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5630 LLEI 2/1997, de 13 de març, per la qual es regula 
la Conferència per a Afers Relacionats amb les 
Comunitats Europees.  («BOE» 64, de 15-3-1997.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Com a conseqüència del desenvolupament del prin-
cipi de cooperació, s’ha consolidat entre l’Administració 
de l’Estat i les comunitats autònomes un sistema de parti-
cipació i d’articulació de procediments en l’àmbit dels 
afers relacionats amb les Comunitats Europees que, una 
vegada adoptat per tots els centres de poder afectats, 
sembla que ha arribat el moment de consolidar mitjan-
çant la regulació legal. De la mateixa manera que en la 
majoria dels estats descentralitzats la cooperació ha donat 
resposta, d’aquesta manera, a la necessitat de superar la 
doble dificultat que representa la impossibilitat d’aconse-
guir un disseny de distribució de competències nítid i la 
conveniència d’assolir acords per aconseguir l’agregació 
d’interessos i augmentar l’eficàcia de les tasques admi-
nistratives. Segons la configuració amb la qual s’ha 
expressat aquest principi, la seva posada en pràctica, 
també en aquest cas concret, s’ha desenvolupat com una 
forma de relacions en l’exercici i des del respecte de les 
competències respectives.

Per acord entre l’Administració de l’Estat i les comuni-
tats autònomes, es va decidir institucionalitzar la Confe-
rència per a Afers Relacionats amb les Comunitats Euro-
pees, a l’empara del que preveu l’article 4 de la Llei 
12/1983, de 14 d’octubre, del procés autonòmic, i, posteri-
orment, l’article 5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, com a òrgan de diàleg i 
cooperació on abordar la solució progressiva de les qües-
tions que planteja la participació de les comunitats autò-
nomes en l’elaboració i aplicació del dret i les polítiques 
comunitàries europees. La Conferència s’havia constituït 
l’any 1988, i l’experiència mantinguda en el seu si havia 
demostrat que era un fòrum adequat per resoldre en 
comú els diversos temes que plantejava aquesta partici-
pació, per la qual cosa en la reunió de 29 d’octubre de 
1992 es va adoptar l’Acord d’institucionalització, comple-
tat el dia 14 de juny de 1994, per un altre acord que n’am-
pliava l’àmbit temàtic.

A partir del principi de cooperació, aquest òrgan ha 
desenvolupat una recerca de fórmules per donar resposta 
als diferents aspectes de la participació de les comunitats 
autònomes tant en la fase de formació de la voluntat de 
l’Estat en el si de les Comunitats Europees, com en la 
d’aplicació del dret comunitari europeu i dels actes de les 
institucions.

L’experiència adquirida en aquest temps i la mateixa 
pràctica de la Conferència determinen la conveniència de 
fer-ne, continuant en aquest mateix procés, una regulació 
normativa. Amb això es reforça l’articulació d’aquest 
mecanisme de cooperació i es garanteix un procediment 
per a la intervenció efectiva de les comunitats autònomes 
en l’elaboració i execució del dret comunitari, així com en 
el desenvolupament del procés de construcció europea.

Article 1. Definició.

1. La Conferència per a Afers Relacionats amb les 
Comunitats Europees, que regula aquesta Llei, és un 
òrgan de cooperació entre l’Estat i les comunitats autòno-
mes per articular adequadament la concurrència d’aques-
tes en les qüestions pròpies de la seva participació en els 
assumptes comunitaris europeus.

2. En particular, la Conferència ha de garantir la par-
ticipació efectiva de les comunitats autònomes en la fase 
de formació de la voluntat de l’Estat davant les instituci-
ons comunitàries i en l’execució del dret comunitari.

3. La Comissió de Coordinadors d’Assumptes Comu-
nitaris Europeus és l’òrgan de suport de la Conferència. 
La seva composició i regles de funcionament són les que 
estableixi la mateixa Conferència.

Article 2. Composició.

La Conferència està constituïda pel ministre d’Admi-
nistracions Públiques, que la presideix, i pel conseller que, 
com a responsable dels assumptes que integren l’àmbit 
de matèries de la Conferència, designi cada comunitat 
autònoma, d’acord amb les seves normes d’organització 
interna.

En la representació de l’Administració de l’Estat, s’hi 
integren tant el secretari d’Estat de Política Exterior i per a 
la Unió Europea com el secretari d’Estat per a les Admi-
nistracions Territorials.

Article 3. Funcions.

La Conferència, com a òrgan de cooperació, de con-
sulta i deliberació entre l’Estat i les comunitats autòno-
mes, i sense perjudici de les seves respectives facultats 
d’actuació en el marc de les seves competències, entén de 
les matèries següents:

1a La informació a les comunitats autònomes i la 
discussió en comú sobre el desenvolupament del procés 
de construcció europea.

2a L’articulació de mecanismes per fer efectiva la 
participació de les comunitats autònomes en la formació 
de la voluntat de l’Estat en el si de les Comunitats Euro-
pees.

3a El tractament i la resolució d’acord amb el prin-
cipi de cooperació de les qüestions d’abast general o con-
tingut institucional relacionades amb les Comunitats 
Europees com les següents:

a) Procediments tècnics per assegurar la recep-
ció de la informació comunitària de caràcter general 
per part de les comunitats autònomes.

b) Tècnica normativa tant per incorporar les 
directives al dret intern com per aplicar, desenvolu-
par o executar reglaments i decisions.

c) Fórmules de participació en els procediments 
interns per al compliment d’obligacions davant les 
institucions comunitàries.

d) Problemes plantejats en l’execució del dret 
comunitari per implicar diverses polítiques comuni-
tàries o exigir mesures internes amb un cert grau de 
coordinació temporal o material.

e) Qüestions relatives a la participació de les 
comunitats autònomes en els afers relacionats amb 
les Comunitats Europees que manquin d’una confe-
rència sectorial o instrument equivalent on ser trac-
tades.

4a L’impuls i el seguiment del procediment de parti-
cipació de les comunitats autònomes, a través de les res-
pectives conferències sectorials o organisme equivalent, 
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en les polítiques o accions comunitàries que afecten les 
competències d’aquelles.

5a Garantir el compliment en les conferències secto-
rials dels procediments i fórmules de participació de les 
comunitats autònomes que preveuen les matèries 3a c) i 
4a, i disposar-ne l’adequada aplicació.

6a El tractament de les altres qüestions de la partici-
pació de les comunitats autònomes en els afers relacio-
nats amb les Comunitats Europees que considerin 
oportú.

Article 4. Règim de funcionament.

1. Per al seu funcionament adequat, la Conferència 
ha d’elaborar un reglament intern.

2. Els acords de la Conferència s’han d’adoptar de 
conformitat amb el que disposen l’article 5 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu 
comú, i el seu reglament intern.

Disposició addicional primera. Cooperació bilateral.

Les qüestions pròpies de la participació en els afers 
relacionats amb les Comunitats Europees que afectin 
exclusivament una comunitat autònoma o que tinguin 

per a aquesta un vessant singular en funció de la seva 
especificitat autonòmica, s’han de tractar, a iniciativa de 
qualsevol de les parts i de comú acord, mitjançant instru-
ments de cooperació de caràcter bilateral.

Disposició addicional segona. Ceuta i Melilla.

La participació de les ciutats de Ceuta i Melilla en els 
assumptes comunitaris europeus s’articula en la Confe-
rència, i en formen part un membre del Consell de Govern 
de cada una d’aquestes.

Disposició final única.

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 i que la facin complir.
Madrid, 13 de març de 1997.

JUAN CARLOS R.  

El president del Govern, 
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ


