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I. Disposicions generals

CAP DE L’ESTAT

411 LLEI ORGÀNICA 1/2000, de 7 de gener, de
modificació de la Llei orgànica 2/1979, de 3
d’octubre, del Tribunal Constitucional. («BOE» 8,
de 10-1-2000.)

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

La jurisprudència del Tribunal Constitucional s’ha pro-
nunciat nombroses vegades sobre la importància del
principi de co�aboració com a criteri que ha de regir
les relacions entre els ens que integren el nostre Estat
compost, i ha assenyalat expressament que Estat i comu-
nitats autònomes estan sotmesos recíprocament a un
deure general de cooperació, que no cal justificar en
preceptes concrets, sinó que és essencial al model d’or-
ganització territorial de l’Estat implantat per la Consti-
tució (SCT 80/1985, de 4 de juliol).

Entre els mecanismes que permeten articular aquesta
co�aboració, hi ha les comissions bilaterals de coope-
ració entre l’Estat i cada una de les comunitats autò-
nomes, a què es refereix l’article 5.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú,
que permeten reunir representants de les dues admi-
nistracions a fi d’intercanviar informació i poder arribar
a acords que solucionin possibles conflictes i que rever-
teixen en una aplicació pacífica de la normativa pròpia
de cada administració, dins d’un marc de lleialtat ins-
titucional.

S’aborda aquesta modificació de la Llei orgànica
2/1979, del Tribunal Constitucional, a l’efecte de per-
metre legalment que els acords adoptats en les comis-
sions bilaterals de cooperació, a fi d’evitar la interposició
d’un recurs d’inconstitucionalitat, es comuniquin al Tri-
bunal Constitucional, amb la finalitat d’ampliar el termini
del recurs d’inconstitucionalitat, per tal d’obrir un període
més gran, de manera que es pugui produir un acord,
que eviti el possible recurs.

Amb aquesta mesura s’amplien i s’intensifiquen els
llaços de co�aboració i entesa entre l’Estat i les comu-
nitats autònomes, en l’intent de «... buscar entre tots,
dins del respectiu i indispensable marc competencial,
mètodes flexibles i adequats de convergència que dis-
minueixin la conflictivitat» (STC 13/1992, F. J. 7, entre
altres).

Per tant, del que es tracta és d’ampliar el termini
de tres mesos, que preveu l’article 33 de la Llei orgà-
nica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional,
per interposar el recurs d’inconstitucionalitat, quan hi
hagi un acord previ entre les dues administracions que
permeti solucionar els problemes de constitucionalitat
que presenta una norma amb rang de llei, i ampliar
aquest termini en sis mesos més, temps que es considera
necessari per portar a efecte un acord.

Article únic.

L’actual paràgraf de l’article 33 de la Llei orgànica
2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, es
constitueix com a número 1 i s’afegeixen a l’esmentat
article els números 2 i 3, amb la redacció següent:

«2. No obstant el que disposa l’apartat anterior,
el president del Govern i els òrgans co�egiats exe-
cutius de les comunitats autònomes poden inter-
posar el recurs d’inconstitucionalitat en el termini
de nou mesos contra lleis, disposicions o actes amb
força de llei en relació amb els quals, i amb la
finalitat d’evitar la interposició del recurs, es com-
pleixin els requisits següents:

a) Que es reuneixi la Comissió Bilateral de Coo-
peració entre l’Administració General de l’Estat i
la comunitat autònoma respectiva; en pot so�icitar
la convocatòria qualsevol de les dues administra-
cions.

b) Que en el si de la Comissió Bilateral s’hagi
adoptat un acord sobre iniciació de negociacions
per resoldre les discrepàncies; si s’escau, es pot
instar la modificació del text normatiu. Aquest
acord pot fer referència a la invocació o no de la
suspensió de la norma en cas que es presenti el
recurs en el termini que preveu aquest apartat.

c) Que l’acord sigui posat en coneixement del
Tribunal Constitucional pels òrgans anteriorment
esmentats dins dels tres mesos següents a la publi-
cació de la llei, disposició o acte amb força de llei,
i es publiqui en el ‘‘Butlletí Oficial de l’Estat’’ i en
el diari oficial de la comunitat autònoma corres-
ponent.

3. El que assenyala l’apartat anterior s’entén
sens perjudici de la facultat d’interposició del recurs
d’inconstitucionalitat pels altres òrgans i persones
a què fa referència l’article 32.»

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Madrid, 7 de gener de 2000.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ


