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6823 LLEI ORGÀNICA 7/1991, de 13 de març, de 
modificació de l’article 10.3 de l’Estatut d’auto-
nomia per a Cantàbria. («BOE» 63, de 14-3-
1991, i «BOE» 65, de 16-3-1991.)

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

Un dels objectius primaris que ha plantejat la majoria 
dels partits polítics és aconseguir mecanismes que afavo-
reixin la lliure expressió del dret fonamental de sufragi i 
estimular la plena participació política dels ciutadans en 
els processos electorals.

Per això, es pretén evitar que els comicis electorals se 
celebrin en dates que, sociològicament, s’ha demostrat 
que no potencien precisament l’assistència als col·legis 
electorals, i, d’altra banda, l’evident cansament que pro-
dueix als ciutadans la convocatòria dispersa de diferents 
eleccions en tot el territori de l’Estat.

Per tot això, s’ha presentat al Congrés dels Diputats 
una proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
5/1985, del règim electoral general, que estableix la cele-
bració del màxim nombre possible de les eleccions auto-
nòmiques juntament amb les municipals un dia fix, el 
quart diumenge de maig, cada quatre anys.

Consegüentment, en un marc de ple acord polític i ter-
ritorial, i per aconseguir la plena operativitat jurídica de 
l’esmentada modificació, és procedent la reforma de l’Es-
tatut d’autonomia per a Cantàbria, aprovat per la Llei 
orgànica 8/1981, de 30 de desembre, seguint el curs que 
estableixen els articles 147.3 de la Constitució espanyola i 
el 57 de l’esmentat Estatut.

En virtut d’això, s’acorda remetre a les Corts Generals 
la Proposició de llei orgànica següent.

PROPOSICIÓ DE LLEI ORGÀNICA

Article únic 

El punt tres de l’article 10 queda redactat de la manera 
següent:

«La durada del mandat dels diputats és de quatre 
anys. Les eleccions les convoca el president de la Diputa-
ció Regional 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. L’Assemblea 
electa l’ha de convocar el president cessant de la Diputa-
ció Regional dins els vint-i-cinc dies següents a la celebra-
ció de les eleccions. L’Assemblea només es pot dissoldre 
en els supòsits de l’article 16.2.»

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin a aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei 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.

Madrid, 13 de març de 1991.

JUAN CARLOS R. 

El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ 

(Aquesta Llei s’inclou tenint en compte la correcció d’errades 
publicada en el BOE núm. 65, de 16-3-1991.)


