Parlament ha d’establir els criteris d’elecció dels seus membres i els seus àmbits específics d’actuació.
3.Per Llei de Les Corts, aprovada per majoria de tres quintes parts, es crearà el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que vetlarà pel respecte dels drets, llibertats i valors constitucionals i estatutaris en l’àmbit de la comunicació i els mitjans audiovisuals a la Comunitat Valenciana.
Quant a la seua composició, nomenament, funcions i estatut dels seus membres, igualment caldrà ajustar-se al que dispose la Llei.
Article 186. Participació en la formació de les posicions de l’Estat
Article 61.3.b
1. La Generalitat participa en la formació de les posicions de l’Estat davant la Unió Europea, especialment davant el Consell de Ministres, en els afers relatius a les competències o als interessos de Catalunya, en els termes que estableixen aquest Estatut i la legislació sobre aquesta matèria.
Té dret a participar en tots els processos que establisca En teoria, en el cas català la Generalitat té atribuïda aquesta funció de manera constant i incondicionada, i en el cas valencià, hauria d’esperar que l’Estat obrís el procediment; a la pràctica, i tenint en compte la matèria (“participació en la formació de les posicions de l’Estat”) és discutible. Els membres de la Unió Europea segueixen essent els estats. l’Estat per a configurar la posició espanyola en el marc de les institucions europees, quan estiguen referides a competències pròpies de la Comunitat Valenciana. També a ser escoltada en aquells altres, que inclús sense ser de la seua competència, l’afecten directament o indirectament.


SEGON NIVELL: ELS 12 PRECEPTES IMPUGNATS QUE SÓN A L’EACV PERÒ NO HI ESTAN DESENVOLUPATS Aquests preceptes s’inclouen en aquest apartat perquè estan impugnats. De vegades, però, un dels motius de la impugnació és el fet que s’identifiquin amb precisió determinades submatèries.. Són els següents:

Article 117: Aigua i obres hidràuliques (art. 49.1.16a EACV).
Article 120: Caixes d’estalvi (art. 49.1.34a EACV).
Article 123: Consum (art. 49.1.35a EACV).
Article 126.2: Crèdit, banca, assegurances i mutualitats no integrades en el sistema de seguretat social (art. 49.1.34a EACV).
Article 132: Emergències i protecció civil (art. 49.3.14a EACV).
Article 133: Energia i mines (art. 50.5 EACV).
Article 135: Estadística (art. 49.1.32a EACV).
Article 141: Joc i espectacles (art. 49.1.30a i 31a EACV).
Article 144.5: Medi ambient, espais naturals i meteorologia (art. 49.1.15a EACV).
Article 151: Organització territorial (art. 49.1.8a EACV).
Article 164: Seguretat pública (art. 49.3.14a EACV).
Article 166: Serveis socials, voluntariat, menors i promoció de les famílies (art. 49.1.24a EACV).

Exemples:

ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
ESTATUT D’AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 117. Aigua i obres hidràuliques
Article 49.1.16a
1. Correspon a la Generalitat, en matèria d'aigües que pertanyin a conques hidrogràfiques intracomunitàries, la competència exclusiva, que inclou en tot cas: 
a. L'ordenació administrativa, la planificació i la gestió de l'aigua superficial i subterrània, dels usos i els aprofitaments hidràulics i també de les obres hidràuliques que no siguin qualificades d'interès general. 
 b. La planificació i l'adopció de mesures i instruments específics de gestió i   protecció dels recursos hídrics i dels ecosistemes aquàtics i terrestres vinculats a l'aigua. (.../...)
 2. La Generalitat, en els termes que estableix la legislació estatal, assumeix competències executives sobre el domini públic hidràulic i les obres d'interès general. En els mateixos termes, li correspon la participació en la planificació i la programació de les obres d'interès general. 
3. La Generalitat participa en la planificació hidrològica i en els òrgans de gestió estatals dels recursos hídrics i dels aprofitaments hidràulics que pertanyin a conques hidrogràfiques intercomunitàries. Correspon a la Generalitat, dins del seu àmbit territorial, la competència executiva sobre: 
	L'adopció de mesures addicionals de protecció i sanejament dels recursos hídrics i dels ecosistemes aquàtics. 

L'execució i l'explotació de les obres de titularitat estatal, si s'estableix mitjançant conveni. 
Les facultats de policia del domini públic hidràulic que li són atribuïdes per la legislació estatal. 
 4. La Generalitat ha d'emetre un informe preceptiu per a qualsevol proposta de transvasament de conques que impliqui la modificació dels recursos hídrics del seu àmbit territorial. 
5. La Generalitat participa en la planificació hidrològica dels recursos hídrics i dels aprofitaments hidràulics que passin per Catalunya o que hi fineixin provinents de territoris de fora de l'àmbit estatal espanyol, d'acord amb els mecanismes que estableix el títol V, i participa en l'execució de la dita planificació en els termes que estableix la legislació estatal.


Aprofitaments hidràulics, canals i recs, quan les aigües córreguen íntegrament dins el territori de la Comunitat Valenciana; instal.lacions de producció, distribució i transport d’energia, sempre que este transport no isca del seu territori i l’aprofitament del qual no afecte una altra Comunitat Autònoma; aigües minerals, termals i subterrànies. Tot açò sens perjuí d’allò que establix el número 25 de l’apartat 1) de l’article 149 de la Constitució Espanyola.
Article 120. Caixes d’estalvi
Article 49.1.34a
1.Correspon a la Generalitat, en matèria de caixes d'estalvis amb domicili a Catalunya, la competència exclusiva sobre la regulació de llur organització, respectant el que estableixi l'Estat en exercici de les competències que li atribueix l'article 149.1.11 i 13 de la Constitució. Aquesta competència inclou en tot cas: 
a. La determinació de llurs òrgans rectors i de la manera en què els diversos interessos socials hi han d'estar representats. 
b. L'estatut jurídic dels membres dels òrgans rectors i dels altres càrrecs de les caixes d'estalvis. 
c. El règim jurídic de la creació, la fusió, la liquidació i el registre. 
d. L'exercici de les potestats administratives amb relació a les fundacions que creïn. 
e. La regulació de les agrupacions de caixes d'estalvis amb seu social a Catalunya. 
2. Correspon a la Generalitat, en matèria de caixes d'estalvis amb domicili a Catalunya, la competència compartida sobre l'activitat financera, d'acord amb els principis, les regles i els estàndards mínims que estableixin les bases estatals, que inclou, en tot cas, la regulació de la distribució dels excedents i de l'obra social de les caixes. Així mateix, la Generalitat fa el seguiment del procés d'emissió i distribució de quotes participatives, excepte en els aspectes relatius al règim d'ofertes públiques de venda o subscripció de valors i admissió a negociació, a l'estabilitat financera i a la solvència. 
3. Correspon a la Generalitat, en matèria de caixes d'estalvis amb domicili a Catalunya, la competència compartida sobre disciplina, inspecció i sanció de les caixes. Aquesta competència inclou en tot cas l'establiment d'infraccions i sancions addicionals en matèries de la seva competència. 
4. La Generalitat, d'acord amb el que estableix la legislació estatal, col.labora en les activitats d'inspecció i sanció que el Ministeri d'Economia i Hisenda i el Banc d'Espanya exerceixen sobre les caixes d'estalvis amb domicili a Catalunya.

Institucions de crèdit cooperatiu, públic i territorial, i Caixes d’Estalvi, d’acord amb el que disposa la legislació bàsica de l’Estat.
Article 135. Estadística
Article 49.1.32a
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre estadística d’interès de la Generalitat, que inclou en tot cas:
a) La planificació estadística.
b) L’organització administrativa.
c) La creació d’un sistema estadístic oficial propi de la Generalitat.
2. La Generalitat participa i col.labora en l’elaboració d’estadístiques d’abast supraautonòmic.
Estadística d’interès de la Generalitat.


6. COMPARATIVA AMB L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS

És la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, BOE núm. 52, 1 de març de 2007.

Dels 129 preceptes impugnats pel Partit Popular, considerats en aquest Informe, 9 tenen un redactat igual o similar a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (PEAIB).

D’aquests, 1 té una formulació idèntica, 5 tenen una redacció pràcticament idèntica, amb variacions únicament de detall; 1 presenta diferències en la forma però no en el fons normatiu; i 2 contenen diferències de forma i de contingut, però segueixen essent semblants. 

A continuació es fa una relació dels preceptes impugnats en un Estatut (EA Catalunya) i no impugnats en l’altre (EA Illes Balears), segons aquests nivells d’identitat o semblança. No s’entrarà, en canvi, en aquells aspectes d’un que no tenen equivalència en l’altre, ni tampoc en els articles no impugnats. 

Per a cada matèria, s’esmenta el número de l’article de l’EAC impugnat; a continuació, el seu títol, la referència del seu equivalent a l’EAIB i, a continuació, es reprodueixen textualment.


PRIMER NIVELL: 1 PRECEPTE IMPUGNAT DE L’EAC QUE TÉ UNA REDACCIÓ IDÈNTICA A L’EAIB

Article 204.1: L’Agència Tributària de Catalunya (Art. 133.2 EAIB)

ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
ESTATUT D’AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS
Article 204. L'Agència Tributària de Catalunya
Article 133. Agència Tributària. 
1. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els tributs propis de la Generalitat de Catalunya, i també, per delegació de l'Estat, dels tributs estatals cedits totalment a la Generalitat, corresponen a l'Agència Tributària de Catalunya.
2. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels tributs propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com, per delegació de l’Estat, dels tributs estatals cedits totalment a les Illes Balears, corresponen a l’Agència Tributària de les Illes Balears




SEGON NIVELL: 5 PRECEPTES DE L’EAC IMPUGNATS, QUE A L’EAIB TENEN UNA REDACCIÓ PRÀCTICAMENT IDÈNTICA AMB VARIACIONS ÚNICAMENT DE DETALL.

