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LLEI ORGÀNICA 2/1991, de 13 de març, de
reforma de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat de Madrid. («BOE» 63, de 14-3-1991.)
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.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els poders públics han de promoure les condicions
per facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida
política i, consegüentment, en els processos electorals
com a màxima expressió d’aquesta.
La redacció actual de l’article 11.5 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat de Madrid portaria com a conseqüència que les pròximes eleccions a l’Assemblea se celebressin en unes dates totalment inadequades per
aconseguir aquell objectiu.
A fi d’evitar aquesta circumstància, que no es pot
superar mitjançant l’exercici per part del president de la
Comunitat de Madrid de la facultat de dissolució de l’Assemblea de Madrid, que regula la Llei 5/1990, de 17 de
maig, és necessari fer una nova redacció del dit precepte
de l’Estatut d’autonomia, que, a més, mantingui la coordinació amb altres eleccions, que ja se celebraven des de
1983 simultàniament amb les de l’Assemblea de Madrid,
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ja que la multiplicació dels processos electorals també
podria incidir negativament en la participació ciutadana, a
més d’incrementar la despesa pública.
Article únic.
El número 5 de l’article 11 de l’Estatut d’autonomia de
la Comunitat de Madrid, aprovat per la Llei orgànica
3/1983, de 25 de febrer, queda redactat de la manera
següent:
«Les eleccions han de tenir lloc el quart diumenge de
maig cada quatre anys, en els termes que prevegi la llei
reguladora del règim electoral general. Els seus diputats
han de ser convocats per a la sessió constitutiva de l’Assemblea dins els vint-i-cinc dies següents a la proclamació dels resultats electorals.»
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», i també s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid».
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.
Madrid, 13 de març de 1991.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

