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via del sol·licitant d’empara i del Ministeri Fiscal, per un 
termini comú que no pot excedir els deu dies, pot acordar 
mitjançant una interlocutòria la inadmissió del recurs.

4. Contra les interlocutòries a què es refereixen els 
apartats 2 i 3 anteriors no es pot interposar cap recurs.

5. Quan en la demanda d’empara es donin un o 
diversos defectes de naturalesa solucionable, la secció ha 
de procedir en la forma que preveu l’article 85.2; si no es 
produeix l’esmena dins el termini fixat en el precepte 
esmentat, la secció ha d’acordar la inadmissió mitjançant 
una providència, contra la qual no es pot interposar cap 
recurs.»

Article segon

L’article 86.1 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, 
del Tribunal Constitucional, queda redactat de la manera 
següent:

«1. La decisió del procés constitucional s’ha de pro-
duir en forma de sentència. Tanmateix, les decisions d’in-
admissió inicial, desistiment i caducitat han d’adoptar la 
forma d’interlocutòria llevat que aquesta Llei disposi 
expressament una altra forma. Les altres resolucions han 
d’adoptar la forma d’interlocutòria si són motivades o de 
providència si no ho són, segons l’índole del contingut.»

DiSpoSiCió TrAnSiTòriA

El que disposa aquesta Llei orgànica és aplicable a les 
demandes d’empara que estiguin pendents d’admissió en 
la data de la seva entrada en vigor.

DiSpoSiCió FinAL

Aquesta Llei orgànica 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 de la Zarzuela, Madrid, 9 de juny de 1988.

JUAn CArLoS r.
  El president del Govern, 
FELipE GonZÁLEZ MÁrQUEZ

(Aquesta Llei orgànica s’inclou tenint en compte la correc-
ció d´errades publicada en el BOE núm. 143, de 15-6-1988.)

14328 LLEI ORGÀNICA 6/1988, de 9 de juny, per la 
qual es modifiquen els articles 50 i 86 de la Llei 
orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal 
Constitucional.  («BoE» 140, d’11-6-1988, i 
«BoE» 143, de 15-6-1988.)

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 primer 

L’article 50 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, 
del Tribunal Constitucional, queda redactat de la manera 
següent:

«Article 50. 1. La secció, per unanimitat dels seus 
membres, pot acordar mitjançant una providència la inad-
missió del recurs quan es doni algun dels supòsits 
següents:

a) Que la demanda incompleixi de manera manifesta 
i insolucionable algun dels requisits que contenen els arti-
cles 41 a 46 o es doni el cas al qual es refereix l’article 
4.2.

b) Que la demanda es dedueixi respecte de drets o 
llibertats no susceptibles d’empara constitucional.

c) Que la demanda estigui mancada manifestament 
de contingut que justifiqui una decisió sobre el fons 
d’aquesta per part del Tribunal Constitucional.

d) Que el Tribunal Constitucional ja hagi desestimat 
en el fons un recurs o qüestió d’inconstitucionalitat o un 
recurs d’empara en un supòsit substancialment igual, i 
hagi assenyalat expressament en la providència la resolu-
ció o resolucions desestimatòries.

2. La providència a què es refereix l’apartat anterior, 
que indica el supòsit en què es troba el recurs, s’ha de 
notificar al demandant i al Ministeri Fiscal. Contra aquesta 
providència només pot recórrer el Ministeri Fiscal, en 
súplica, en el termini de tres dies. El recurs es resol mit-
jançant una interlocutòria.

3. Quan en els supòsits a què al·ludeix l’apartat pri-
mer no hi hagi unanimitat, la secció, amb l’audiència prè-