Article 157: Publicitat (Art. 30.37 EAIB)
Article 184: Relacions de la Generalitat amb la Unió Europea (Art. 106 EAIB)
Article 191: Accions davant el Tribunal de Justícia. (Art. 113 EAIB)
DA 7a: Relació de tributs cedits. (DA 4a EAIB)
DF 3a: Termini de creació de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat – Generalitat (DT 10a EAIB)


ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
ESTATUT D’AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS
Article 157. Publicitat
Article 30. Competències exclusives
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre la regulació de l'activitat publicitària, sens perjudici de la legislació mercantil de l'Estat.
37. Publicitat, sense perjudici de la legislació mercantil.

Article 184. Relacions de la Generalitat amb la Unió Europea. Disposició general
Article 106. Unió Europea.
La Generalitat participa, en els termes que estableixen aquest Estatut i la legislació de l'Estat, en els afers relacionats amb la Unió Europea que afectin les competències o els interessos de Catalunya.
La comunitat autònoma participarà en els assumptes relacionats amb la Unió Europea que afectin les competències i els interessos de les Illes Balears, en els termes establerts en aquest Estatut d’Autonomia, a la Constitució i a la legislació de l’Estat.
Article 191. Accions davant el Tribunal de Justícia
Article 113. Tribunal de Justícia de la Unió Europea
1.La Generalitat té accés al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en els termes que estableixi la normativa europea. 
 
1. La comunitat autònoma intervé en els processos davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en els termes establerts per la legislació de l’Estat. Tindrà accés en el seu cas al mateix si així ho estableix la legislació de Comunitària.



Disposició addicional setena. Relació de tributs cedits
Disposició adicional quarta. Tributs estatals cedits.
A l'efecte del que estableix l'article 203.2, en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Estatut tenen la consideració de: 
	Tributs estatals cedits totalment:

- Impost sobre successions i donacions.
- Impost sobre el patrimoni.
- Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
- Tributs sobre jocs de l’atzar.
- Imposts sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs.
- Impost sobre determinats mitjans de transport.
- Impost sobre l’electricitat.
	Tributs estatals cedits parcialment:
- Impost sobre la renda de les persones físiques. 
- Impost sobre el valor afegit.
- Impost sobre hidrocarburs.
- Impost sobre les labors del tabac.
- Impost sobre l'alcohol i begudes derivades.
- Impost sobre la cervesa.
- Impost sobre el vi i begudes fermentades.
- Impost sobre els productes intermedis. 
El contingut d'aquesta disposició es pot modificar per mitjà d'un acord entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l'Estat, el qual l'ha de tramitar com a projecte de llei. A aquest efecte, la modificació d'aquesta disposició no es considera com a modificació de l'Estatut.
L'abast i les condicions de la cessió han d'ésser establerts per la Comissió Mixta a què fa referència l'article 210 que, en tot cas, l'ha de referir als rendiments a Catalunya. El Govern de l'Estat ha de tramitar l'acord de la Comissió com a projecte de llei.

1. A l’entrada en vigor del present estatut, els tributs estatals cedits tindran la consideració següent:
a) Tributs estatals cedits totalment:
- Impost sobre successions i donacions.
- Impost sobre el patrimoni.
- Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
- Tributs sobre jocs de l’atzar.
- Imposts sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs.
- Impost sobre determinats mitjans de transport.
- Impost sobre l’electricitat.

b) Tributs estatals cedits parcialment:
- Impost sobre la renda de les persones físiques.
- Impost sobre el valor afegit.
- Impost sobre hidrocarburs.
- Impost sobre les labors del tabac.
- Impost sobre l’alcohol i begudes derivades.
- Impost sobre la cervesa.
- Impost sobre el vi i les begudes fermentades.
- Impost sobre els productes intermedis.
2. L’enumeració dels tributs continguda a l'apartat anterior no exclou la futura participació en imposts no cedits actualment. A aquests efectes, la modificació d’aquesta disposició no es considerarà modificació de l’Estatut.
3. L’abast i les condicions de la cessio seran fixats per la Comissió Mixta sementada a l’article 125 que, en tot cas, ho referirà a rendiments a les Illes Balears. El Govern tramitarà l’acord de la Comissió com a projecte de llei.



Disposició final tercera. Termini de creació de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat – Generalitat
DT 10a. Disposició transitòria desena. Comissió Mixta d’Economia i Hisenda.
La Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat, que est
ableix l'article 210, s'ha de crear en el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest Estatut. Mentre no es constitueixi, la Comissió Mixta de Valoracions Estat - Generalitat n'assumeix les competències. La constitució de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat comporta l'extinció immediata de la Comissió Mixta de Valoracions Estat - Generalitat.
La Comissió Mixta d'Economia i Hisenda entre l’Estat i les Illes Balears, que estableix l’article 125, s’ha de crear en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor del present estatut. Mentre no es constitueixi, la Comissió Mixta prevista a l’article 73 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
aprovat per la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, d’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en la seva redacció per Llei Orgànica 3/1999, de 8 de gener, de reforma de la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, d’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, assumeix les seves competències.


TERCER NIVELL: 1 PRECEPTE DE L’EAC IMPUGNAT, QUE A L’EAIB TÉ UNA REDACCIÓ FORMALMENT DIFERENT, PERÒ UN FONS NORMATIU MOLT SEMBLANT.


Art. 7: La condició política de catalans (Art. 8 EAIB)

ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
ESTATUT D’AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS
Article 7. La condició política de catalans
Article 9. La condició política dels illencs
1.Gaudeixen de la condició política de catalans o ciutadans de Catalunya els ciutadans espanyols que tenen veïnatge administratiu a Catalunya. Llurs drets polítics s’exerceixen d’acord amb aquest Estatut i les lleis. 
2.Gaudeixen, com a catalans, dels drets polítics definits per aquest Estatut els espanyols residents a l’estranger que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu, i també llurs descendents que mantenen aquesta ciutadania, si així ho sol·liciten, en la forma que determini la llei.
1. Als efectes d’aquest Estatut, tenen la condició política de ciutadans de la comunitat autònoma els espanyols que, d’acord amb les lleis generals de l’Estat, tenguin veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis de les Illes Balears.
2. Gaudeixen dels drets polítics definits en aquest Estatut els ciutadans espanyols residents a l’estranger que hagin tengut el darrer veïnatge administratiu a les Illes Balears i acreditin aquesta condició en el consolat d’Espanya corresponent. Gaudeixen també d’aquests drets els seus descendents inscrits com a espanyols, si ho sol.liciten, en la forma que determini la llei de l’Estat.
3. Els estrangers que, tenint veïnatge a qualsevol dels municipis de les Illes Balears, adquireixin la nacionalitat espanyola queden subjectes al Dret Civil de les Illes Balears llevat del cas que hi manifestin voluntat en sentit contrari.

L’Estatut de les Illes Balears fa referència a les lleis generals de l’Estat, mentre que l’EAC afirma que els drets polítics s’exerceixen “d’acord amb aquest Estatut i les lleis”.

D’acord amb l’EAIB, els ciutadans residents a l’estranger han d’acreditar haver tingut el darrer veïnatge administratiu a les Illes davant el consolat d’Espanya corresponent. Aquest aspecte no es concreta a l’EAC.

La referència al Dret Civil de les Illes Balears (EAIB) no té un equivalent a l’EAC.


QUART NIVELL: 2 PRECEPTES DE L’EAC IMPUGNATS, QUE A L’EAIB TENEN UNA REDACCIÓ AMB DIFERÈNCIES DE FORMA I DE CONTINGUTS.

Art. 204.2: L’Agència Tributària de Catalunya (Art. 133.4)

ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
ESTATUT D’AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS
Article 204. l'Agència Tributària de Catalunya
Article 133.  Agència Tributària. 
2.La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels altres impostos de l'Estat recaptats a Catalunya corresponen a l'Administració tributària de l'Estat, sens perjudici de la delegació que la Generalitat en pugui rebre ni de la col·laboració que es pugui establir especialment quan ho exigeixi la naturalesa del tribut. Per a desplegar el que determina el paràgraf anterior, s'ha de constituir, en el termini de dos anys, un consorci, o un ens equivalent, amb participació paritària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i de l'Agència Tributària de Catalunya. El Consorci es pot transformar en l'Administració tributària a Catalunya. 
4. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de la resta d’imposts de l’Estat recaptats a les Illes Balears correspondran a l’Administració Tributària de l’Estat, sense perjudici de la delegació que les Illes Balears puguin rebre
d’aquest, i de la col.laboració que pugui establir-se especialment, quan així ho exigeixi la naturalesa del tribut.
Per desenvolupar el que es preveu al paràgraf anterior, l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i l’Agència Tributària de les Illes Balears podran establir els convenis de col.laboració que estimin pertinents.

Article 206- Participació en el rendiment dels tributs estatals i mecanismes d'anivellament i de solidaritat
Article 123. Solidaritat i suficiència financera
3.Els recursos financers de què disposi la Generalitat es poden ajustar perquè el sistema estatal de finançament disposi de recursos suficients per a garantir l'anivellament i la solidaritat a les altres comunitats autònomes, a fi que els serveis d'educació, de sanitat i altres serveis socials essencials de l'estat del benestar prestats pels diferents governs autonòmics puguin assolir nivells similars al conjunt de l'Estat, sempre que portin a terme un esforç fiscal també similar. De la mateixa manera, la Generalitat rep recursos, si escau, dels mecanismes d'anivellament i de solidaritat. Els nivells esmentats són fixats per l'Estat.

5. L'Estat ha de garantir que l'aplicació dels mecanismes d'anivellament no alteri en cap cas la posició de Catalunya en l'ordenació de rendes per capita entre les comunitats autònomes abans de l'anivellament.
2. Els recursos financers de que disposi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es podran ajustar per que el sistema estatal de finançament disposi de recursos suficients per garantir l’anivellament i solidaritat a les demés comunitats autònomes, a fi que els serveis d’educació, sanitat i altres serveis socials essencials de l’Estat del Benestar prestats pels diferents governs autonòmics puguin assolir nivells similars en el conjunt de l’Estat, sempre i quan portin a terme un esforç fiscal també similar. De la mateixa manera i si escau, la Comunitat Autònoma de Illes Balears rebrà recursos dels mecanismes d’anivellament i solidaritat. Aquests nivells seran fixats per l’estat


Art. 204.2 (EAC): “s’ha de constituir, en el termini de dos anys, un consorci, o un ens equivalent amb participació paritària de l’AEAT i de l’ATC”. Art. 133.4 (EAIB): “l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i l’Agència Tributària de les Illes Balears podran establir els convenis de col.laboració que estimin pertinents“.

L’article 206.3 de l’EAC té una formulació idèntica a l’article 123.2 de l’EAIB. En canvi, l’article 206.5 de l’EAC, que garanteix el manteniment de l’ordinalitat, no té una equivalència l’EAIB.


7. COMPARATIVA AMB L’ESTATUT D’AUTONOMIA D’ARAGÓ

El nou Estatut d’autonomia d’Aragó ha estat aprovat per la Llei orgànica 5/2007, de 20 d’abril, de reforma de l’Estatut d’Autonomia d’Aragó (BOE núm. 97, 23 d’abril de 2007). Té 115 articles, i 13 disposicions, entre addicionals, transitòries, derogatòries i finals.

Dels 136 preceptes de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) impugnats pel Partit Popular (129 segons les consideracions realitzades en la comparativa amb l’Estatut d’Autonomia per a Andalusia) Vegeu el capítol núm 4 d’aquest Informe. en aquest Informe, 37 tenen un redactat similar al nou Estatut d’Autonomia d’Aragó (EAA).

D’aquests, 9 tenen una redacció pràcticament idèntica, amb variacions únicament de detall; 8 presenten diferències en la forma però no en el fons normatiu; i 20 contenen diferències de forma i de contingut, però segueixen essent semblants. 

A continuació es fa una relació dels preceptes impugnats en un Estatut (EA Catalunya) i no impugnats en l’altre (EA Aragó), segons aquests nivells d’identitat o semblança. No s’entrarà, en canvi, en aquells aspectes d’un que no tenen equivalència en l’altre, ni tampoc en els articles no impugnats. 

Per a cada matèria, s’esmenta el número de l’article de l’EAC impugnat; a continuació, el seu títol, la referència del seu equivalent a l’EAA i, a continuació, es reprodueixen textualment els que únicament tenen variacions de detall, i se’n seleccionen tres de cadascun dels altres dos nivells de semblança.


SEGON NIVELL: ELS 9 PRECEPTES DE L’EAC IMPUGNATS QUE A L’EAA TENEN UNA REDACCIÓ PRÀCTICAMENT IDÈNTICA, AMB VARIACIONS ÚNICAMENT DE DETALL. Són els següents:

Article 95.4: El Tribunal de Justícia de Catalunya (art. 63.2 EAA)

Article 106: Justícia gratuïta. Procediments de mediació i de conciliació (art. 67.4 EAA).

Article 157: Publicitat (art. 71 28a EAA).

Article 174.3: Disposicions generals (art. 89.1 EAA)

Article 169.3: Transports (art. 88.5 EAA).

Article 184: Disposició general (art. 92.1 EAA). 

Article 188. Participació en el control dels principis de subsidiarietat i de proporcionalitat (art. 93.3 EAA).

Article 218.5: Autonomia i competències financeres (art. 114.1 EAA).

Article 223.1.i): La reforma de la resta dels títols (art. 115.7 EAA).




ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
ESTATUT D’AUTONOMIA D’ARAGÓ
Article 95. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Article 63. El Tribunal Superior de Justícia d’Aragó
4. Correspon al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la resolució dels recursos extraordinaris de revisió que autoritzi la llei contra les resolucions fermes dictades pels òrgans judicials de Catalunya.
2. (El Tribunal Superior de Justícia d'Aragó coneixerà, en tot cas, dels recursos de cassació fundats en la infracció del Dret propi d'Aragó, així com) dels recursos extraordinaris de revisió que contempli la Llei contra les resolucions fermes dels òrgans jurisdiccionals radicats a Aragó. (També exercirà les altres funcions que en matèria de Dret estatal estableixi la Llei Orgànica del Poder Judicial. )

Article 106. Justícia gratuïta. Procediments de mediació i de conciliació
Article 67. Mitjans al servei de l'Administració de Justícia.
1. Correspon a la Generalitat la competència per a ordenar els serveis de justícia gratuïta i d'orientació jurídica gratuïta.
4. Correspon a la Comunitat Autònoma l'ordenació i organització dels serveis de justícia gratuïta i orientació jurídica gratuïta .
Article 157. Publicitat
Article 71. Competències exclusives
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre la regulació de l'activitat publicitària, sens perjudici de la legislació mercantil de l'Estat.
28. ª Publicitat, que, en tot cas, inclou la regulació de l'activitat publicitària conforme als principis d'objectivitat i veracitat. 
Article 169. Transports
Article 88. Col·laboració amb l'Estat	
3. La Generalitat participa en l'establiment dels serveis ferroviaris que garanteixin la comunicació amb altres comunitats autònomes o amb el trànsit internacional, d'acord amb el que estableix el títol V.
5. La Comunitat Autònoma d'Aragó participarà en l'establiment dels serveis ferroviaris que garanteixin la comunicació amb altres Comunitats Autònomes o el trànsit internacional, d’acord amb la normativa estatal.
Article 174. Disposicions generals
Article 89. Participació en institucions, procediments i organismes estatal. 
3. La Generalitat participa en les institucions, els organismes i els procediments de presa de decisions de l'Estat que afectin les seves competències d'acord amb el que estableixen aquest Estatut i les lleis.
1. La Comunitat Autònoma d'Aragó participarà en els organismes i procediments de presa de decisions de l'Estat que afectin les seves competències d'acord amb l'establert al present Estatut i en les lleis de l'Estat. 
Article 184. Disposició general
Article 92. Relacions amb la Unió Europea
La Generalitat participa, en els termes que estableixen aquest Estatut i la legislació de l'Estat, en els afers relacionats amb la Unió Europea que afectin les competències o els interessos de Catalunya.
1. La Comunitat Autònoma d'Aragó participarà, en els termes que estableix la legislació estatal, en els assumptes relacionats amb la Unió Europea que afectin les competències o interessos d’Aragó. 
Article 188. Participació en el control dels principis de subsidiarietat i de proporcionalitat
Article 93. Participació en la formació i aplicació del Dret de la Unió
El Parlament participa en els procediments de control dels principis de subsidiarietat i de proporcionalitat que estableixi el dret de la Unió Europea amb relació a les propostes legislatives europees si aquestes propostes afecten competències de la Generalitat.
3. Les Corts d'Aragó participaran en els procediments de control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat que estableixi la Unió Europea en relació amb les propostes legislatives europees quan afectin competències de la Comunitat Autònoma.
Article 218. Autonomia i competències financeres
Article 114. Relacions financeres amb les Entitats Locals aragoneses
5. Correspon a la Generalitat l'exercici de la tutela financera sobre els governs locals, respectant l'autonomia que els reconeix la Constitució.
1. Correspon a la Comunitat Autònoma la tutela financera respecte de les Entitats Locals, respectant, en tot cas, l'autonomia reconeguda a les mateixes als articles 137, 140, 141 i 142 de la Constitució. 
Article 223. La reforma de la resta dels títols
Article 115. Procediment de reforma
1. La reforma dels Títols de l'Estatut no inclosos en l'article 222 s'ha d'ajustar al procediment següent:
i) L'aprovació de la reforma per les Corts Generals per mitjà d'una llei orgànica ha d'incloure l'autorització de l'Estat perquè la Generalitat convoqui en el termini màxim de sis mesos el referèndum a què fa referència la lletra b.
7. L'aprovació de la reforma per les Corts Generals, mitjançant Llei Orgànica, inclourà l'autorització de l'Estat perquè el Govern d'Aragó convoqui referèndum de ratificació del cos electoral d'Aragó en un termini de sis mesos des de la votació final en les Corts Generals. El Govern d'Aragó convocarà tal referèndum si així ho acorden prèviament les Corts d'Aragó amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus membres. 


TERCER NIVELL: ELS 8 PRECEPTES DE L’EAC IMPUGNATS QUE A L’EAA TENEN UNA REDACCIÓ FORMALMENT DIFERENT, PERÒ UN FONS NORMATIU MOLT SEMBLANT. Són els següents:

Article 7: La condició política de catalans (art. 4 EAA).

