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Reial decret 1046/2003, d’1 d’agost, pel qual es regula 
el subsistema de formació professional contínua.

Així mateix, es poden beneficiar d’un crèdit de 
formació, en els termes que estableix la normativa 
esmentada, les empreses que durant l’any 2005 obrin 
nous centres de treball i les empreses de nova crea-
ció. En aquests supòsits, quan la determinació del 
crèdit s’hagi de fer aplicant la bonificació mitjana per 
treballador, s’ha de prendre com a referència per a 
l’any 2005 una bonificació mitjana de 65 euros.

Les empreses que concedeixin permisos indivi-
duals de formació per als seus treballadors disposen 
d’un crèdit addicional de fins a un cinc per cent res-
pecte del seu crèdit anual per a la formació contínua.

Durant l’exercici de 2005, l’obligació de les 
empreses de comunicar el llistat de treballadors par-
ticipants en les accions de formació contínua acolli-
des a aquest sistema de bonificacions s’entén com-
plerta amb la comunicació de l’esmentat llistat abans 
del començament de la corresponent acció formativa 
o grup.»

Dos. S’afegeix un nou apartat quatre a la disposició 
addicional vint-i-sisena, amb la redacció següent:

«Quatre. Per atendre amb eficàcia els plans de 
formació contínua subscrits a l’empara de la nego-
ciació col·lectiva sectorial, a través dels quals es dóna 
cobertura a les necessitats de formació que demanen 
els diferents sectors productius, el Servei Públic 
d’Ocupació Estatal pot regular l’establiment de sub-
vencions de capital, fins a una quantia màxima de sis 
milions d’euros, en el marc d’un programa experi-
mental per a la dotació i equipament dels centres de 
formació professional en funció de les necessitats 
d’adaptació als canvis en les tecnologies de produc-
ció de béns o prestació de serveis i als avenços en les 
maneres de divisió i organització del treball.»

Tres. S’afegeix un nou paràgraf c) a l’apartat segon.sis 
de l’annex II, amb la redacció següent:

«c) El crèdit 19.101.241-A.487.03 destinat al finan-
çament de les bonificacions en les cotitzacions de la 
Seguretat Social acollides a mesures de foment 
d’ocupació per contractació laboral.»

Disposició transitòria única. Aplicació dels percentatges 
de bonificació que preveu l’apartat tres de la disposició 
addicional vint-i-sisena de la Llei 2/2004, de 27 de 
desembre.

Els percentatges de bonificació que estableix l’apartat 
tres de la disposició addicional vint-i-sisena de la Llei
2/2004, de 27 de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a l’any 2005, segons la redacció que en fa aquest 
Reial decret llei, són aplicables amb efectes de l’1 de gener 
de 2005.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia de 
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 22 d’abril de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 6659 REIAL DECRET 449/2005, de 22 d’abril, pel qual 

es modifica el Reglament orgànic del Consell 
d’Estat, aprovat pel Reial decret 1674/1980, de 
18 de juliol. («BOE» 99, de 26-4-2005.)

La Constitució espanyola defineix a l’article 107 el Con-
sell d’Estat com a «suprem òrgan consultiu del Govern» i a 
continuació prescriu que «una llei orgànica regula la seva 
composició i competència». En compliment d’aquest pre-
cepte constitucional es va aprovar la Llei orgànica 3/1980, 
de 22 d’abril, del Consell d’Estat. Aquesta Llei va acomodar 
la regulació del Consell d’Estat al nou ordre constitucional 
i el seu principal objectiu va ser garantir l’exercici correcte 
de la funció consultiva «amb objectivitat i independència 
d’acord amb la Constitució i les lleis».

La Llei orgànica 3/2004, de 28 de desembre, per la qual 
es modifica la Llei orgànica 3/1980, de 22 d’abril, del Con-
sell d’Estat, reconeix en la seva exposició de motius que el 
Consell d’Estat ha tingut un paper determinant en la garan-
tia de la qualitat, la tècnica i el rigor de l’actuació de l’Exe-
cutiu, i que ha portat a terme una tasca capital en la defensa 
de l’Estat de dret.

Amb l’ànim d’enriquir i potenciar aquesta funció con-
sultiva tan rellevant, l’esmentada Llei orgànica ha introduït 
diverses modificacions que augmenten l’anàlisi atenta i la 
reflexió prudent de la institució. Aquestes modificacions es 
refereixen fonamentalment a la incorporació al Consell 
d’Estat dels expresidents del Govern i a la creació d’una 
Comissió d’Estudis a la qual s’atribueixen les funcions 
d’elaborar els estudis, informes i memòries que el Govern 
li encarregui o que acordi el president del Consell d’Estat, 
així com l’elevació al Ple de les propostes legislatives i de 
reforma constitucional que el Govern li encomani. Al seu 
torn, l’esmentada Llei orgànica 3/2004, de 28 de desembre, 
porta a terme, entre d’altres modificacions, una revisió de 
les competències de la institució per adaptar-les a l’actual 
marc legal, actualitza les denominacions de determinats 
càrrecs i modifica el títol necessari per concórrer a les opo-
sicions al cos de lletrats del Consell d’Estat, que precisa 
que ha de ser el de llicenciat en dret.

Aquestes reformes requereixen una modificació de 
diversos preceptes del Reglament orgànic del Consell d’Es-
tat, aprovat pel Reial decret 1674/1980, de 18 de juliol, 
emparada per la disposició final tercera de la Llei orgànica 
3/1980, de 22 d’abril, i per les habilitacions específiques que 
conté la Llei orgànica 3/2004, de 28 de desembre.

En virtut d’això, a proposta del Consell d’Estat, trami-
tada per mitjà de la vicepresidenta primera del Govern i 
ministra de la Presidència, i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 22 d’abril de 2005,

D I S P O S O :

Article primer. Modificació del Reglament orgànic del 
Consell d’Estat, aprovat pel Reial decret 1674/1980, de 
18 de juliol.

El Reglament orgànic del Consell d’Estat, aprovat pel 
Reial decret 1674/1980, de 18 de juliol, es modifica en els 
termes següents:

U. Es modifica l’apartat 2 de l’article 1 («Caràcter, 
autonomia, precedència, seu i tractament»), que queda 
redactat en els termes següents:

«2. Exerceix la funció consultiva amb autono-
mia orgànica i funcional per garantir la seva objectivi-
tat i independència d’acord amb la Constitució i les 
lleis. La seva organització, funcionament i règim inte-
rior es regeixen pel que disposen la seva llei orgànica 
i aquest Reglament.»
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Dos. Es modifica l’article 2, que queda redactat en els 
termes següents:

«Article 2. Funcions.
1. El Consell d’Estat emet dictamen en tots els 

assumptes que sotmetin a la seva consulta el Govern 
o els seus membres o les comunitats autònomes per 
mitjà dels seus presidents.

2. El Consell d’Estat realitza per si mateix o diri-
geix la realització dels estudis, informes o memòries 
que el Govern li sol·liciti o que el mateix Consell jutgi 
oportú per al millor exercici de les seves funcions.

3. El Consell d’Estat ha d’elaborar les propostes 
legislatives o de reforma constitucional que el Govern 
li encomani. En l’elaboració de les propostes ha 
d’atendre els objectius, criteris i límits assenyalats pel 
Govern, i hi pot formular també les observacions que 
consideri pertinents.»

Tres. Es modifica l’article 3, que queda redactat en els 
termes següents:

«Article 3. Constitucionalitat, legalitat i oportunitat.
1. En l’exercici de les seves funcions, el Consell 

d’Estat ha de vetllar per l’observança de la Constitu-
ció i de la resta de l’ordenament jurídic.

2. El Consell d’Estat ha d’apreciar la legalitat i, si 
s’escau, la constitucionalitat dels projectes de dispo-
sicions generals, tractats i actes administratius sot-
mesos a la seva consulta i ha de valorar els aspectes 
d’oportunitat i conveniència quan ho sol·liciti expres-
sament l’autoritat consultant o quan ho exigeixi l’ín-
dole de l’assumpte o l’eficàcia més gran de l’Adminis-
tració en el compliment dels seus fins.»

Quatre. Es modifica l’article 3, que queda redactat en 
els termes següents:

«Article 4. Consultes.
1. Les consultes al Consell d’Estat són preceptives 

quan en la seva llei orgànica o en altres lleis així 
s’estableixi. Les consultes són facultatives en els 
altres casos.

2. Els dictàmens del Consell no són vinculants, lle-
vat que la llei disposi el contrari.»

Cinc. S’afegeix un apartat 7 a l’article 7 («Resolució o 
disposició adoptada, notificacions i omissions»), que 
queda redactat en els termes següents:

«7. En el preàmbul o exposició de motius de les 
iniciatives legislatives o de reforma constitucional 
elaborades a partir de propostes del Consell d’Estat 
s’ha de fer esment d’aquesta circumstància.»

Sis. Es modifica l’article 8, que queda redactat en els 
termes següents:

«Article 8. Regles comunes als membres i funciona-
ris del Consell d’Estat.
1. El president, els consellers, el secretari gene-

ral, els majors i lletrats i la resta del personal del Con-
sell estan obligats a guardar secret sobre les propos-
tes i acords adoptats mentre els assumptes no siguin 
resolts i, en tot moment, sobre les deliberacions que 
hi hagi hagut, així com sobre les decisions i els vots 
emesos pel president, els consellers i els lletrats.

El que disposa el paràgraf anterior no obsta a la 
publicació de la doctrina legal, en els termes que pre-
veu l’article 132 del present Reglament.

2. La selecció i la provisió de tots els llocs de 
treball en el Consell d’Estat s’han de fer tenint una 
consideració especial als principis de mèrit i capaci-
tat.»

Set. Es modifica l’apartat 1 de l’article 9 («Òrgans»), 
que queda redactat en els termes següents:

«1. El Consell d’Estat actua en Ple, en Comissió 
Permanent o en Comissió d’Estudis.»

Vuit. Es modifica la rúbrica de l’article 12 i s’hi afegeix 
un apartat 4, amb el contingut de l’article 13 actual, i aque-
lla i aquest queden redactats en els termes següents:

«Article 12. De les seccions i de les ponències espe-
cials.»
«4. El president, escoltada la Comissió Perma-

nent, pot constituir ponències especials d’acord amb 
el que disposen els articles 120 i següents d’aquest 
Reglament orgànic.»

Nou. Es modifica l’article 13, que queda redactat en 
els termes següents:

Article 13. De la Comissió d’estudis i dels grups de 
treball.
1. La Comissió d’Estudis està presidida pel pre-

sident del Consell d’Estat i integrada per dos conse-
llers permanents, dos consellers nats i dos consellers 
electius, designats pel Ple a proposta del president, 
així com pel secretari general. Un altre o altres conse-
llers poden ser incorporats a aquesta Comissió, per 
designació del Ple a proposta del president, per a la 
realització de tasques concretes.

2. La Comissió d’Estudis està assistida per un 
lletrat major, com a mínim, i pels lletrats que es con-
siderin necessaris en funció de les tasques encoma-
nades.

3. Per al compliment de les seves tasques la 
Comissió d’Estudis, a proposta del president, ha de 
constituir grups de treball. Cada grup de treball l’ha 
de presidir el mateix president del Consell d’Estat o el 
conseller de la Comissió d’Estudis que aquell designi, 
escoltada la Comissió.»

Deu. Es modifica l’article 17, que queda redactat en els 
termes següents:

«Article 17. Funcions.
1. El president del Consell d’Estat fixa l’ordre del 

dia del Ple, de la Comissió Permanent i de la Comis-
sió d’Estudis, presideix les seves sessions i exerceix 
la direcció de totes les dependències del Consell d’Es-
tat i la seva representació.

2. Exerceix en l’àmbit del Consell d’Estat les atri-
bucions pròpies dels ministres en els seus respectius 
departaments amb les previsions específiques que 
conté aquest Reglament. Les atribucions inherents a 
la condició de membre del Govern les desenvolupa el 
ministre de la Presidència, per mitjà del qual s’eleven 
al Consell de Ministres les qüestions pròpies de la 
seva competència.»

Onze. Es modifiquen els paràgrafs 4t, 6è, 7è, 8è, 9è, 
14è i 15è de l’article 19 («Atribucions en la direcció del Con-
sell»), que queden redactats en els termes següents:

«4t Disposar, escoltada la Comissió d’Estudis, la 
realització d’estudis, informes o memòries, comuni-
car la decisió al Govern, proposar a la Comissió d’Es-
tudis la constitució dels grups de treball que siguin 
procedents i decidir, d’acord amb l’article 13.3 
d’aquest Reglament, sobre la seva presidència, i 
exercir-la, si s’escau, així com constituir ponències 
especials, escoltada la Comissió Permanent, en els 
termes dels articles 120 i següents del present Regla-
ment.»

«6è  Sotmetre a la decisió del Ple els assumptes 
que, tot i correspondre a la Comissió Permanent o a 
la Comissió d’Estudis, requereixin, segons el seu 
judici, el pronunciament d’aquell.

7è Concedir o denegar, a proposta de la secció 
corresponent, de la Comissió Permanent, de la 
Comissió d’Estudis o del Ple, les audiències a les 
comunitats autònomes i als directament interessats, 
d’acord amb l’article 18.1 de la Llei orgànica.
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8è Recollir, a petició de la secció corresponent, 
de la Comissió Permanent, de la Comissió d’Estudis o 
del Ple, directament o per mitjà de l’autoritat consul-
tant, els informes orals o escrits a què es refereix 
l’article 18.2 de la Llei orgànica.

