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3. Així mateix, queda derogada la disposició addi-
cional segona de la Llei 6/1996, de 15 de gener, del
voluntariat.

Disposició final primera. Desenvolupament reglamentari.

S’autoritza el Govern a dictar totes les disposicions
d’aplicació i desplegament d’aquesta Llei que siguin
necessàries, incloent-hi les relatives al règim econòmic
i pressupostari.

Disposició final segona.

El Govern ha de promoure totes les acciones i les
reformes legislatives que siguin necessàries per a l’a-
provació, en el termini d’un any, de l’Estatut del coo-
perant, d’acord amb el que estableix l’article 38 d’aques-
ta Llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publi-
cació al «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, 7 de juliol de 1998.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

16304 CORRECCIÓ d’errades de la Llei 11/1998, de
24 d’abril, general de telecomunicacions.
(«BOE» 162, de 8-7-1998.)

Havent observat errades en el text de la Llei 11/1998,
de 24 d’abril, general de telecomunicacions, publicat al
«Butlletí Oficial de l’Estat» número 99, de 25 d’abril
de 1998, i al suplement número 1 en llengua catalana,
de 20 de maig de 1998, se’n fa la rectificació oportuna:

A la pàgina 13922, primera columna, article 44, apar-
tat 1, quarta línia, i a la pàgina 34 del suplement, segona
columna, article 44, apartat 1, tercera línia, on diu: «... l’o-
cupació del domicili públic...», ha de dir: «... l’ocupació
del domini públic...».

A la pàgina 13940, primera columna, annex, definició
de «drets especials», paràgraf c), quarta línia, i a la pàgi-
na 51 del suplement, primera columna, annex, definició
de «drets especials», paràgraf c), quarta línia, on diu:
«... posar en servei en la mateixa zona...», ha de dir:
«... posar en servei o mantenir equips terminals de tele-
comunicacions a la mateixa zona...».

16712 LLEI ORGÀNICA 6/1998, de 13 de juliol, de
reforma de la Llei orgànica del poder judicial.
(«BOE» 167, de 14-7-1998.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

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

orgànica següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa exigeix que determinats articles de la Llei orgà-

nica del poder judicial tinguin una redacció que concordi
amb les previsions competencials de la Llei reguladora
d’aquesta jurisdicció.

La doctrina del Tribunal Constitucional estableix que
la Llei orgànica està reservada a matèria orgànica (v. gr.
sentències del Tribunal Constitucional 15/1981, de 13
de febrer, i 76/1983, de 15 d’agost). No s’han d’establir
ni reformar normes orgàniques mitjançant disposicions
d’una llei no orgànica; això exigiria votacions separades
i majories diferents al Congrés dels Diputats.

Com tothom sap, la pràctica parlamentària pretén
solucionar els supòsits d’avantprojectes mixtos (com és
un projecte de llei processal amb determinats articles
reformadors de la Llei orgànica del poder judicial). Aques-
ta pràctica consisteix en la instrumentació de dos textos
separats (una llei ordinària i una llei orgànica) per regular
els diferents aspectes que, en ocasions, conflueixen en
la mateixa matèria. Aquesta solució normativa doble s’ha
estat imposant en diversos àmbits reguladors.

En conseqüència, sembla oportú aprovar, mitjançant
una llei orgànica independent, la reforma necessària per
fer coherents la Llei reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa i la Llei orgànica del poder judi-
cial.

Es reforma l’article 9.4, i s’hi estableix, en l’últim incís,
que si en la producció del dany, hi han concorregut sub-
jectes privats, el demandant també ha de deduir en con-
tra d’ells la seva pretensió davant l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu. S’entenen per subjectes privats
aquells que no estan al servei dels poders públics
actuants en cada situació; la responsabilitat dels que
sí que ho estan s’exigeix, en tot cas, en els termes que
estableix la Llei 30/1992.

Article únic.

S’introdueixen les modificacions següents en la Llei
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial:

1. L’article 9.4 queda redactat de la manera
següent:

«Els de l’ordre contenciós administratiu coneixen
de les pretensions que es dedueixin amb relació
a l’actuació de les administracions públiques sot-
mesa al dret administratiu, a les disposicions gene-
rals de rang inferior al de la Llei i als decrets legis-
latius en els termes que preveu l’article 82.6 de
la Constitució, de conformitat amb el que estableix
la Llei d’aquesta jurisdicció. També coneixen dels
recursos contra la inactivitat de l’Administració i
contra les seves actuacions materials que consti-
tueixin via de fet.

Així mateix, coneixen de les pretensions que es
dedueixin amb relació a la responsabilitat patrimo-
nial de les administracions públiques i del personal
al seu servei, sigui quina sigui la naturalesa de l’ac-
tivitat o el tipus de relació dela qual es derivi. Si
en la producció del dany, hi han concorregut sub-
jectes privats, el demandant també ha de deduir
en front dels la seva pretensió davant aquest ordre
jurisdiccional.»

2. L’article 58 es redacta de la manera següent:

«La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Suprem coneix:

Primer. En única instància, dels recursos con-
tenciosos administratius contra actes i disposicions
del Consell de Ministres, de les comissions dele-
gades del Govern i del Consell General del Poder