Article 52.1: Mitjans de comunicació social (art. 28.3 EAA).

Article 80.1: Funcions i relacions amb el Tribunal de Comptes (art. 112  EAA)..

Article 117: Aigua i obres hidràuliques (art. 72 EAA).

Article 186.1: Participació en la formació de les posicions de l’Estat (art. 93.1 EAA). 

Article 187.1: Participació en institucions i organismes europeus (art. 94 EAA).
 
Article 195: Acords de col.laboració (art. 96 EAA). 

Article 206.3: Participació en el rendiment dels tributs estatals i mecanismes d'anivellament i de solidaritat (art. 107.2 EAA).


Exemples:

ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
ESTATUT D’AUTONOMIA D’ARAGÓ
Article 52. Mitjans de comunicació social
Article 28: Ciència, comunicació social i creació artística
1. Correspon als poders públics de promoure les condicions per a garantir el dret a la informació i a rebre dels mitjans de comunicació una informació veraç i uns continguts que respectin la dignitat de les persones i el pluralisme polític, social, cultural i religiós. En el cas dels mitjans de comunicació de titularitat pública la informació també ha d’ésser neutral.
3. Correspon als poders públics aragonesos promoure les condicions per a garantir el dret a una informació veraç, els continguts de la qual respectin la dignitat de les persones i el pluralisme polític, social i cultural.
Article 117. Aigua i obres hidràuliques
Article 72. Aigües.
Correspon a la Generalitat, en matèria d'aigües que pertanyin a conques hidrogràfiques intracomunitàries, la competència exclusiva, que inclou en tot cas: 
	L'ordenació administrativa, la planificació i la gestió de l'aigua superficial i subterrània, dels usos i els aprofitaments hidràulics i també de les obres hidràuliques que no siguin qualificades d'interès general. 

La planificació i l'adopció de mesures i instruments específics de gestió i protecció dels recursos hídrics i dels ecosistemes aquàtics i terrestres vinculats a l'aigua. 
Les mesures extraordinàries en cas de necessitat per a garantir el subministrament d'aigua. 
	L'organització de l'administració hidràulica de Catalunya, inclosa la participació dels usuaris. 
	La regulació i l'execució de les actuacions relacionades amb la concentració parcel·lària i amb les obres de regatge. 
	La Generalitat, en els termes que estableix la legislació estatal, assumeix competències executives sobre el domini públic hidràulic i les obres d'interès general. En els mateixos termes, li correspon la participació en la planificació i la programació de les obres d'interès general. 

La Generalitat participa en la planificació hidrològica i en els òrgans de gestió estatals dels recursos hídrics i dels aprofitaments hidràulics que pertanyin a conques hidrogràfiques intercomunitàries. Correspon a la Generalitat, dins del seu àmbit territorial, la competència executiva sobre: 
a.  L'adopció de mesures addicionals de protecció i sanejament dels recursos hídrics i dels ecosistemes aquàtics. 
b. L'execució i l'explotació de les obres de titularitat estatal, si s'estableix mitjançant conveni. 
c. Les facultats de policia del domini públic hidràulic que li són atribuïdes per la legislació estatal. 
	La Generalitat ha d'emetre un informe preceptiu per a qualsevol proposta de transvasament de conques que impliqui la modificació dels recursos hídrics del seu àmbit territorial. 

La Generalitat participa en la planificació hidrològica dels recursos hídrics i dels aprofitaments hidràulics que passin per Catalunya o que hi fineixin provinents de territoris de fora de l'àmbit estatal espanyol, d'acord amb els mecanismes que estableix el títol V, i participa en l'execució de la dita planificació en els termes que estableix la legislació estatal.
1. Correspon a la Comunitat Autònoma d'Aragó la competència exclusiva en matèria d'aigües que discorrin íntegrament pel seu territori, comprenent l'esmentada competència:
a) L'ordenació, la planificació i la gestió de les aigües, superficials i subterrànies, dels usos i dels aprofitaments hidràulics, incloses la seva concessió, així com de les obres hidràuliques que no hi hagi qualificades, d'interès general.
b) La planificació i l'establiment de mesures i instruments específics de gestió i protecció dels recursos hídrics i dels ecosistemes aquàtics i terrestres vinculats a l'aigua.
c) Les mesures extraordinàries en cas de necessitat per garantir el subministrament d'aigua.
d) L'organització de l'administració hidràulica d'Aragó, inclòs la participació dels usuaris.
e) La regulació i l'execució de les actuacions relatives a les obres de regadiu.
També correspon a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matèria d'aigües minerals i termals, així com de projectes, construcció i explotació dels aprofitaments hidràulics, canals i regadius d'interès de la Comunitat Autònoma.
2. La Comunitat Autònoma d'Aragó, en el marc del disposat a l'article 149.1.22 de la Constitució espanyola i les lleis que el desenvolupen, participarà i col·laborarà en la planificació hidrològica i als òrgans de gestió estatal dels recursos hídrics i dels aprofitaments hidràulics que pertanyen a conques hidrogràfiques intercomunitàries que afectin Aragó. Així mateix, li correspon l'adopció de mesures addicionals de protecció i sanejament dels recursos hídrics i dels ecosistemes aquàtics; l'execució i l'explotació de les obres de titularitat estatal, si s'estableix mitjançant conveni, i les facultats de policia del domini públic hidràulic atribuïdes per la legislació estatal, participant en la fixació del cabal ecològic.
3. En aquest sentit, i per a la defensa dels drets relacionats amb l'aigua contemplats a l'article 19, la Comunitat Autònoma emetrà un informe preceptiu per a qualsevol proposta d'obra hidràulica o de transferència d'aigües que afecti el seu territori. El Govern d'Espanya haurà de propiciar de forma efectiva l'acord entre totes les Comunitats Autònomes que puguin resultar afectades. 

Article 186. Participació en la formació de les posicions de l'Estat
Article 93. Participació en la formació i aplicació del Dret de la Unió.
1. La Generalitat participa en la formació de les posicions de l'Estat davant la Unió Europea, especialment davant el Consell de Ministres, en els afers relatius a les competències o als interessos de Catalunya, en els termes que estableixen aquest Estatut i la legislació sobre aquesta matèria.
1.La Comunitat Autònoma d'Aragó participa en la formació de les posicions de l'Estat davant de la Unió Europea, especialment davant del Consell de Ministres, en els assumptes que incideixin en les competències o interessos d'Aragó, en els termes que estableixen el present Estatut i la legislació estatal sobre la matèria.

	En l’article 52.1 de l’EAC se citen explícitament els mitjans de comunicació i el pluralisme religiós, cosa que no passa en l’article 28.3 de l’EAA. 


	L’EAC incorpora l’art. 117.2 que reconeix competències executives en les obres d’interès general (planificació i programació) mentre que aquesta qüestió no es troba recollida a l’EAA.


	En el text aragonès, i després de les esmenes aprovades, es precisa que, pel que fa a la participació en la formació de les posicions de l’Estat, en els assumptes que incideixin en les competències o interessos d'Aragó, es realitzarà en els termes que estableixen l’Estatut i la legislació estatal sobre la matèria. 



QUART NIVELL: ELS 20 PRECEPTES DE L’EAC IMPUGNATS QUE A L’EAA TENEN UNA REDACCIÓ AMB DIFERÈNCIES DE FORMA I DE CONTINGUTS. Són els següents:

Article 2. 4: La Generalitat (art. 1 EAA).

Article 3.1: Marc polític (art. 88 EAA).

Article 71.1 / 71.6.: Disposicions generals i principis d'organització i funcionament (art. 62 EAA)

Article 96: El Fiscal o la Fiscal Superior de Catalunya (art. 66 EAA).

Article 97: El Consell de Justícia de Catalunya (art. 64.1 EAA).

Article 99.1.: Composició, organització i funcionament (art. 64.2 EAA).

Article 105: Oficina judicial i institucions i serveis de suport (art. 67.3 EAA).

Article 107: Demarcació, planta i capitalitat judicials (art. 68 EAA).

Art. 110: Competències exclusives Tot i que les competències són semblants, en l’Estatut català estan desenvolupades al llarg de diferents articles, i en el cas aragonès s’enuncien en un article. (art. 71 EAA).

Art. 111: Competències compartides (art. 75 EAA).

Art. 112: Competències executives (art. 77 EAA).




Article 114.5.: Activitat de foment (art. 79.3 EAA).

Article 123: Consum (art. 71 26a EAA).

Article 135: Estadística (art. 71 49a EAA).

Article 183. Funcions i composició de la Comissió Bilateral Generalitat – Estat (art. 90 EAA).

Article 191. Accions davant el Tribunal de Justícia (art. 95 EAA).

Article 205.: Òrgans economicoadministratius (art. 106 EAA).

Article 210: La Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat – Generalitat (art. 109 EAA).

Art. 204.1: L’Agència Tributària de Catalunya (art. 106.1 i 106.4 EAA).

Article 218.2.: Autonomia i competències financeres (art. 114 EAA).