9è Reclamar de l’autoritat consultant, a pro-
posta de la secció respectiva, de la Comissió Perma-
nent, de la Comissió d’Estudis o del Ple, els antece-
dents, informes i proves a què es refereix l’article 18.3 
de la Llei orgànica.»

«14è Desenvolupar, de conformitat amb la 
Comissió Permanent, l’estructura pressupostària del 
Consell, d’acord amb les seves característiques, 
d’acord amb la que s’estableixi per al sector públic, i 
aprovar les despeses dels serveis al seu càrrec, auto-
ritzar el seu compromís i liquidació i sol·licitar al 
ministre d’Economia i Hisenda l’ordenació dels paga-
ments corresponents.

15è Fixar, escoltada la Comissió Permanent, les 
dietes, gratificacions i complement de productivitat 
que han de percebre els membres del Consell d’Estat 
i el personal al seu servei, dins de les consignacions 
pressupostàries i amb les autoritzacions prèvies que 
corresponen al Ministeri d’Economia i Hisenda.»

Dotze. Es modifica l’article 26, el contingut actual del 
qual passa a ser el seu apartat 1 i al qual s’afegeix un apar-
tat 2, que queda redactat en els termes següents:

«Article 26. Adscripció i modificació.
1. L’adscripció de cada conseller permanent a la 

seva secció, així com la seva modificació, s’acorda 
en virtut d’un reial decret.

2. Dos consellers permanents, designats pel 
Ple a proposta del president, formen part de la Comis-
sió d’Estudis. Les designacions es fan per un termini 
de dos anys, sense perjudici de la seva possible reno-
vació.»

Tretze. Es modifica l’article 33, que refon el contingut 
dels actuals articles 33 i 34 i queda redactat en els termes 
següents:

«Article 33. Funcions al Ple, a la Comissió Perma-
nent i a la Secció.
1. Els consellers permanents tenen l’obligació 

d’assistir amb veu i vot a les sessions, així del Ple 
com de la Comissió, sempre que hi hagin estat citats 
per reglament, i han d’excusar la seva assistència 
quan aquesta els sigui impossible.

En les sessions poden discutir els dictàmens, 
impugnar-los o defensar-los, i proposar-ne la modifi-
cació, acceptació o desestimació, que siguin retirats o 
bé que quedin sobre la taula o que s’ampliïn els seus 
antecedents. En el cas de discrepar de l’opinió de la 
majoria, poden formular, dins el termini i en la forma 
escaient, un vot particular, raonat, d’acord amb l’arti-
cle 107 d’aquest Reglament orgànic.

2. Els consellers permanents presideixen la sec-
ció a què estiguin adscrits i són caps del personal 
assignat a la secció, i per aquests conceptes els cor-
respon:

1r Presidir les reunions de la secció, dirigir les 
seves deliberacions i autoritzar les actes correspo-
nents.

2n Decidir sobre els projectes de consulta de 
què donin compte els lletrats de la seva secció i, en 
cas de rebutjar-los, encomanar-ne la redacció al lletrat 
major o redactar-los per si mateixos.

3r Encomanar excepcionalment al lletrat major 
o a qualsevol lletrat de la secció el despatx i la ponèn-
cia dels assumptes quan per qualsevol raó ho creguin 
procedent.

4t Advertir qualsevol funcionari de la seva sec-
ció.»

Catorze. Es modifica l’article 34, que queda redactat 
en els termes següents:

«Article 34. Funcions a la Comissió d’estudis i als 
grups de treball.
1. Els consellers permanents que formen part de 

la Comissió d’Estudis tenen l’obligació d’assistir amb 
veu i vot a les seves sessions, sempre que hi hagin 
estat citats per reglament, i han d’excusar la seva 
assistència quan aquesta els sigui impossible.

2. En les sessions han de deliberar sobre els 
estudis, informes o memòries i les propostes legisla-
tives o de reforma constitucional que els siguin sot-
meses. Poden proposar la seva acceptació, modifica-
ció, ampliació o rebuig, així com que quedin sobre la 
taula. En el cas de discrepar del parer de la majoria en 
relació amb les propostes legislatives o de reforma 
constitucional, poden formular un vot particular, rao-
nat, dins el termini de 20 dies i d’acord amb l’article 
107 d’aquest Reglament.

3. El que estableix l’apartat 2 precedent corres-
pon en el Ple a tots els consellers permanents quan 
es tracti d’assumptes en què sigui ponent la Comissió 
d’Estudis.

4. El conseller permanent que presideixi un 
grup de treball assumeix la responsabilitat de dirigir, 
impulsar i orientar la redacció dels estudis, informes 
i memòries o la preparació de textos normatius enco-
manats al grup, i pot distribuir les tasques entre els 
seus integrants.

5. El conseller permanent que, d’acord amb el 
que estableix l’article 13.1 d’aquest Reglament, ha 
estat designat per a la realització d’una o diverses 
tasques concretes, exerceix les funcions específiques 
que se li han atribuït a l’acord de designació, i en el 
que escaigui li són aplicables les regles precedents.»

Quinze. Es modifica l’article 35, que queda redactat en 
els termes següents:

«Article 35. Consellers nats.
1. Són consellers nats els que enumera l’article 8 

de la Llei orgànica. Els consellers nats conserven la 
seva condició mentre exerceixin el càrrec que l’hagi 
determinat.

2. Els qui han exercit el càrrec de president del 
Govern adquireixen la condició de consellers nats 
d’Estat amb caràcter vitalici. Prenen possessió del 
seu càrrec una vegada manifestada al president del 
Consell d’Estat la seva voluntat d’incorporar-s’hi. For-
men part del Ple del Consell d’Estat i poden ser desig-
nats per aquest, a proposta del president, per formar 
part de la Comissió d’Estudis o de ponències especi-
als. Així mateix, poden exercir, per encàrrec específic 
del president del Consell d’Estat, altres funcions d’as-
sessorament, direcció o representació d’acord amb la 
seva experiència i rang.

3. L’estatut personal i econòmic dels consellers 
nats amb caràcter vitalici és el dels consellers perma-
nents, sense perjudici del que els correspon com a 
expresidents del Govern. Només cessen, amb pèrdua 
de la seva condició de consellers, quan formalitzin 
davant el president del Consell d’Estat la seva renún-
cia definitiva.

4. Els expresidents del Govern poden suspen-
dre l’exercici de la seva funció com a consellers nats 
per declaració manifestada al president del Consell 
d’Estat. Transcorreguts dos anys des de l’esmentada 
declaració, s’hi poden reincorporar després de mani-
festar al president del Consell d’Estat la seva voluntat 
de donar per finalitzada la suspensió. En el cas que es 
dicti una decisió jurisdiccional que impedeixi l’exer-
cici de la seva funció, aquest se suspèn pel temps al 
qual s’estengui.

