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Article únic.

Es modifica el paràgraf quart de l’article vuitè de la Llei 
orgànica per a les diferents modalitats de referèndum, que 
queda substituït pel text següent:

«Quatre. Celebrat el referèndum, si no s’arriba a obte-
nir la ratificació pel vot afirmatiu de la majoria absoluta 
dels electors de cada província, no es pot reiterar la inicia-
tiva fins que no transcorrin cinc anys.

Això no obstant, la iniciativa autonòmica prevista a 
l’article cent cinquanta-u s’entén ratificada a les províncies 
en què s’hagi obtingut la majoria de vots afirmatius previs-
tos al paràgraf anterior, sempre que els vots afirmatius 
hagin assolit la majoria absoluta del cens d’electors en el 
conjunt de l’àmbit territorial que pretengui accedir a 
l’autogovern.

Amb la sol·licitud prèvia de la majoria dels diputats i 
senadors de la província o províncies en què no s’hagi 
obtingut la ratificació de la iniciativa, les Corts Generals, 
mitjançant una llei orgànica, poden substituir la iniciativa 
autonòmica prevista a l’article cent cinquanta-u sempre 
que concorrin els requisits previstos al paràgraf anterior.»

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

El que disposa aquesta Llei és aplicable als referèn-
dums de ratificació de la iniciativa autonòmica celebrats 
amb anterioritat a la seva entrada en vigor i des de la 
vigència de la Constitució.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Palau Reial de Madrid, setze de desembre de mil nou-
cents vuitanta.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 27703 LLEI ORGÀNICA 13/1980, de 16 de desembre, de 
substitució a la província d’Almeria de la inicia-
tiva autonòmica. («BOE» 308, de 24-12-1980.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgà-
nica.

Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 
orgànica següent i jo la sanciono.

Article únic.

Havent-se produït la sol·licitud dels diputats i sena-
dors de la província d’Almeria, a la qual al·ludeix la Llei 
orgànica sobre regulació de les diferents modalitats de 
referèndum, les Corts Generals, pels motius d’interès 
nacional als quals es refereix el títol VIII de la Constitució, 
declaren substituïda en aquesta província la iniciativa 
autonòmica amb la finalitat que s’incorpori al procés 
autonòmic de les altres províncies andaluses pel procedi-
ment de l’article cent cinquanta-u de la Constitució.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Palau Reial de Madrid, setze de desembre de mil nou-
cents vuitanta.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 27704 LLEI 69/1980, de 16 de desembre, de participa-
ció d’Espanya en la V Reposició de Recursos 
del BID. («BOE» 308, de 24-12-1980.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei. 
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

Article primer.

S’aprova la participació d’Espanya en l’augment addi-
cional de capital exigible del Banc Interamericà de Desen-
volupament, acordat en el marc de la IV Reposició de 
Recursos. La participació d’Espanya en aquest augment 
addicional de capital exigible s’estableix en set milions 
sis-cents vuitanta-quatre mil quatre-cents set dòlars 
corrents dels Estats Units, import de les sis-centes trenta-
set accions que correspon subscriure a Espanya, segons 
el que estableix la Resolució aprovada per l’Assemblea de 
Governadors el vint-i-vuit de febrer de mil nou-cents 
setanta-vuit, que es publica com a annex u a aquesta 
Llei.

Article segon.

S’aprova la participació d’Espanya en la V Reposició 
de Recursos del BID en els termes que estableixen els 
articles següents, d’acord amb les resolucions aprovades 
per l’Assemblea de Governadors del Banc Interamericà de 
Desenvolupament, l’onze de desembre de mil nou-cents 
setanta-vuit, que es publiquen com a annexos dos i tres a 
aquesta Llei.

Article tercer.

La participació d’Espanya en el capital interregional 
del BID s’augmenta en cent dinou milions nou-cents deu 
mil cinc-cents vint dòlars dels Estats Units, del pes i llei en 
vigència, d’acord amb la variació de la paritat d’aquesta 
moneda el divuit d’octubre de mil nou-cents setanta-tres, 
equivalent a noranta-nou milions quatre-cents mil dòlars 
del pes i llei en vigència d’u de gener de mil nou-cents 
cinquanta-nou, corresponents a la subscripció de nou mil 
nou-centes quaranta accions. D’aquest import, nou mi-
lions vint-i-tres mil quatre-cents quaranta-vuit dòlars dels 
Estats Units, del pes i llei en vigència, d’acord amb la 
variació de la paritat d’aquesta moneda el divuit d’octubre 
de mil nou-cents setanta-tres, equivalent a set milions 
quatre-cents vuitanta mil dòlars dels Estats Units del pes 
i llei en vigència l’u de gener de mil nou-cents cinquanta-
nou, corresponents a la subscripció de set-centes qua-