Exemples:

ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
ESTATUT D’AUTONOMIA D’ARAGÓ
Article 183. Funcions i composició de la Comissió Bilateral Generalitat – Estat
Article 90. La Comissió Bilateral de Cooperació Aragó-Estat

La Comissió Bilateral Generalitat - Estat, d'acord amb els principis que estableixen els articles 3.1 i 174, constitueix el marc general i permanent de relació entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l'Estat als efectes següents: 
	La participació i la col·laboració de la Generalitat en l'exercici de les competències estatals que afectin l'autonomia de Catalunya. 
L'intercanvi d'informació i l'establiment, quan escaigui, de mecanismes de col·laboració en les respectives polítiques públiques i els assumptes d'interès comú. 
	Les funcions de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat són deliberar, fer propostes i, si escau, adoptar acords en els casos establerts per aquest Estatut i, en general, amb relació als àmbits següents: 
	Els projectes de llei que incideixen singularment en la distribució de competències entre l'Estat i la Generalitat. 
La programació de la política econòmica general del Govern de l'Estat en tot allò que afecti singularment els interessos i les competències de la Generalitat i sobre l'aplicació i el desenvolupament d'aquesta política. 
	L'impuls de les mesures adequades per a millorar la col·laboració entre l'Estat i la àmbits d'interès comú. 
	Els conflictes competencials plantejats entre les dues parts i la proposta, si escau, de mesures per a resoldre'ls. 
	L'avaluació del funcionament dels mecanismes de col·laboració que s'hagin establert entre l'Estat i la Generalitat i la proposta de les mesures que permetin millorar-lo. 
	La proposta de la relació d'organismes econòmics, institucions financeres i empreses públiques de l'Estat en els quals la Generalitat pot designar representants, i les modalitats i les formes d'aquesta representació. 
	El seguiment de la política europea per a garantir l'efectivitat de la participació de la Generalitat en els assumptes de la Unió Europea. 
	El seguiment de l'acció exterior de l'Estat que afecti les competències pròpies de la Generalitat. 
	Les qüestions d'interès comú que estableixin les lleis o que plantegin les parts.
	La Comissió Bilateral Generalitat - Estat és integrada per un nombre igual de representants de l'Estat i de la Generalitat. La seva presidència és exercida de manera alternativa entre les dues parts en torns d'un any. La Comissió disposa d'una secretaria permanent i pot crear les subcomissions i els comitès que cregui convenients. La Comissió elabora una memòria anual, que trasllada al Govern de l'Estat i al Govern de la Generalitat i al Parlament. 
	La Comissió Bilateral Generalitat - Estat es reuneix en sessió plenària almenys dues vegades l'any i sempre que ho demani una de les dues parts. 
La Comissió Bilateral Generalitat - Estat adopta el seu reglament intern i de funcionament per acord de les dues parts. 
	La Comissió Bilateral de Cooperació de es configura com l'instrument principal de relació entre la Comunitat Autònoma i l'Estat, sense perjudici de les funcions atribuïdes a altres òrgans concrets de cooperació bilateral o multilateral.
2. A tals efectes, la Comissió Bilateral de Cooperació exerceix les següents funcions:
a) Impulsar la realització d'actuacions i plans conjunts per al desenvolupament de polítiques comunes i, en virtut d'això, subscriure els oportuns convenis de col·laboració.
b) Deliberar i fer propostes, en el seu cas, sobre l'elaboració de projectes legislatius de l'Estat que afectin especialment a les competències i interessos d'Aragó.
c) Dissenyar mecanismes de col·laboració mútua en els diferents àmbits sectorials on conflueixi l'interès d'ambdues Administracions.
d) Servir d'instrument per prevenir conflictes entre ambdues Administracions, així com intentar dirimir controvèrsies per via extraprocessal.
e) Qualssevol altres funcions que coadjuvin als fins de cooperació entre ambdues Administracions que els són propis.

3. La Comissió Bilateral de Cooperació adopta les seves normes d'organització i funcionament per acord d'ambdues parts. En tot cas es reuneix en sessió plenària i quan ho sol·liciti una de les dues parts, i la seva presidència és exercida de forma alternativa en torns d'un any. 


Article 191. Accions davant el Tribunal de Justícia
Article 95. Accions davant el Tribunal de Justícia
La Generalitat té accés al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en els termes que estableixi la normativa europea.
2. El Govern de la Generalitat pot instar el Govern de l’Estat a iniciar accions davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en defensa dels legítims interessos i competències de la Generalitat. La Generalitat col.labora en la defensa jurídica.
La negativa del Govern de l’Estat a exercir les accions sol.licitades ha d’ésser motivada i ha d’ésser comunicada immediatament a la Generalitat.
1. La Comunitat Autònoma té accés al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en els termes que estableixi la normativa europea.
2. El Govern d’Aragó pot instar al Govern d’Espanya la interposició d’accions davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea  en defensa dels interessos i competències de la Comunitat Autònoma.
Article 204. L'Agència Tributària de Catalunya
Article 106. Aplicació i revisió en via administrativa dels tributs en la Comunitat Autònoma d'Aragó
1. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els tributs propis de la Generalitat de Catalunya, i també, per delegació de l'Estat, dels tributs estatals cedits totalment a la Generalitat, corresponen a l'Agència Tributària de Catalunya.
1. Correspon a la Comunitat Autònoma la gestió, liquidació, recaptació, inspecció i revisió dels seus propis tributs i dels tributs cedits totalment per l'Estat a Aragó, de conformitat amb la llei.

La cessió de tributs comportarà, en el seu cas, les transferències dels mitjans personals i materials necessaris per a l’exercici de dita gestió d’acord amb l’establert en la seva llei reguladora.

4. Mitjançant una llei de les Corts d’Aragó podrà crear-se una Agència Tributària d’Aragó, a la qual s’encomanarà l’aplicació de tots els tributs propis, així com dels tributs estatals cedits totalment per l’Estat a Aragó, amb respecte al disposat en la llei orgànica prevista a l’article 157.3 de la Constitució.


	L’art. 90 de l’EAA fa unes referències genèriques a les funcions de la Comissió Bilateral de Cooperació Aragó-Estat, mentre que l’EAC és més concret, també quant a la seva organització. 

Pel que fa a les accions davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya fa constar que la Generalitat col.labora en la defensa jurídica i que, en cas de negativa de l’Estat a exercir les accions, ho ha de motivar i comunicar-ho a la Generalitat.

	Es preveu l’Agència Tributària pròpia en tots dos estatuts, però mentre el text català té un article propi i força llarg, el text aragonès l’insereix en un article sobre aplicació i revisió de tributs.







8. COMPARATIVA AMB LA PROPOSTA DE REFORMA DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CASTELLA - LA MANXA

La proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Castella – la Manxa ha estat aprovada per unanimitat a les Corts d’aquella comunitat autònoma, i per tant, també ha rebut el suport del Partit Popular. Actualment està en tràmit al Congrés dels Diputats.

Amb alguna excepció, no hi ha llargs paràgrafs idèntics a l’Estatut català, però sí moltes coincidències de fons i també de formes. En concret, 50 dels preceptes impugnats pel PP existeixen també a la PEACLM:  2 tenen una redacció idèntica que a l’EAC, 11, pràcticament idèntica, amb variacions únicament de detall; 11 tenen una redacció formalment diferent, però un fons normatiu molt semblant; i 26 contenen algunes diferències de formes i de continguts.  

A continuació es relacionen els articles idèntics i semblants, classificats segons els quatre grups esmentats. Els dels dos primers grups es reprodueixen tots; els dels altres dos grups, se’n seleccionen tres exemples.

PRIMER NIVELL: ELS 2 PRECEPTES DE L’EAC IMPUGNATS QUE TENEN UNA REDACCIÓ IDÈNTICA S’inclouen en aquest nivell algunes diferències exclusivament formals, com diferències de temps verbals, utilització de sinònims o inversió de l’ordre de la frase. A LA PROPOSTA D’EACLM. Són els següents:

Art. 20.1: Dret a viure amb dignitat el procés de la mort (Art. 20.2 PEACLM).
Art. 169.2: Transports (Art. 128.2 PEACLM).


ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
PROPOSTA D’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CASTELLA – LA MANXA
Art. 20. 1: Dret a viure amb dignitat el procés de la mort
Article 20.2: Dret de voluntats anticipades i a viure amb dignitat el procés de la mort
1.Totes les persones tenen dret (a rebre un tractament adequat del dolor i cures pal·liatives integrals) Els parèntesis s’han utilitzat per marcar la part que no es reprodueix en la PEACLM; de tota manera, la part idèntica és la més significativa. i a viure amb dignitat el procés de llur mort. 

2. Totes les persones tenen dret a viure amb dignitat el procés de llur mort.
Art. 169: Transports
Article 128: 
2. La integració de línies o serveis de transport que transcorrin íntegrament per Catalunya en línies o serveis d'àmbit superior requereix l'informe previ de la Generalitat.
2. La integració de línies o serveis de transport que transcorrin íntegrament per Castella – la Manxa en línies o serveis d’àmbit superior al seu territori requerirà l’informe previ de la Junta de Comunitats.

SEGON NIVELL: ELS 11 PRECEPTES DE L’EAC IMPUGNATS QUE A LA PROPOSTA D’EACLM TENEN UNA REDACCIÓ PRÀCTICAMENT IDÈNTICA, AMB VARIACIONS ÚNICAMENT DE DETALL. Són els següents:

Art. 20.2: Dret a viure amb dignitat el procés de la pròpia mort (voluntats) (Art. 20.1 PEACLM).
Art. 115.1: Abast territorial i efectes de les competències (Art. 94 PEACLM).
Art. 120: Caixes d’estalvi (Art. 119.1, 2 i 3 PEACLM).
Art. 123: Consum (Art. 121 PEACLM).
Art. 141.2: Joc i espectacles (Art. 156.2 PEACLM).
Art. 146.1: Mitjans de comunicació social i serveis de contingut audiovisual (Art. 152 PEACLM).
Art. 158.3: Recerca, desenvolupament i innovació tecnològica (Art. 140.3 PEACLM).
Art. 169.3: Transports (Art. 128.3 PEACLM).
Art. 187.1: Participació en institucions i organismes europeus (Art. 63.3 PEACLM).
Art. 188: Participació en el control dels principis de subsidiarietat i de proporcionalitat (Art. 64.1 PEACLM).
Art. 199: Coordinació de les accions exteriors (Art. 66.3 PEACLM).


ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
PROPOSTA D’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CASTELLA – LA MANXA
Article 20. Dret a viure amb dignitat el procés de la mort
2.Totes les persones tenen dret a expressar llur voluntat d'una manera anticipada per tal de deixar constància de les instruccions sobre les intervencions i els tractaments mèdics que puguin rebre, que han d'ésser respectades, en els termes que estableixen les lleis, especialment pel personal sanitari quan no estiguin en condicions d'expressar personalment llur voluntat. 
Article  20.  Dret de voluntats anticipades i a viure amb dignitat el procés de la mort.
1. Totes les persones tenen dret a expressar llur voluntat de forma anticipada per tal de deixar constància de les instruccions sobre les intervencions i els tractaments mèdics que puguin rebre, especialment per a quan no estiguin en condicions d'expressar personalment llur voluntat, en el marc de l’establert a l’article 15 de la Constitució.

Article 115. Abast territorial i efectes de les competències
Article 94. Àmbit territorial de les competències
1. L’àmbit material de les competències de la Generalitat està referit al territori de Catalunya, excepte en els supòsits a què fan referència expressament aquest Estatut i altres disposicions legals que estableixen l’eficàcia jurídica  extraterritorial de les disposicions i els actes de la Generalitat.
La Junta de Comunitats estén l’àmbit material de les seves competències al territori de Castella - la Manxa, sense prejudici de l’ eficàcia jurídica extraterritorial de les seves disposicions i dels seus  actes que es puguin produir amb relació als supòsits a què fa referència expressament el present Estatut i les altres disposicions legals que així ho estableixin. 

Article 120. Caixes d'estalvis
Article 119. Caixes d’estalvis entitats de crèdit, bancs, assegurances i mutualitats no integrades en el sistema de Seguretat Social
1. Correspon a la Generalitat, en matèria de caixes d'estalvis amb domicili a Catalunya, la competència exclusiva sobre la regulació de llur organització, respectant el que estableixi l'Estat en exercici de les competències que li atribueix l'article 149.1.11 i 13 de la Constitució. Aquesta competència inclou en tot cas: 
	La determinació de llurs òrgans rectors i de la manera en què els diversos interessos socials hi han d'estar representats. 
	L'estatut jurídic dels membres dels òrgans rectors i dels altres càrrecs de les caixes d'estalvis. 
	El règim jurídic de la creació, la fusió, la liquidació i el registre. 
	L'exercici de les potestats administratives amb relació a les fundacions que creïn. 

La regulació de les agrupacions de caixes d'estalvis amb seu social a Catalunya. 
2. Correspon a la Generalitat, en matèria de caixes d'estalvis amb domicili a Catalunya, la competència compartida sobre l'activitat financera, d'acord amb els principis, les regles i els estàndards mínims que estableixin les bases estatals, que inclou, en tot cas, la regulació de la distribució dels excedents i de l'obra social de les caixes. Així mateix, la Generalitat fa el seguiment del procés d'emissió i distribució de quotes participatives, excepte en els aspectes relatius al règim d'ofertes públiques de venda o subscripció de valors i admissió a negociació, a l'estabilitat financera i a la solvència. 

3. Correspon a la Generalitat, en matèria de caixes d'estalvis amb domicili a Catalunya, la competència compartida sobre disciplina, inspecció i sanció de les caixes. Aquesta competència inclou en tot cas l'establiment d'infraccions i sancions addicionals en matèries de la seva competència. 
La Generalitat, d'acord amb el que estableix la legislació estatal, col·labora en les activitats d'inspecció i sanció que el Ministeri d'Economia i Hisenda i el Banc d'Espanya exerceixen sobre les caixes d'estalvis amb domicili a Catalunya. 
1. Correspon a la Comunitat Autònoma en matèria de caixes d’estalvi amb domicili a Castella - la Manxa, caixes rurals i entitats de cooperatives de crèdit, la competència exclusiva sobre la regulació de la seva organització, sense perjudici de l’establert en els articles 149.1.11.ª i 149.1.13.ª de la Constitució Espanyola. Aquesta competència inclou, en tot cas:
a) La determinació dels seus òrgans rectors i de la forma en què els diferents interessos socials han d’estar representats. 
b) L’estatut jurídic dels seu òrgans rectors i dels altres càrrecs.
c) El règim jurídic de la creació, la fusió, la liquidació i el registre. 
d) L’exercici de les potestats administratives amb relació a les fundacions que es creïn. 
e) La regulació de les agrupacions de les caixes d’estalvi con a seu social en Castella - la Manxa i de les restants entitats a què es refereix aquest apartat. 
2. Correspon a la Comunitat Autònoma, en matèria de caixes d’estalvi  amb domicili a Castella - la Manxa, caixes rurals i entitats cooperatives de crèdit, la competència compartida sobre l’activitat financera, d’acord amb els principis, regles i estàndard mínim que estableixin les bases estatals, que inclou, en tot cas, la regulació de la distribució dels excedents i de la obra social de les caixes.
Així mateix, la Comunitat Autònoma de Castella - la Manxa efectuarà el seguiment del procés d’emissió i distribució de quotes participatives, exceptuant els aspectes relatius al règim d’ofertes públiques de les vendes o subscripció de valors i admissió a negociació, a l’estabilitat financera i a la solvència. 
3. Correspon a la Comunitat Autònoma, en matèria de caixes d’estalvi amb domicili a Castella - la Manxa, caixes rurals i entitats cooperatives de crèdit, la competència compartida sobre disciplina, inspecció i sanció. Aquesta competència inclou, en tot cas, l’establert d’infraccions i sancions addicionals en matèria de la seva competència. 
Article 123. Consum
Article 121. Consum
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de consum, que inclou en tot cas: 
	La defensa dels drets dels consumidors i els usuaris, proclamats per l'article 28, i l'establiment i l'aplicació dels procediments administratius de queixa i reclamació. 
	La regulació i el foment de les associacions dels consumidors i els usuaris i llur participació en els procediments i afers que les afectin. 

La regulació dels òrgans i els procediments de mediació en matèria de consum. 
La formació i l'educació en el consum. 
La regulació de la informació en matèria de consumidors i usuaris. 
La Junta de Comunitats té atribuïda de forma exclusiva la competència en matèria de consum, que inclou en tot cas:
a) La protecció i defensa dels drets i interessos de los consumidores i usuaris, en especial d’aquells col·lectius que es troben en situació desfavorable, mitjançant els procediments que a tal efecte es prevegin.
b) La regulació dels òrgans i els procediments de solució extrajudicial de conflictes en matèria de consum.
c) La inspecció i ordenació del mercat.
d) El foment de les associacions de consumidors i usuaris i la seva participació en els assumptes que els afectin, així com de la informació, la formació i l’educació en el consum responsable.

Article 141. Joc i espectacles
Article 156.  Joc i espectacles públics
2. L’autorització de noves modalitats de joc i apostes d’àmbit estatal, o bé la modificació de les existents, requereix la deliberació a la Comissió Bilateral Generalitat – Estat que estableix el títol V i l’informe previ determinant de la Generalitat.
2. L’autorització de noves modalitats de joc i apostes d’àmbit estatal o bé la modificació de les existents requereix la deliberació en la Comissió Bilateral prevista en l’article 59 del present Estatut i l’informe previ de la Junta de Comunitats.

Article 153. Recerca, desenvolupament i innovació tecnològica
Article 143. Investigació i innovació tecnològica
3. Els criteris de col.laboració entre l'Estat i la Generalitat en matèria de política de recerca, desenvolupament i innovació s'han de fixar en el marc del que estableix el títol V. Així mateix, s'han d'establir els sistemes de participació de la Generalitat en la fixació de les polítiques que afectin aquestes matèries en l'àmbit de la Unió Europea i en altres organismes i institucions internacionals.
3. Mitjançant acord entre l’Estat i la Junta de Comunitats s’establiran els criteris de col·laboració en matèria d’investigació, desenvolupament i innovació, inclosa la participació de la Junta de Comunitats en la fixació de polítiques en aquestes matèries tant en la Unió Europea com en altres organismes i institucions internacionals.