5. En el cas de concurrència d’una causa d’in-
compatibilitat, apreciada pel president del Consell 
d’Estat, se suspèn l’exercici de la seva funció com a 
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consellers nats si no renuncien en el terme de vuit 
dies al càrrec incompatible. Desaparegut el motiu 
d’incompatibilitat, s’hi poden reincorporar després 
de manifestar al president del Consell d’Estat la seva 
voluntat de fer-ho.»

Setze. Es modifica l’article 38, que queda redactat en 
els termes següents:

«Article 38. Funcions.
1. Els consellers nats i electius tenen en el Ple les 

mateixes funcions atribuïdes a l’article 33 d’aquest 
Reglament orgànic als consellers permanents.

2. Dos consellers nats, designats pel Ple a pro-
posta del president, formen part de la Comissió d’Es-
tudis. Les designacions es fan per un termini de dos 
anys, sense perjudici de la seva renovació possible. 
Si en produir-se el cessament de qualsevol d’aquests 
és membre de la Comissió d’Estudis, el Ple, a pro-
posta del president, ha de designar qui ha de formar 
part d’aquesta i amb aquesta designació s’inicia el 
termini de dos anys.

3. Dos consellers electius, designats pel Ple a 
proposta del president, formen part de la Comissió 
d’Estudis. Les designacions es fan per un termini de 
dos anys, sense perjudici de la seva possible renova-
ció, o pel termini inferior que els resti per a l’extinció 
del període de temps pel qual han estat nomenats 
consellers electius.

4. Els consellers nats i electius que formen part 
de la Comissió d’Estudis tenen les mateixes funcions 
atribuïdes a l’article 34 d’aquest Reglament als conse-
llers permanents.»

Disset. Es modifica l’article 47, que queda redactat en 
els termes següents:

«Article 47. Requisits.
Poden concórrer a l’oposició els espanyols majors 

d’edat, que siguin llicenciats universitaris en dret i 
tinguin capacitat legal i física.»

Divuit. Es modifica l’apartat 6 de l’article 48 («Exerci-
cis»), que queda redactat en els termes següents:

«6. El cinquè exercici consisteix a llegir i traduir 
al castellà alguns paràgrafs impresos de literatura 
jurídica seleccionats pel tribunal. L’opositor ha d’ele-
gir dos idiomes entre anglès, francès i alemany. A 
més dels idiomes elegits, l’opositor pot demanar exa-
men de qualsevol altre idioma com a mèrit.»

Dinou. Es modifica l’article 58, que queda redactat en 
els termes següents:

«Article 58. Funcions.
Al secretari general li corresponen les funcions de 

secretari del Ple, de la Comissió Permanent i de la 
Comissió d’Estudis, de cap directe del personal i del 
règim interior dels serveis i dependències del Con-
sell, sense perjudici de l’autoritat superior del presi-
dent i de les atribucions de la Comissió Permanent, 
de la Comissió d’Estudis i dels consellers presidents 
de secció.

Despatxa amb el president amb la periodicitat 
que aquest determini i sempre que ho requereixi la 
bona marxa dels assumptes del Consell.».

Vint. Es modifica l’article 59, que queda redactat en 
els termes següents:

«Article 59. Atribucions en les sessions.
Com a secretari del Ple, de la Comissió Perma-

nent i de la Comissió d’Estudis, li corresponen les 
atribucions següents:

1a Preparar i cursar l’ordre del dia de les ses-
sions del Consell, i sotmetre’l a l’aprovació prèvia del 
president.

2a Assistir amb veu, però sense vot, a les ses-
sions del Ple, de la Comissió Permanent i de la 
Comissió d’Estudis.

3a Autoritzar els dictàmens aprovats pel Consell 
d’Estat i les modificacions que s’hi introdueixin.

4a Autoritzar els documents relatius als estu-
dis, informes i memòries i a les propostes legislati-
ves o de reforma constitucional que aprovi el Con-
sell d’Estat.

5a Expedir certificacions d’actes, acords, dictà-
mens i les seves còpies; estudis, informes i memòries 
i propostes legislatives o de reforma constitucional, 
amb el vistiplau del president.

6a Estendre les certificacions d’assistència per 
acreditar la meritació de dietes dels consellers nats i 
electius.

7a Portar els llibres d’actes de la Comissió Per-
manent, de la Comissió d’Estudis i del Ple foliats i 
visats pel president.

8a Portar un registre de disposicions legislatives 
que afectin el Consell d’Estat i un altre de les resolu-
cions dictades en els expedients sotmesos a la seva 
consulta.

9a Sotmetre anualment a la ponència perma-
nent el projecte de memòria a què es refereix l’article 
144 d’aquest Reglament orgànic, elaborat ateses les 
memòries remeses pels lletrats majors d’acord amb 
el que preveu l’article 66 d’aquest Reglament.»

Vint-i-u. Es modifiquen els paràgrafs 2n i 4t de l’article 
61 («Atribucions de règim interior»), que queden redactats 
en els termes següents:

«2n Coordinar el despatx de les seccions i dels 
grups de treball amb el de les comissions Permanent 
i d’Estudis i el Ple, i sol·licitar el lliurament dels 
assumptes que han de passar a aquests.

4t Preparar el projecte de pressupostos, sense 
perjudici de les atribucions que els articles 26 i 27 de 
la Llei orgànica i 135 i 136 d’aquest Reglament atribu-
eixen al president i a la Comissió Permanent.»

Vint-i-dos. Es modifica l’article 64, que queda redactat 
en els termes següents:

«Article 64. Funcions.
Els lletrats del Consell d’Estat exerceixen les fun-

cions d’estudi, preparació i redacció dels projectes de 
dictamen i participen en l’elaboració de les ponències 
de la Comissió d’Estudis.»

Vint-i-tres. Es modifica l’article 65, que queda redactat 
en els termes següents:

«Article 65. Adscripció.
1. Tots els majors i lletrats estan adscrits a una o 

diverses seccions del Consell d’Estat. També presten 
assistència a la Comissió d’Estudis i a un o diversos 
dels grups de treball que es constitueixen.

2. L’adscripció i la prestació d’assistència les 
acorda el president, a proposta del secretari general, 
escoltat el parer de la Comissió Permanent i, si s’es-
cau, de la Comissió d’Estudis.»

Vint-i-quatre. El contingut actual de l’article 66 («Fun-
cions dels majors») passa a constituir l’apartat 1, amb 
modificació del seu paràgraf 10a, que queda redactat en els 
termes següents:

«10a Elevar al secretari general el mes de gener 
de cada any una memòria de la secció en què s’ex-
pressin la seva activitat i les observacions i els sugge-
riments que es puguin desprendre dels projectes de 
dictamen despatxats.»

Vint-i-cinc. S’afegeixen dos nous apartats a l’article 66 
(«Funcions dels majors»), que queden redactats en els ter-
mes següents:



1382 Dilluns 2 maig 2005 Suplement núm. 9

«2. Els majors poden formar part dels grups de 
treball, i exercir-hi les funcions que, als efectes de 
preparació i coordinació de les ponències, els enco-
mani el president del grup.

