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tot abans que s’hagi configurat definitivament la voluntat 
parlamentària.

D’altra banda, la redacció i l’eficàcia de l’article 79 de 
la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Consti-
tucional, poden tenir difícil encaix en les previsions de 
l’article 91 de la Constitució, que assenyala un termini 
determinat de sanció real de les lleis aprovades per les 
Corts, sense preveure terminis d’espera dels eventuals 
projectes que, pel fet d’haver estat aprovats per les cam-
bres, han deixat de ser-ho i s’han transformat en lleis, si 
bé mancats encara de sanció.

Per tot això, aquesta Llei orgànica deroga, amb caràcter 
immediat, el recurs previ d’inconstitucionalitat contra pro-
jectes d’estatuts d’autonomia i lleis orgàniques. Sense per-
judici d’això, i amb la intenció de respectar al màxim les 
situacions existents en virtut de l’aplicació de la norma que 
es deroga, els recursos previs que es trobin interposats en 
la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei orgànica mante-
nen la seva tramitació i resultat, amb caràcter transitori, de 
conformitat amb el que disposa aquella norma.

Article únic

1. L’apartat e) del número 1 de l’article 2n de la Llei 
orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, reguladora del Tribunal 
Constitucional, queda redactat de la manera següent:

«e) De la declaració sobre la constitucionalitat dels 
tractats internacionals.»

2. Queda derogat en la seva totalitat el capítol II del 
títol VI, que comprèn l’article 79 de la dita Llei orgànica.

3. El títol VI d’aquesta Llei orgànica, que deixa d’estar 
estructurat en capítols, passa a denominar-se «De la decla-
ració sobre la constitucionalitat dels tractats internacio-
nals».

DISPoSICIó TrAnSITòrIA

Els recursos previs d’inconstitucionalitat que es trobin 
interposats a l’entrada en vigor d’aquesta Llei orgànica, 
sobre la base de la norma que es deroga, continuen la 
seva tramitació fins que es produeixi el pronunciament 
del Tribunal Constitucional, en els termes i amb els efectes 
que preveu la norma esmentada.

DISPoSICIó fInAL

Aquesta Llei orgànica 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, 7 de juny de 1985.

JUAn CArLoS r.

El president del Govern, 
fELIPE GonZÁLEZ MÁrQUEZ

10478 LLEI ORGÀNICA 4/1985, de 7 de juny, per la qual 
es deroga el capítol II del títol VI de la Llei orgà-
nica 2/1979, de 3 d’octubre, reguladora del Tri-
bunal Constitucional. («BoE» 137, de 8-6-1985.)

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.

PrEàMBUL

La Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, reguladora del 
Tribunal Constitucional, va introduir el recurs previ d’in-
constitucionalitat contra projectes d’estatuts d’autonomia 
i de lleis orgàniques, institució no prevista a la Constitu-
ció, i la regulació de la qual té entrada a través del pre-
cepte general que conté el seu article 161, lletra d), tal com 
expressament assenyalava el preàmbul al projecte de la 
mateixa Llei orgànica.

Efectivament, el títol IX de la Constitució ordena, a tra-
vés del Tribunal Constitucional, un sistema de control 
legislatiu «a posteriori» i de caràcter no suspensiu, aliè a 
tot control previ, l’acceptació del qual, com que excedeix 
les garanties constitucionals, no té cap altre fonament que 
la mateixa Llei orgànica que el regula.

L’experiència acumulada durant més de tres anys de 
justícia constitucional ha mostrat que aquest recurs previ 
s’ha configurat com un factor distorsionador de la puresa 
del sistema de relació dels poders constitucionals de l’Es-
tat, amb conseqüències inesperades i metaconstitucio-
nals en l’última fase de procediment de formació de la 
Llei.

L’Estat configurat a la Constitució es fonamenta en un 
equilibri immediat de poders que es caracteritzen per la 
demarcació estricta de l’àmbit d’actuació política i jurídica 
de cadascun d’aquests, sense interferències que desequi-
librin la seva relació harmònica. Però la configuració del 
recurs previ d’inconstitucionalitat pot suposar una greu 
fissura en aquest equilibrat sistema de relacions amb una 
incidència negativa del poder legislatiu i del Tribunal Cons-
titucional. Les Corts Generals, en efecte, poden veure 
interferida la seva acció legislativa en qualsevol fase del 
procediment de creació normativa, fet que permet la 
plena conformació de la voluntat de l’òrgan parlamentari. 
Es pot incidir així, i de forma negativa, en l’exercici de la 
potestat legislativa que l’article 66.2 de la Constitució atri-
bueix sense limitacions a les Corts Generals. El Tribunal 
Constitucional, per la seva part, òrgan jurisdiccional, i, per 
tant, allunyat dels avatars polítics de la pràctica parlamen-
tària, es veu llançat a una funció que no respon al sistema 
de relació de poders que estableix la Constitució, i ha d’in-
tervenir en el procediment de formació legislativa fins i 


