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Any 1983

LLEI ORGÀNICA 5/1983, d’1 de març, per la qual
s’aplica l’article 144, c), de la Constitució a la
província de Segòvia. («BOE» 52, de 2-3-1983.)
JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei
orgànica següent i jo la sanciono.
La generalització del procés autonòmic, amb la sola
excepció de la província de Segòvia, que quedaria com a
única província de règim comú dins d’un Estat conformat
territorialment en la seva totalitat, en un futur immediat,
per l’existència d’ens territorials que impliquen constitucionalment una descentralització en l’àmbit polític i administratiu, exigeix, per raons d’interès nacional, la utilització del mecanisme que preveu la lletra c) de l’article 144
de la nostra Constitució per incorporar la província de
Segòvia al procés autonòmic de Castella i Lleó, regió a la
qual, de conformitat amb els criteris de l’article 143, 1, de
la Constitució, està unida per llaços històrics, culturals i
econòmics i del règim provisional d’autonomia de la qual
forma part.
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Article únic.
1. Per raons d’interès nacional i a l’empara del que
disposa l’article 144, c), de la Constitució, s’incorpora la
província de Segòvia al procés autonòmic de Castella i
Lleó, actualment en curs.
2. Aquesta Llei s’ha d’integrar en el cos de l’Estatut
d’autonomia de Castella i Lleó per a l’efectivitat de la
incorporació de la província de Segòvia a la dita Comunitat Autònoma en el termini i amb els requisits que estableixi el mateix Estatut.
Disposició final
Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia 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 de la Zarzuela, Madrid, 1 de març de 1983.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

