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3. El Banc d’Espanya ha de col·laborar amb els 
òrgans competents del Ministeri d’Economia i 
Hisenda mitjançant el subministrament de la infor-
mació que rebi relacionada amb les operacions de 
crèdit de les comunitats autònomes.

4. Amb independència d’això, els òrgans com-
petents del Ministeri d’Economia i Hisenda poden 
requerir el Banc d’Espanya per a l’obtenció d’altres 
dades concretes relatives a l’endeutament de les 
comunitats autònomes en els termes que es fixin 
per reglament.

5. La informació que figura a la central a què es 
refereix aquest article ha d’estar a disposició del 
Consell de Política Fiscal i Financera de les Comuni-
tats Autònomes que, mitjançant un acord, ha de 
determinar la forma i periodicitat en què la Secretà-
ria del Consell ha de publicar per a coneixement 
general la informació que figura a la central.»

Nou. Es modifica l’article 11 de la Llei orgànica 
5/2001, de 13 de desembre, complementària a la Llei 
general d’estabilitat pressupostària, que queda redactat 
en els termes següents:

«Article 11. Règim aplicable als ens de dret públic 
inclosos a l’article 2.2 de la Llei 18/2001, general 
d’estabilitat pressupostària.

Les comunitats autònomes són competents per 
adoptar les mesures necessàries que garanteixin 
l’aplicació del principi d’estabilitat pressupostària tal 
com defineix l’article 3.3 de la Llei 18/2001, general 
d’estabilitat pressupostària, i corregir les situacions 
de desequilibri que s’hagin pogut produir respecte 
dels subjectes enumerats a l’article 2.2 d’aquella 
Llei.

Sense perjudici d’això, el Ministeri d’Economia i 
Hisenda pot recollir de les comunitats autònomes 
informació relativa a la programació financera a 
mitjà i llarg termini dels ingressos i despeses, així 
com dels plans d’inversió i endeutament previstos, 
tot això referit als ens de dret públic inclosos a l’arti-
cle 2.2 de la Llei 18/2001, general d’estabilitat pres-
supostària, que en depenguin.»

Disposició addicional. No assumpció per l’Estat d’obli-
gacions contretes per les comunitats autònomes.

L’Estat no assumeix els compromisos de les comuni-
tats autònomes i dels ens vinculats o que en depenen, ni 
en respon, sense perjudici de les garanties financeres 
mútues per dur a terme conjuntament projectes especí-
fics.

Disposició transitòria. Del règim dels plans de saneja-
ment aprovats abans de l’entrada en vigor de la Llei.

U. Els plans economicofinancers de sanejament de 
les comunitats autònomes o entitat Local de l’article 19.1 
la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat 
pressupostària, aprovats abans de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, continuen transitòriament en vigor pel ter-
mini inicial per al qual es van aprovar.

En aquest cas, les comunitats autònomes poden pre-
sentar dèficit en els exercicis per als quals, per raó de la 
situació del cicle econòmic, es prevegi així o quan aquest 
dèficit es destini a finançar increments d’inversió en pro-
grames destinats a atendre actuacions productives, en els 
termes que estableixen a l’efecte els articles 7 i 8 de la Llei 
general d’estabilitat pressupostària i 3 de la Llei orgànica 
5/2001, de 13 de desembre, complementària d’aquella, i 
els dèficits autoritzats a l’empara d’aquests preceptes són 
addicionals als que preveuen els plans de sanejament que 
continuïn en vigor.

Dos. El seguiment del compliment i l’execució dels 
plans economicofinancers de sanejament a què es refe-
reix l’apartat anterior s’ha de portar a terme en funció de 
la base d’entitats que constituïen el seu sector administra-
cions públiques en el moment en què es van aprovar.

Disposició derogatòria. Derogació normativa.

Queden derogades totes les normes del mateix rang o 
inferior en el que contradiguin o s’oposin al que disposa 
aquesta Llei.

Disposició final primera. Desplegament normatiu de la 
Llei.

1. Es faculta el Govern en l’àmbit de les seves com-
petències per dictar totes les disposicions reglamentàries 
que siguin necessàries per al desplegament d’aquesta 
Llei, així com per acordar les mesures necessàries per 
garantir la implantació efectiva dels principis que esta-
bleix aquesta Llei.