3. El major que assisteixi la Comissió d’Estudis 
ha d’elevar anualment al secretari general una 
memòria en la qual s’expressin la seva activitat i les 
observacions i els suggeriments que es puguin des-
prendre dels treballs realitzats.»

Vint-i-sis. S’afegeix un paràgraf 4t a l’article 68 («Fun-
cions generals dels lletrats»), i aquest queda redactat en els 
termes següents:

«4a Participar en els grups de treball realitzant 
les tasques que els siguin encomanades.»

Vint-i-set. Es modifica l’apartat 1 de l’article 96 («Col-
locació»), que queda redactat en els termes següents:

«1. En les sessions del Ple es col·loquen els 
seus components per l’ordre següent: en la capça-
lera de la mesa presidencial, el president del Consell 
d’Estat o qui el substitueixi. Als dos costats del qui 
presideixi, i per l’ordre de les seccions, els consellers 
permanents. A continuació, pel costat de la dreta, els 
consellers nats, començant pels expresidents del 
Govern i seguint per l’ordre en què apareixen enume-
rats a la Llei orgànica, i, per l’esquerra, els electius per 
ordre d’antiguitat.»

Vint-i-vuit. Es modifica l’apartat 1 de l’article 99 
(«Quòrum funcional»), que queda redactat en els termes 
següents:

«1. Els acords s’adopten per majoria absoluta de 
vots dels assistents, llevat del cas de les propostes 
legislatives o de reforma constitucional encomana-
des pel Govern, sobre les quals el pronunciament del 
Ple s’adopta per majoria simple. En cas d’empat, 
decideix el vot de qualitat del que presideix.»

Vint-i-nou. Es modifica l’article 100, que queda redac-
tat en els termes següents:

«Article 100. Preparació.
1. Correspon a les seccions preparar el despatx 

dels assumptes que hagin de ser aprovats per la 
Comissió Permanent, i als grups de treball, el dels 
assumptes que hagin de ser aprovats per la Comissió 
d’Estudis.

2. La Comissió Permanent o la Comissió d’Estu-
dis, atenent les seves competències respectives, des-
envolupen la ponència de tots els assumptes en què 
el Consell d’Estat en Ple hagi d’entendre.»

Trenta. Es modifiquen els apartats 3, 4 i 5 de l’article 
101 («Forma de despatxar»), que queden redactats en els 
termes següents:

«3. A continuació són despatxats els assumptes 
que figuren en l’ordre del dia. El president, o el conse-
ller en qui delegui, fa una presentació del projecte 
elaborat per la Comissió d’Estudis. En cas que la 
ponència correspongui a la Comissió Permanent, és 
el conseller president de la secció respectiva o el que, 
si s’escau, ha presidit la ponència especial qui fa 
aquesta exposició. Els consellers esmentats hi poden 
afegir les explicacions que jutgin del cas.

El major o el lletrat ponent, bé per iniciativa prò-
pia o a requeriment del president o de qualsevol con-
seller, pot fer aclariments o donar explicacions sobre 
l’assumpte consultat.

4. Els projectes de dictamen han d’haver estat 
repartits per escrit, almenys amb vuit dies d’antici-
pació. Si es tracta d’un projecte de disposició gene-
ral, s’hi ha d’adjuntar una còpia del text normatiu 
consultat.

5. Els projectes elaborats per la Comissió d’Es-
tudis han d’haver estat repartits per escrit, almenys 

amb 20 dies d’anticipació. S’hi ha d’adjuntar la docu-
mentació complementària que la Comissió esmen-
tada consideri necessària.»

Trenta-u. Es modifica l’article 103, que queda redactat 
en els termes següents:

«Article 103. Esmenes.
1. La redacció de les esmenes o addicions que 

afectin la conclusió o conclusions d’un projecte de 
dictamen ha de ser explícitament aprovada abans de 
tancar-se la discussió sobre el punt controvertit. Si 
l’esmena o addició afecta els antecedents o raona-
ments, es pot donar per entesa, i queda encarregada 
de modificar-los la secció o ponència especial que 
hagi preparat el dictamen. El conseller que presenti 
les modificacions ha de defensar-les, i el president ha 
d’obrir la discussió sobre si s’admeten o no i, si no hi 
ha unanimitat, han de ser votades.

2. En el cas dels estudis es poden fer observaci-
ons i suggeriments. En relació amb els informes o 
memòries es poden formular, a més, esmenes al seu 
contingut i, si contenen conclusions, s’han d’aplicar, 
en els termes que corresponguin, les regles de l’apar-
tat precedent.

3. Cada proposta legislativa o de reforma cons-
titucional s’ha de sotmetre a un debat inicial de con-
junt, conclòs el qual el president ha de fixar un ter-
mini en què els consellers poden presentar, per escrit, 
esmenes concretes. Després de l’anàlisi de les esme-
nes per la Comissió d’Estudis, aquesta ha d’exposar 
per escrit la seva posició i la ponència que, en defini-
tiva, adopti s’ha d’elevar al Ple per al seu debat i 
decisió.

4. La Comissió d’Estudis pot presentar al Ple, si 
ho considera oportú, propostes que incloguin dues o 
més opcions. Les opcions que no siguin aprovades 
pel Ple s’han d’adjuntar a la proposta majoritària si 
obtenen un mínim de set vots, sense perjudici del 
dret de cada conseller a formular un vot particular 
d’acord amb l’article 107 d’aquest Reglament orgà-
nic.»

Trenta-dos. Es modifica l’article 104, que queda redac-
tat en els termes següents:

«Article 104. Votació.
1. Acabada la deliberació i acordat el que sigui 

procedent, si s’escau, respecte de les esmenes, s’ha 
de sotmetre a votació el projecte presentat amb les 
modificacions resultants de les esmenes aprovades. 
Si no ha demanat la paraula cap conseller, s’ha de 
procedir directament a la votació.

2. En les votacions no es permeten les absten-
cions, llevat del cas d’inhibició legal.»

Trenta-tres. Es modifica l’article 105, que queda redac-
tat en els termes següents:

«Article 105. Projectes rebutjats.
1. Els projectes de dictamen rebutjats pel Ple 

s’han de tornar a la Comissió Permanent per a un nou 
estudi, si els membres presents d’aquesta, en un 
nombre superior a la meitat, ho accepten. Altrament, 
el president ha de nomenar una ponència especial 
que redacti el dictamen i el presenti a una nova sessió 
del Ple.

2. Els projectes d’estudis, informes o memòries 
rebutjats pel Ple s’han de tornar a la Comissió d’Estu-
dis per a un nou examen. Quant a les propostes legis-
latives o de reforma constitucional, cal atenir-se al 
que disposa l’article 103 d’aquest Reglament.»

Trenta-quatre. Es modifica l’article 107, que queda 
redactat en els termes següents:
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«Article 107. Vots particulars.
1. Qualsevol conseller pot presentar un vot par-

ticular contra l’acord de la majoria o anunciar-lo, sem-
pre que sigui abans d’aixecar-se la sessió, i remetre’l 
per escrit, dins d’un termini no superior a 10 dies, a la 
Presidència del Consell. Els consellers que hagin 
votat en contra es poden adherir al vot particular o 
redactar el seu propi, sempre que s’hagin reservat 
aquest dret abans de concloure la sessió.

2. En el cas de propostes legislatives o de 
reforma constitucional, el termini per remetre el vot 
particular és de 20 dies.

3. Excepcionalment, el president pot concedir 
una pròrroga de temps en els assumptes molt proli-
xos o fixar un altre termini inferior en els urgents.»

Trenta-cinc. Es modifica l’article 108, que queda 
redactat en els termes següents:

«Article 108.  Remissió de les decisions.
Les decisions del Ple s’han de remetre a l’autoritat 

consultant signades pel president i el secretari, indi-
car-hi al marge els noms dels consellers que hi assis-
teixin i amb l’expressió de si han estat aprovats per 
unanimitat o per majoria o empat decidit pel vot del 
president, i acompanyats del vot o vots particulars si 
n’hi ha i, si s’escau, de les propostes alternatives que 
hagin obtingut un mínim de set vots.»

Trenta-sis. Es modifica l’article 109, que queda redac-
tat en els termes següents:

«Article 109. Arxivament.
Les minutes dels diversos dictàmens, estudis, 

informes, memòries, propostes legislatives o de 
reforma constitucional, esmenes, vots particulars i 
propostes alternatives, la comunicació de l’acord i, si 
s’escau, l’informe del lletrat major a què es refereix 
l’article 7.6 d’aquest Reglament orgànic són arxivats 
juntament amb la còpia del document definitiu.».

Trenta-set. Es modifica la rúbrica de la secció 2a del 
capítol II del títol II, que queda redactada en els termes 
següents:

«SECCIÓ 2a DE LA COMISSIÓ PERMANENT
I DE LA COMISSIÓ D’ESTUDIS»

Trenta-vuit. Es modifica l’article 112, que refon el con-
tingut dels actuals articles 112 i 113 i queda redactat en els 
termes següents:

«Article 112. De la Comissió Permanent.
1. La Comissió Permanent es reuneix periòdica-

ment i sempre que la convoqui el president, ja per 
entendre en els assumptes de la seva competència, ja 
per preparar el despatx dels que corresponguin al Ple.

2. El que disposen per al Ple els articles 95 i 
següents d’aquest Reglament orgànic és aplicable a 
les sessions de la Comissió Permanent amb les 
excepcions següents:

1a Les seccions han de desenvolupar la ponèn-
cia de tots els assumptes en què la Comissió Perma-
nent hagi d’entendre.

2a Els projectes de dictamen s’han de repartir, 
almenys, amb 72 hores d’anticipació, llevat que l’as-
sumpte sigui urgent o que el president, atès l’ordre 
del dia, consideri que hi ha temps suficient per a l’es-
tudi del projecte de dictamen pels consellers perma-
nents.

3a És la secció ponent la que redacta de nou els 
dictàmens rebutjats, llevat del cas en què el conseller 
titular no accepti aquesta comesa, que passa llavors 
a una ponència especial, que nomena el president 
escoltada la Comissió Permanent.»

Trenta-nou. Es modifica l’article 113, que queda redac-
tat en els termes següents:

«Article 113. De la Comissió d’Estudis.
1. La Comissió d’Estudis es reuneix sempre que 

la convoqui el president, ja per entendre en els 
assumptes de la seva competència, ja per preparar el 
despatx dels que corresponguin al Ple.

2. El que disposen per al Ple els articles 95 i 
següents d’aquest Reglament orgànic és aplicable a 
les sessions de la Comissió d’Estudis amb les excep-
cions següents:

1a Els presidents dels grups de treball han de 
desenvolupar la ponència de tots els assumptes en 
què la Comissió d’Estudis hagi d’entendre.

2a Els estudis, informes o memòries, així com 
les propostes legislatives o de reforma constitucional 
s’han de repartir almenys amb 20 dies d’anticipació 
llevat que l’assumpte sigui urgent o que el president, 
atès el seu contingut, consideri suficient un termini 
més curt.

3a Els grups de treball han d’elevar a la Comis-
sió d’Estudis, si ho consideren oportú, propostes que 
incloguin una pluralitat d’opcions.»

Quaranta. Es modifica l’apartat 2 de l’article 118 
(«Despatx»), que queda redactat en els termes següents:

«2. Qualsevol dels assistents pot formular 
observacions, inconvenients o demanar aclariment, 
sense cap limitació de torns, i el ponent pot contestar 
totes les vegades que sigui necessari. El conseller ha 
de resoldre deixar l’expedient sobre la taula, l’ha de 
retirar per estudiar-lo, n’ha d’aprovar el dictamen, 
amb esmenes o sense, o l’ha de refusar i, en aquest 
cas, s’ha de procedir d’acord amb el que disposen els 
articles 33.2.2n i 66.1.3r d’aquest Reglament orgànic, i 
s’ha de fer constar en l’acta corresponent aquestes 
circumstàncies i els noms dels assistents a la ses-
sió.»

Quaranta-u. Es modifica la rúbrica de la secció 3a del 
capítol II del títol II, que queda redactada en els termes 
següents:

«SECCIÓ 3a DE LES SECCIONS I DELS GRUPS DE TREBALL»

Quaranta-dos. Es modifica l’article 119, que passa a 
ser l’últim de la secció 3a i queda redactat en els termes 
següents:

«Article 119. Dels grups de treball.
1. La Comissió d’Estudis, a proposta del presi-

dent, ha d’acordar la constitució de grups de treball 
als efectes següents:

1r Elaborar les propostes legislatives o de 
reforma constitucional que el Govern encomani al 
Consell d’Estat.

2n Realitzar els estudis, informes o memòries 
que el Govern sol·liciti o que el mateix president del 
Consell d’Estat encarregui a la Comissió d’Estudis.

2. Els grups de treball són dirigits pel president 
del Consell d’Estat o pel conseller membre de la 
Comissió d’Estudis que aquell designi, escoltada la 
Comissió.

3. L’organització i el funcionament dels grups de 
treball, així com la participació dels seus membres es 
regeixen pel que estableixen la Llei orgànica del Con-
sell d’Estat i aquest Reglament.

A l’acord de constitució de cada grup de treball 
s’ha de determinar el seu objecte i el termini inicial-
ment previst per a l’elaboració de la tasca encoma-
nada. El president del Consell d’Estat, per iniciativa 
pròpia o a proposta del conseller que presideixi el 
grup, ha d’acordar l’assignació de mitjans personals i 
materials.