Article 146: Mitjans de comunicació social i serveis de contingut audiovisual
Article 152: Mitjans de comunicació social i serveis de contingut audiovisual
1.Correspon a la Generalitat, en matèria de serveis de ràdio i televisió, i també de qualsevol altre servei de comunicació audiovisual:
a) La competència exclusiva sobre l’organització de la prestació del servei públic de comunicació audiovisual de la Generalitat i dels serveis públics de comunicació audiovisual d’àmbit local, respectant la garantia de l’autonomia local.
b) La competència compartida sobre la regulació i el control dels serveis de comunicació audiovisual que utilitzin qualsevol dels suports i de les tecnologies disponibles dirigits al públic de Catalunya, i també sobre les ofertes de comunicació audiovisual, si es distribueixen al territori de Catalunya.
1.La Junta de Comunitats té atribuïda de forma exclusiva  la regulació i la implantació de la prestació del servei públic de comunicació audiovisual de la Junta de Comunitats i dels serveis públics de comunicació audiovisual d’àmbit local, respectant l’autonomia local.
2. La Junta de Comunitats té atribuïda de forma compartida:
a) La regulació i el control dels serveis de comunicació audiovisual que utilitzin qualsevol dels suports i de les tecnologies disponibles dirigits als ciutadans de Castella – la Manxa.
b) Les ofertes de comunicació audiovisual, si es distribueixen al territori de Castella – la Manxa.
Article 169. Transports
Article 128.  Transports
3. La Generalitat participa en l'establiment dels serveis ferroviaris que garanteixin la comunicació amb altres comunitats autònomes o amb el trànsit internacional, d'acord amb el que estableix el títol V. 
3. La Junta de Comunitats participarà en l’establiment dels serveis ferroviaris que garanteixin la comunicació amb altres Comunitats Autònomes.
Article 187. Participació en institucions i organismes europeus
Article 63. Mecanismes de participació en institucions i organismes europeus
1. La Generalitat participa en les delegacions espanyoles davant la Unió Europea que tractin afers de la competència legislativa de la mateixa Generalitat, i especialment davant el Consell de Ministres i els òrgans consultius i preparatoris del Consell i de la Comissió.
3. En els mateixos termes  podrà participar directament en les delegacions espanyoles davant la Unió Europea quan es tractin assumptes de competència o interès autonòmic, especialment davant el Consell de Ministres i els òrgans consultius i preparatoris del Consell i de la Comissió o qualsevol altre amb idèntiques competències.

Article 188. Participació en el control dels principis de subsidiarietat i de proporcionalitat
Article  64.  Participació en el control del principi de subsidiarietat
El Parlament participa en els procediments de control dels principis de subsidiarietat i de proporcionalitat que estableixi el dret de la Unió Europea amb relació a les propostes legislatives europees si aquestes propostes afecten competències de la Generalitat.
1. Les Corts de Castella - la Manxa seran consultades prèviament a l’emissió del dictamen de las Corts Generals sobre les propostes legislatives de la Unió Europea en el procediment de control del principi de subsidiarietat i proporcionalitat que estableixi el Dret Comunitari quan estiguin afectades competències de la Comunitat Autònoma.

Article 199. Coordinació de les accions exteriors
Article  66. Disposicions generals (cap.II)

La Generalitat ha d'impulsar i coordinar, en l'àmbit de les seves competències, les accions exteriors dels ens locals i dels organismes i altres ens públics de Catalunya, sens perjudici de l'autonomia que tinguin.

3. La Junta de Comunitats podrà impulsar i coordinar, en l’àmbit de les seves competències, la projecció exterior de les Corporacions Locals i altres organismes o entitats de Castella - la Manxa, respectant la seva autonomia i l’ordenament jurídic aplicable.


TERCER NIVELL: ELS 11 PRECEPTES DE L’EAC IMPUGNATS QUE A LA PROPOSTA D’EACLM TENEN UNA REDACCIÓ FORMALMENT DIFERENT, PERÒ UN FONS NORMATIU MOLT SEMBLANT

Art. 7: La condició política de catalans (Art. 3 PEACLM)
Art. 121: Comerç i fires (Art. 121 PEACLM)
Art. 135: Estadística (Art. 130 PEACLM)
Art. 144.5: Medi ambient, espais naturals i meteorologia (Art. 149 PEACLM)
Art. 174.3: Disposicions generals (relacions de la Generalitat amb l’Estat i amb altres comunitats autònomes) (Art. 55.3 PEACLM)
Art. 186.1: Participació en la formació de les posicions de l’Estat (formació de posicions) (Art. 61.1 i 2 PEACLM)
Art. 186.4: Participació en la formació de les posicions de l’Estat (informació) (Art. 62.5 PEACLM)
Art. 187.3: Participació en institucions i organismes europeus (Art. 63.2 PEACLM)
Art. 191: Accions davant el Tribunal de Justícia (Art. 65 PEACLM)
Art. 204.1: L’Agència Tributària de Catalunya (Art. 165 PEACLM)
Art. 223.1.i): La reforma de la resta de títols (Art. 170.6 PEACLM)

Exemples:

ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
PROPOSTA D’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CASTELLA – LA MANXA
Article 144: Medi ambient, espais naturals i meteorologia
Article 149: Servei meteorològic
5. Correspon a la Generalitat l’establiment d’un servei meteorològic propi, el subministrament d’informació meteorològica i climàtica, incloent-hi el pronòstic, el control i el seguiment de les situacions meteorològiques de risc, i també la recerca en aquests àmbits i l’elaboració de la cartografia climàtica.
La Junta de Comunitats té atribuïda de forma exclusiva la competència en matèria de meteorologia i climatologia i pot establir, en tot cas un servei meteorològic propi sense perjudici dels serveis que de forma concorrent pugui establir l’Estat.

Article 187: Participació en institucions i organismes europeus
Article 63: Mecanismes de participació en institucions i organismes europeus
3.La Generalitat, d’acord amb l’Estat, participa en la designació de representants en el marc de la representació permanent d’aquest en la Unió Europea.
2. La Junta de Comunitats podrà designar membres a la Representació Permanent d’Espanya als organismes i institucions de la Unió Europea d’acord amb l’Estat i en el marc de la normativa aplicable.
Article 204: L’Agència Tributària de Catalunya
Article 165: L’Agència Tributària de Castella – la Manxa
1. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els tributs propis de la Generalitat de Catalunya, i també, per delegació de l'Estat, dels tributs estatals cedits totalment a la Generalitat, corresponen a l'Agència Tributària de Catalunya.
1. La gestió dels tributs propis i cedits així com la recaptació dels altres ingressos de naturalesa pública de la Junta de Comunitats s’encomana a l’Agència Tributària de Castella - la Manxa.
2. L’Agència Tributària es crearà mitjançant llei de les Corts de Castella- la Manxa com a ens de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, dotada de plena capacitat d’obrar i amb atribucions per a l’organització i l’exercici de les funciones a què es refereix l’apartat anterior.
3. L’Agència Tributària de Castella - la Manxa podrà exercir les seves funcions mitjançant conveni o consorci con altres administracions tributàries. Així mateix podrà exercir les funcions de gestió tributària en relació amb els tributs locals per delegació dels municipis. 
4. L’Agència Tributària de Castella - la Manxa podrà rebre per delegació la gestió, recaptació, liquidació i inspecció dels impostos recaptats per l’Estat a Castella - la Manxa, i col.laborar amb l’Administració tributària estatal, especialment quan així ho exigeixi la naturalesa del tribut.


Pel que fa al servei meteorològic, l’Estatut català en dóna més detalls, i el castellanomanxec fa referència a la possible concurrència de l’Estat. Quant a la participació en institucions i organismes europeus, Castella – la Manxa fa referència al marc de la normativa aplicable, sense concretar més. En el cas de l’Agència Tributària, apareix més detallada la de Castella – la Manxa.

QUART NIVELL: ELS 26 PRECEPTES DE L’EAC IMPUGNATS QUE A LA PROPOSTA D’EACLM TENEN UNA REDACCIÓ AMB DIFERÈNCIES DE FORMA I DE CONTINGUTS

Art. 2.4: La Generalitat (emanació de poders) (Art.1.3 PEACLM)
Art. 37 i 38: Garanties dels drets estatutaris (Art. 22PEACLM)
Art. 38.2: Tutela (Art. 22.4 PEACLM).
Art. 95.5: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Art. 72 PEACLM)
Art. 117: Aigua i obres hidràuliques (Art.98 - 105 PEACLM)
Art. 132: Emergències i protecció civil (Art. 132 PEACLM)
Art. 133: Energia i mines (Art.  123, 124 PEACLM)
Art. 135: Estadística (Art. 130 PEACLM)
Art. 138: Immigració (Art. 137 PEACLM)
Art. 139.1: Indústria, artesania, control metrològic i contrastació de metalls (Art. 127.1 PEACLM)
Art. 140: Infraestructures del transport i de les comunicacions (Art. 146 PEACLM)
Art. 142.2: Joventut (Art. 142 PEACLM)
Art. 147.1: Notariat i registres públics (Art. 112 PEACLM)
Art. 151: Organització territorial (Art. 106 PEACLM)
Art. 152: Planificació, ordenació i promoció de l’activitat econòmica (Art. 116 PEACLM)
Art. 154.2: Promoció i defensa de la competència (Art. 117 PEACLM)
Art. 162: Sanitat, salut pública, ordenació farmacèutica i productes farmacèutics (Art. 153 PEACLM)
Art. 166: Serveis socials, voluntariat, menors i promoció de les famílies (Art. 135 PEACLM)
Art. 170: Treball i relacions laborals (Art. 133 PEACLM)
Art. 171: Turisme (Art. 129 PEACLM)
Art. 183: Funcions i composició de la Comissió Bilateral Generalitat – Estat (Art. 59 PEACLM)
Art. 184: Disposició General (Relacions de la Generalitat amb la Unió Europea) (Art. 62.1  PEACLM)
Art. 189.3: Desenvolupament i aplicació del dret de la Unió Europea (Art.62.3  PEACLM).
Art. 195: Acords de col.laboració (Art. 68 PEACLM)
Art. 198: Participació en organismes internacionals (Art. 69.2 PEACLM)
Art. 204.2: L’Agència Tributària de Catalunya (Art. DT 3a PEACLM)

Exemples:

ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
PROPOSTA D’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CASTELLA – LA MANXA
Article 2
Article 1: Disposicions generals
4. Els poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya i s’exerceixen d’acord amb el que estableixen aquest Estatut i la Constitució. 
 3. Els poders de la Junta de Comunitats emanen de la Constitució Espanyola, del present Estatut i del poble de Castella - la Manxa.