2. Per fer efectiu el compliment del principi de trans-
parència, mitjançant una ordre del ministre d’Economia i 
Hisenda, amb l’informe previ del Consell de Política Fiscal 
i Financera de les Comunitats Autònomes en el que les 
afecti, s’han de determinar les dades i els documents 
objecte de publicació periòdica per a coneixement gene-
ral, els terminis per publicar-los, i la manera en què s’ha-
gin de publicar.

Disposició final segona. Entrada en vigor de la Llei.

Aquesta Llei entra en vigor l’1 de gener de l’any 
següent al de la data de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat» i és aplicable als pressupostos l’elaboració dels 
quals s’hagi d’iniciar a partir d’aquesta data.

No obstant això, les modificacions que aquesta Llei 
introdueix a l’article 3 de la Llei orgànica 5/2001, de 13 de 
desembre, complementària a la Llei general d’estabilitat 
pressupostària, que permeten a les comunitats autòno-
mes, amb caràcter excepcional, presentar dèficit quan es 
destini a finançar increments d’inversió en programes 
destinats a atendre actuacions productives, són aplica-
bles des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

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

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Madrid, 26 de maig de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 9290 LLEI ORGÀNICA 4/2006, de 26 de maig, de 
modificació de la Llei orgànica 3/1984, de 26 de 
març, reguladora de la iniciativa legislativa 
popular.  («BOE» 126, de 27-5-2006.)

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.



1694 Dijous 1 juny 2006 Suplement núm. 12

Article únic.

S’introdueixen les modificacions següents a la Llei 
orgànica 3/1984, de 26 de març, reguladora de la iniciativa 
legislativa popular.

Primera. Es fa una redacció completa del preàmbul, 
amb el tenor següent:

«La Constitució conforma el règim polític espa-
nyol com una monarquia parlamentària i, per tant, 
com una democràcia representativa. La participació 
popular en el Govern de l’Estat i en la gestió de la 
cosa pública es canalitza bàsicament, per tant, a tra-
vés de l’elecció de representants populars en els 
òrgans de govern, que arriba a la seva màxima 
expressió a les eleccions legislatives, en què el 
poble designa els seus representants a les Corts 
Generals.

Això no és obstacle perquè, seguint la tendència 
dels estats democràtics més moderns, la Constitució, 
com assenyala el número 2 de l’article 9, es proposi 
intensificar la participació dels ciutadans i dels grups 
en la vida pública. La norma fonamental articula, per 
a això, diverses formes de participació directa dels 
ciutadans, com són, per exemple, la participació 
pública o en la gestió dels centres docents sostin-
guts amb fons públics.

En aquesta mateixa línia, la Constitució preveu, 
també, la participació directa dels ciutadans en el 
procés de producció normativa, i configura el poble, 
mitjançant la presentació de 500.000 signatures, 
com a subjecte de la iniciativa legislativa. Aquest 
reconeixement constitucional de la iniciativa legisla-
tiva popular permet, d’una banda, instrumentar la 
participació directa del titular de la sobirania en la 
tasca d’elaboració de les normes que regeixen la 
vida dels ciutadans, i possibilita, d’altra banda, 
l’obertura de vies per proposar al poder legislatiu 
l’aprovació de normes la necessitat de les quals és 
àmpliament sentida per l’electorat, però que, no 
obstant això, no troben ressò en les formacions polí-
tiques amb representació parlamentària.

La regulació constitucional de la iniciativa legis-
lativa popular recull, així mateix, les limitacions 
pròpies d’aquest institut, derivades dels ensenya-
ments històrics. Per això la Constitució, a més d’ex-
cloure de la iniciativa popular camps normatius 
particularment delicats, encomana al legislatiu la 
missió de regular, mitjançant una llei orgànica, la 
forma concreta de l’exercici de la iniciativa popular.

La Llei orgànica intenta recollir amb la màxima 
fidelitat i senzillesa el manament constitucional, i 
regula l’exercici de la iniciativa de manera que, res-
pectant al màxim el paper institucional dels partits 
polítics com a òrgans de manifestació de la voluntat 
popular i instruments fonamentals de la participació 
política, es canalitzi l’exercici de la iniciativa amb les 
màximes garanties. Així, queden excloses de la inici-
ativa legislativa popular no només les matèries que 
ho estan expressament per obra de l’article 87.3 de 
la Constitució, sinó també les altres la iniciativa 
reguladora de les quals és reservada per la norma 
fonamental a òrgans concrets de l’Estat.