4. Han de participar en els grups de treball els 
lletrats del Consell d’Estat que es considerin necessa-
ris en funció de les tasques encomanades.
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5. Quan l’índole dels treballs ho requereixi, es 
pot recaptar la participació temporal i circumscrita a 
la tasca de què es tracti de funcionaris d’altres cossos 
de les administracions públiques o de persones ali-
enes a aquestes sempre que, per les seves qualitats 
i preparació, es consideri necessària. A aquest 
efecte, es poden utilitzar, segons escaigui i convin-
guin segons el parer del president del Consell d’Es-
tat, les formes que preveu la legislació funcionarial i 
de contractes.

6. Els membres dels grups de treball poden per-
cebre les dietes, gratificacions o complement de pro-
ductivitat que fixi el president del Consell d’Estat, 
d’acord amb el que disposa l’apartat 15 de l’article 19 
d’aquest Reglament.

7. El president del Consell d’Estat, amb l’acord 
de la Comissió d’Estudis, pot encomanar al Centre 
d’Estudis Polítics i Constitucionals la realització de 
tasques determinades per dur a terme els estudis, 
informes o memòries, així com l’elaboració dels 
avantprojectes que el Govern encarregui al Consell 
d’Estat, sense perjudici de les participacions individu-
als que pugui requerir d’acord amb l’apartat 5 prece-
dent.

8. Quan l’índole dels assumptes ho requereixi, 
el president del Consell d’Estat, escoltada la Comissió 
d’Estudis, pot sol·licitar directament la col·laboració 
d’altres organismes autònoms o unitats i serveis 
administratius per a la realització dels estudis, infor-
mes o memòries que li hagin estat encarregats pel 
Govern, i n’ha d’informar els departaments ministeri-
als dels quals depenguin els serveis sol·licitats. 
Aquests departaments han d’adoptar les mesures 
necessàries perquè les sol·licituds siguin emplena-
des.»

Quaranta-tres. Es modifica l’article 120, que passa a ser 
el primer de la secció 4a i queda redactat en els termes 
següents:

«Article 120. Ponències especials.
1. Escoltada la Comissió Permanent, el presi-

dent del Consell d’Estat pot constituir ponències 
especials permanents o singulars. En cada cas, ha de 
designar el conseller que hagi de presidir-la, quan ell 
mateix no n’assumeixi la presidència, i els consellers, 
majors i lletrats que n’hagin de formar part.

2. Hi ha d’haver, com a mínim, les ponències 
permanents de Doctrina Legal, de Biblioteca, de 
Memòria i de Pressupostos i Gestió Econòmica.»

Quaranta-quatre. Es modifica el paràgraf 3r de l’apar-
tat 1 de l’article 121 («Ponències especials singulars»), que 
queda redactat en els termes següents:

«3r Estudi i preparació dels assumptes per al 
seu despatx quan el projecte de dictamen de la secció 
o de la Comissió Permanent hagi estat rebutjat 
d’acord amb el que disposen els articles 105.1, 112.2 i 
118 d’aquest Reglament orgànic.»

Quaranta-cinc. S’afegeix un apartat 5 a l’article 123 
(«Remissió de les consultes»), que queda redactat en els 
termes següents:

«5. Les consultes relatives als estudis, informes, 
memòries, així com a les propostes legislatives o de 
reforma constitucional, les acorda el Consell de 
Ministres. La remissió de l’acord al Consell d’Estat ha 
de ser signada pel ministre de la Presidència. S’hi ha 
d’indicar, respecte dels estudis, informes i memòries, 
si la remissió es fa al Ple o a la Comissió d’Estudis i, a 
falta de previsió expressa, s’entén que corresponen a 
aquesta última. En l’ordre per la qual s’encomani 
l’elaboració de propostes legislatives o de reforma 
constitucional, que s’ha de sotmetre sempre al Ple, hi 
han de constar els objectius, criteris i límits que fixi el 
Govern.»

Quaranta-sis. Es modifica l’article 132, que queda 
redactat en els termes següents:

«Article 132. Doctrina legal.
1. El Consell ha de publicar, ometent les dades 

concretes sobre la procedència i característiques de 
les consultes, recopilacions de la doctrina legal fixada 
en els seus dictàmens.

2. El Consell d’Estat ha de formar una base 
pública dels seus dictàmens amb subjecció a les con-
dicions que estableix l’apartat anterior. El president, a 
proposta del secretari general, ha de fixar els criteris 
per a la inserció dels dictàmens en la base esmen-
tada.

3. El Consell d’Estat pot publicar els estudis, 
informes o memòries que elabori.»

Quaranta-set. Es modifica la secció 7a del capítol II del 
títol II, que queda redactada en els termes següents:

«SECCIÓ 7a DELS ESTUDIS, INFORMES, MEMÒRIES I DE LES PRO-
POSTES LEGISLATIVES I DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Article 133. Termini.
El termini per a l’elaboració dels estudis, informes 

i memòries i de les propostes legislatives i de reforma 
constitucional és el que fixi l’autoritat consultant o el 
president del Consell d’Estat. Si no n’hi ha, el termini 
és d’un any. Aquests terminis comencen a comptar 
de l’endemà de la recepció de la consulta. Excepcio-
nalment, quan per la complexitat de la matèria sigui 
previsible la insuficiència del termini establert, el pre-
sident ha de sol·licitar a l’autoritat consultant que fixi 
un termini superior.
Article 134. Elaboració i formulació.

1. En l’elaboració dels treballs a què es refereix 
aquesta secció es poden tenir en compte, entre d’al-
tres criteris, les experiències del dret comparat, els 
estudis doctrinals en la matèria, els antecedents 
legislatius, la jurisprudència i la doctrina constitucio-
nal.

2. Les propostes legislatives i de reforma consti-
tucional s’han de formular en textos normatius com-
plets, i es poden presentar davant la Comissió d’Estu-
dis o el Ple propostes que incloguin una pluralitat 
d’opcions. El Consell d’Estat pot adjuntar a les pro-
postes les seves observacions sobre els objectius, 
criteris i límits fixats pel Govern.»

Quaranta-vuit. S’afegeix una secció 8.1, que, amb 
algun retoc, es limita a incorporar el contingut de l’actual 
secció 7a, i queda en els termes següents:

«SECCIÓ 8a DELS PRESSUPOSTOS DEL CONSELL

Article 135. Elaboració.
1. El Consell d’Estat ha d’elaborar el seu avant-

projecte de pressupost, que figura com una secció 
dins dels pressupostos generals de l’Estat.

2. Correspon al secretari general i a la ponència 
especial de pressupostos i gestió econòmica l’elabo-
ració de l’avantprojecte de l’estat de despeses, degu-
dament documentat.

3. De la ponència especial de pressupostos i 
gestió econòmica forma part el conseller a càrrec del 
qual hi ha la Secció d’Hisenda.

4. Un interventor delegat de la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat exerceix les fun-
cions de control que regula la Llei 47/2003, de 23 de 
novembre, general pressupostària, mitjançant l’exer-
cici de la funció interventora i el control financer per-
manent.
Article 136. Aprovació i competències restants.

