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6821 LLEI ORGÀNICA 5/1991, de 13 de març, de 
reforma de l’Estatut d’autonomia d’Extrema-
dura. («BOE» 63, de 14-3-1991.)

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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Una de les missions fonamentals que l’article 9 de la 
Constitució encarrega als poders públics és facilitar la par-
ticipació de tots els ciutadans en la vida política. En un 
sistema polític parlamentari com el nostre, el moment 
essencial d’aquesta participació el constitueixen els pro-
cessos electorals per a la formació de col·legis represen-
tatius, tant per a l’àmbit europeu com per al nacional, el 
regional i el local. Qualsevol circumstància de fet que 
pugui afectar negativament la participació popular en 
aquests processos ha de ser acuradament sospesada pels 
partits per suprimir els obstacles que dificultin l’exercici 
ple del dret.

Amb l’actual regulació legal, la celebració del comicis 
locals i autonòmics es realitza cada quatre anys amb 
retard en cada convocatòria respecte del procés anterior. 
Per aquesta circumstància, les eleccions a l’Assemblea 
d’Extremadura de l’any vinent 1991 s’haurien de celebrar 
a principis de juliol, a finals del mateix mes o a principis 
d’agost de 1995 i a finals d’agost de 1999.

Hi ha un acord generalitzat sobre la inconveniència 
d’aquestes dates per al ple exercici del dret de sufragi, ate-
ses les característiques de mobilitat geogràfica per motius 
laborals o de vacances de bona part de la població.

D’altra banda, agrupar en les mateixes dates tants 
processos electorals com sigui possible és la pràctica ins-

titucional fins al moment, fins al punt que està recollida 
expressament en molts estatuts i, entre altres, a l’article 
22.4 de l’Estatut d’autonomia d’Extremadura. Aquesta 
directriu evita el cansament de l’electorat i la consegüent 
abstenció, fenòmens que deterioren la representativitat 
dels òrgans electes.

Per tot això i d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 63 i 64 de l’Estatut d’autonomia i l’article 124 del 
Reglament de l’Assemblea, es presenta aquesta proposta 
de reforma per part de la Junta d’Extremadura a l’Assem-
blea per a la seva aprovació.

Article únic.

Es modifica el punt 4 de l’article 22 de l’Estatut d’auto-
nomia d’Extremadura, aprovat per la Llei orgànica 1/1983, 
de 25 de febrer, que queda redactat de la manera 
següent:

«4. Les eleccions han de ser convocades pel presi-
dent de la Junta d’Extremadura en els termes que prevegi 
la llei reguladora del règim electoral general, de manera 
que es realitzin el quart diumenge de maig cada quatre 
anys.»

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest projecte de reforma l’ha de remetre el presi-
dent de l’Assemblea d’Extremadura a les Corts Generals 
per a la seva tramitació ulterior com a projecte de llei 
orgànica.

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