Article 95: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Article 72: El President del Tribunal Superior de Justícia
5. El president o presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és el representant del poder judicial a Catalunya. És nomenat pel rei, a proposta del Consell General del Poder Judicial i amb la participació del Consell de Justícia de Catalunya, en els termes que determini la Llei orgànica del poder judicial. El president o presidenta de la Generalitat ordena que se’n publiqui el nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
1. El President del Tribunal Superior de Justícia serà nomenat pel Rei i ostenta la representació del Poder Judicial a Castella - la Manxa.
2. El President de Castella - la Manxa ordenarà la publicació d’aquest nomenament al Diari Oficial de Castella - la Manxa.

Article 154: Promoció i defensa de la competència
Article 117: Promoció i defensa de la competència
2. Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de defensa de la competència en l’exercici de les activitats econòmiques que alterin o puguin alterar la lliure competència del mercat en un àmbit que no ultrapassi el territori de Catalunya. Aquesta competència inclou en tot cas:
a) L’execució en mesures relatives als processos econòmics que afectin la competència.
b) La inspecció i l’execució del procediment sancionador.
c)  La defensa de la competència en l’exercici de l’activitat comercial.
1. Correspon a la Junta de Comunitats de forma compartida la defensa de la competència en el desenvolupament d’activitats econòmiques que alterin o puguin alterar la lliure competència del mercat quan aquestes activitats es desenvolupin en el territori de Castella - la Manxa, respectant la legislació de l’Estat.
2. La promoció de la competència en els mercats correspon en exclusiva a la Junta de Comunitats. 
3. La Junta de Comunitats té atribuïda la competència exclusiva sobre la creació del Tribunal de Defensa de la Competència de Castella - la Manxa amb jurisdicció sobre tot el seu territori en relació amb les activitats econòmiques que alterin o puguin alterar la competència.
4. La Junta de Comunitats promourà davant les instàncies corresponents les actuacions que siguin precises per a la defensa de la lliure competència en tot allò que afecti els interessos econòmics i socials de Castella - la Manxa.


En el cas de Catalunya, els poders emanen del poble, en canvi en el cas de Castella – la Manxa, també de la Constitució i l’Estatut, però tots tres conceptes són igualment a l’article. En el nomenament del President del Tribunal Superior de Justícia, en el cas de Catalunya hi participa el Consell de Justícia. La defensa de la competència està més desenvolupada a Castella- la Manxa i a més la competència hi és compartida, no executiva.
 
9. COMPARATIVA DELS ARTICLES DE L’EAC IMPUGNATS PEL DEFENSOR DEL POBLE  QUE COINCIDEIXEN TOTALMENT O PARCIAL AMB ELS ARTICLES IMPUGNATS PEL PP.

I: REDACCIÓ IDÈNTICA A L’ESTATUT ANDALÚS (4)

95.5 EAC - 143.1 EAA  President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

99 EAC - 144.2 EAA    Composició, organització i funcionament del Consell de Justícia de Catalunya. 

101.2 EAC - 146.2 EAA  Convocatòria de concursos per a jutges i magistrats. 

169.1 EAC - 64.3 EAA  Transport.


II: REDACCIÓ AMB VARIACIONS DE DETALL (17)

20 EAC - 20 EAA  Dret a viure amb dignitat el procés de la mort. 

21.2 EAC - 21.2 EAA Ensenyament laic. 

95.2 EAC - 140 EAA Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com a tribunal d’última  instància. 

97 EAC - 144.1 EAA Consell de Justícia de Catalunya. 

98 EAC - 144.3 EAA Atribucions del Consell de Justícia de Catalunya. 

103.3 EAC - 147 EAA Mitjans personals de l’administració de justícia. 

120 EAC - 75 EAA Caixes d’estalvi. 

132.1 EAC - 66 EAA Emergències i protecció civil.  

149.3 EAC - 56.9 EAA Ordenació del litoral. 

151 EAC - 59 EAA Organització territorial. 

158.3 EAC - 54.3 EAA Col·laboració en matèria de política de R+D+i. 

160.1 EAC - 60 EAA Règim local. 

166.1.2.3a.4 EAC - 61 EAA   Serveis socials, voluntariats, menors i promoció de les famílies. 

172.2 EAC - 53 EAA Ensenyament universitari. 

182.1.2.3 EAC - 87 EAA  Designació de representants en els organismes econòmics i socials. 

183 EAC - 220 EAA Comissió Bilateral Generalitat-Estat. 

210 EAC - 184 EAA Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals. 


III: REDACCIÓ SEMBLANT (7)

131.2.3 EAC - 52 EAA Ensenyament no universitari. 

152.4 EAC - 58.1, 2,3 EAA  Planificació de l’activitat econòmica. 

154.2 EAC - 58.5 EAA  Defensa de la competència. 

162.3 EAC -55 EAA   Sanitat. 

170.1.2 EAC -63 EAA  Treball i relacions laborals. 

171 EAC - 71 EAA  Turisme. 

180 EAC - 224 EAA  Designació dels membres del Tribunal Constitucional i del Consell General del Poder Judicial. 

SUBTOTAL: 28


IV: REDACCIÓ DIFERENT (12) (Semblants, però amb diferències de forma i de contingut)

52 EAC - 207 I 217 EAA Mitjans de comunicació social. 

110 EAC - 42.2.1r.  EAA  Competències exclusives. 

111 EAC - 42.2. 2n. EAA  Competències compartides. 

112 EAC - 42.2.3r. EAA Competències executives. 

117.1 EAC - 50 EAA Aigua i obres hidràuliques. 

121.1.2 EAC - 58.1 i 4 EAA. Comerç i fires. 

123 EAC - 58.2.4t EAA Consum. 

127.1.2.3 EAC - 69 EAA Cultura. 

133.1.4 EAC - 49 EAA Energia i mines. 

138 EAC - 62 EAA Immigració. 

140.1.2.3.4.5.6 EAC - 64 EAA  Infraestructures del Transport i de les comunicacions. 

147.1 EAC - 47 EAA Notariat i registres públics. 


En relació a les competències el Defensor del Poble considera que el que anomena “blindaje por descripción” és inconstitucional ja que en el seu recurs diferencia entre designació de la matèria i fixació del contingut de la matèria (sic).

Diu literalment: “El nuevo Estatuto de Autonomia de Cataluña no sólo procede a atribuir competencias a la Comunidad Autónoma, que –como ya hemos dicho- es lo que podían hacer a partir de las previsiones de la Constitución todos los Estatutos de Autonomía y lo que han hecho en la práctica hasta la fecha, sinó a definir, mediante un elenco exhaustivo de los ámbitos materiales respectivos, el concreto contenido material de las competencias atribuidas”.

Per això, les impugnacions dels articles relatius a les competències es refereixen a l’incís “en todo caso” i a la especificació de les submatèries en els diferents apartats.




10. FONTS

- CORTS VALENCIANES: Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, València, 25 d’abril de 2006.

- DEFENSOR DEL PUEBLO: Recurso de inconstitucionalidad número 8675-2006, en relación con diversos preceptos de la Ley Orgànica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya, Madrid, 2006.

- Decret 306/2006, de 20 de juliol, pel qual es dóna publicitat a la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, DOGC núm. 4680, 20.07.2006.

- GABINET JURÍDIC DE LA GENERALITAT: Alegaciones al  Recurso de inconstitucionalidad núm. 8045-2006, promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popuilar del Congreso de los Diputados, en relación con determinados preceptos del Estatuto de Autonomía de Catalunya, Barcelona, 2006.

- GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR: Recurso de inconstitucionalidad núm. 8045-2006, promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popuilar del Congreso de los Diputados, en relación con determinados preceptos del Estatuto de Autonomía de Catalunya, Madrid, 2006.

- INSTITUT D’ESTUDIS AUTONÒMICS:  “Quadre comparatiu de les propostes de reforma dels estatuts d’autonomia de Catalunya, Andalusia, Comunitat Valenciana i Illes Balears”, Barcelona, 2006.

- INSTITUT D’ESTUDIS AUTONÒMICS:  “Quadre comparatiu de les propostes de reforma dels estatuts d’autonomia de Catalunya, Aragó, Castella – la Manxa i Castella - Lleó”, Barcelona, 2006.

- LAMARCA, Albert i CASADO, Vanessa: “Comparativa entre les reformes dels Estatuts d’Autonomia de Catalunya i d’Andalusia”, InDret, Revista per a l’anàlisi del dret, Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2006.

- Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, BOE núm. 86, 11.04.2006.

- Ley orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears, BOE, núm. 52, 01.03.2007.

- Ley orgànica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, BOE, núm. 68, 20.03.2007.

- Ley orgànica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, BOE, núm. 97, 23.04.2007. 

- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla – La Mancha, BOCCLM núm. 212, 30.01.2007.


ANNEX: QUADRES – RESUM COMPARATIUS DELS DIFERENTS ESTATUTS (INSTITUT D’ESTUDIS AUTONÒMICS)