1. L’aprovació de l’avantprojecte de l’estat de 
despeses per a la seva remissió al ministeri compe-
tent en matèria pressupostària correspon al president 
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del Consell, de conformitat amb la Comissió Perma-
nent.

2. El president del Consell d’Estat, de conformi-
tat amb el que disposa l’article 17.2, exerceix les com-
petències que la Llei 47/2003, de 23 de novembre, 
general pressupostària, atribueix als caps dels depar-
taments ministerials, i són de la seva incumbència 
exclusiva les relatives a l’execució i liquidació del 
pressupost.»

Quaranta-nou. Es modifica l’article 137, que queda 
redactat en els termes següents:

«Article 137. Competència del Ple.
El Ple del Consell d’Estat ha de ser consultat en 

els assumptes que enumeren els articles 21 i 23.2 de 
la seva llei orgànica i en els que, encara que estiguin 
atribuïts a la competència de la Comissió Permanent 
o de la Comissió d’Estudis, així ho sol·liciti el presi-
dent del Govern o el president del Consell d’Estat 
acordi sotmetre’ls al Ple.»

Cinquanta. Es modifica l’article 138, que queda redac-
tat en els termes següents:

«Article 138. Competència de la Comissió Perma-
nent i de la Comissió d’Estudis.
1. La Comissió Permanent del Consell d’Estat ha 

de ser consultada en els assumptes que enumera 
l’article 22 de la seva llei orgànica i en els enumerats 
en el seu article 21 en cas que el termini fixat per a la 
seva consulta sigui inferior a 10 dies, en els termes de 
l’article 19.2 de la Llei orgànica.

2. La Comissió d’Estudis ha d’ordenar, dirigir i 
supervisar la realització dels estudis, informes o 
memòries encarregats pel Govern o que acordi el 
president del Consell d’Estat, escoltada l’esmentada 
Comissió, i ha d’elaborar les propostes legislatives o 
de reforma constitucional que el Govern encomani al 
Consell d’Estat, que han de ser sotmeses al Ple.»

Cinquanta-u. Es modifica l’apartat 2 de l’article 142 
(«Consulta per les comunitats autònomes»), que queda 
redactat en els termes següents:

«2. El dictamen és preceptiu per a les comuni-
tats autònomes que no tinguin òrgan consultiu propi 
en els mateixos casos previstos per a l’Estat per la 
Llei orgànica del Consell d’Estat, quan hagin assumit 
les competències corresponents.»

Cinquanta-dos. Es modifica l’apartat 2 de l’article 144 
(«Memòria»), que queda redactat en els termes següents:

«2. L’esmentada memòria ha de ser sotmesa a 
l’aprovació del Ple en una sessió solemne que se 
celebra en el primer trimestre de cada any. A aquests 
efectes, s’ha de constituir una ponència especial per 
a la seva preparació, de la qual necessàriament han 
de formar part els consellers permanents de Doctrina 
Legal, Pressupostos i Gestió Econòmica i Biblioteca, 
així com el secretari general.»
Article segon. Supressió de referències.

Queden suprimides totes les referències a la Llei 
orgànica del Consell d’Estat que figuren entre parèn-
tesis en el Reglament orgànic del Consell d’Estat, 
aprovat pel Reial decret 1674/1980, de 18 de juliol.
Article tercer. Errates.

Es corregeixen les errates següents advertides en 
el text del Reglament orgànic del Consell d’Estat, 
aprovat pel Reial decret 1674/1980, de 18 de juliol, i 
que, en els termes que s’expressen, han estat usual-
ment salvades en verificar la seva interpretació i apli-
cació:

1r A l’apartat 1 de l’article 52, on diu: «així com 
la determinació i publicació de la data de comença-
ment dels membres del tribunal», ha de dir: «així com 

la publicació de la data de començament dels exerci-
cis i dels membres del tribunal».

2n En el paràgraf 7a de l’article 66, on diu: «els 
confereixi», ha de dir: «li confereixi».

Disposició transitòria única. Règim dels expresidents del 
Govern.

1. Als expresidents del Govern que hagin adquirit la 
condició de consellers nats d’Estat amb caràcter vitalici a 
l’empara del que estableix la disposició transitòria de la 
Llei orgànica 3/2004, de 28 de desembre, per la qual es 
modifica la Llei orgànica 3/1980, de 22 d’abril, del Consell 
d’Estat, se’ls reconeix aquesta condició amb efectes des de 
l’1 de març de 2005.

2. Els expresidents del Govern que no hagin adquirit 
la condició de consellers nats d’Estat amb caràcter vitalici a 
l’empara del que estableix l’esmentada disposició transitò-
ria de la Llei orgànica 3/2004, de 28 de desembre, no obs-
tant això, poden adquirir en el futur aquesta condició en els 
termes que estableixen la Llei orgànica del Consell d’Estat 
i el seu Reglament orgànic.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 22 d’abril de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 6797 ORDRE APA/1109/2005, de 25 d’abril, per la qual 
es delimiten els àmbits territorials afectats per 
les gelades esdevingudes durant els mesos de 
gener, febrer i març de 2005, i s’estableixen cri-
teris per a l’aplicació de les línies de préstecs de 
l’Institut de Crèdit Oficial, de conformitat amb el 
que preveu el Reial decret llei 1/2005, de 4 de 
febrer. («BOE» 100, de 27-4-2005.)

El Reial decret llei 1/2005, de 4 de febrer, pel qual 
s’adopten mesures urgents per pal·liar els danys ocasio-
nats en el sector agrari per les gelades esdevingudes el 
mes de gener de 2005 disposa a l’apartat 2 de l’article 1 
que, per ordre del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció, oïdes les comunitats autònomes i les organitzacions 
representatives del sector, s’han de delimitar els àmbits 
territorials afectats amb vista a l’aplicació de les mesures 
previstes.

Així mateix, el Reial decret llei 6/2005, de 8 d’abril, 
estén l’àmbit d’aplicació del Reial decret llei 1/2005 als 
danys ocasionats per les gelades que van tenir lloc durant 
els mesos de febrer i març.

D’altra banda, a l’article 6 de l’esmentat Reial decret llei 
1/2005, s’instrueix l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per ins-
trumentar una línia de préstecs de mediació, que pot ser 
ampliada pel Ministeri d’Economia i Hisenda en funció de 
l’evolució dels danys i de la demanda consegüent. Aquesta 
línia té com a finalitat assegurar la continuïtat de l’activitat 
productiva de les explotacions agràries, i contribuir al 
finançament dels costos de producció dels conreus que 
s’inicien amb posterioritat a les dates de les gelades, sem-
pre que les pèrdues ocasionades per aquesta adversitat 
climàtica hagin superat el 40 per cent de la producció nor-
mal de les explotacions i els sol·licitants hagin justificat 
l’assegurament dels nous conreus a implantar.