El temps transcorregut i l’experiència acumulada 
des de l’aprovació de la Llei orgànica 3/1984, de 26 
de març, fan aconsellables algunes adequacions de 
la institució de participació popular per evitar requi-
sits innecessaris i incorporar-hi millores que facilitin 
el seu exercici.

La posada en marxa del procediment exigeix 
que la Comissió Promotora presenti davant la Mesa 
de la cambra un text articulat dotat d’unitat substan-
tiva precedit d’una exposició de motius. Per evitar 
despeses i esforços inútils, la Mesa ha de fer un exa-
men d’admissibilitat que, si és negatiu, pot portar la 
Comissió Promotora a interposar recurs d’empara 
davant el Tribunal Constitucional. Els paràmetres de 
judici d’admissibilitat, a més dels generals per a tot 
projecte o proposició de llei, són els que preveu l’ar-
ticle 5.2, que exigeix l’adequació de la iniciativa a les 
prescripcions constitucionals, que no versi sobre 
qüestions manifestament diferents mancades d’ho-
mogeneïtat entre si i que no hi hagi al Congrés dels 
Diputats o al Senat un projecte o proposició de llei 
que versi sobre el mateix objecte de la iniciativa 
legislativa popular que estigui en el tràmit d’esmena 
o un altre de més avançat o que la iniciativa sigui 
reproducció d’una altra de contingut igual o subs-
tancialment equivalent presentada durant la legisla-
tura.

Una vegada admesa la proposició, s’inicia el 
procediment de recollida de signatures, que es pot 
realitzar en els plecs tradicionals, que poden estar 
escrits en castellà o, conjuntament, en qualsevol de 
les llengües cooficials als territoris de l’Estat; i també 
es poden recollir les signatures per via electrònica 
sempre que es garanteixi la voluntat autèntica del 
ciutadà que subscriu la iniciativa legislativa popu-
lar.

El termini per a la recollida de signatures s’am-
plia a nou mesos prorrogable per tres més quan es 
doni una causa major apreciada per la Mesa del 
Congrés. La garantia de la regularitat del procedi-
ment de recollida de les signatures s’encomana a la 
Junta Electoral Central. Això és degut a la relativa 
similitud entre el procés electoral i el de recollida de 
signatures i còmput d’aquestes, així com a la infra-
estructura, que abraça la totalitat del territori espa-
nyol, de què disposa la Junta Electoral Central. La 
inscripció del signant en el cens electoral, que s’ha 
de demostrar amb una certificació d’aquesta, obe-
eix, igualment, a les mateixes raons que es donen 
en el procés electoral, com són, per exemple, acredi-
tar la capacitat del signant i evitar una eventual mul-
tiplicitat de signatures per un mateix ciutadà. Als 
signants, per la seva part, se’ls assegura el coneixe-
ment del text al qual donen suport mitjançant l’obli-
gació que aquest s’incorpori als plecs de signatures, 
que són segellats i numerats per la Junta Electoral 
Central. Finalment, el mecanisme d’autenticació de 
les signatures es facilita considerablement perme-
tent a la Comissió Promotora que afegeixi, als qui 
habitualment donen la fe pública, uns fedataris 
especials que, amb total llibertat de moviment, es 
poden dedicar en exclusiva a la tasca d’autentica-
ció.

Recollides les signatures exigides, s’inicia la tra-
mitació parlamentària. La Mesa de la cambra ha 
d’incloure la proposició en l’ordre del dia del Ple 
perquè sigui tinguda en consideració en el termini 
màxim de sis mesos. En aquest tràmit, d’acord amb 
les previsions reglamentàries, es pot preveure la 
participació d’una persona designada per la Comis-
sió Promotora. El decaïment dels treballs parlamen-
taris en curs per dissolució de les cambres, bé per 
finalització de la legislatura o per dissolució antici-
pada, no fa decaure la proposició, però la Mesa la 
pot retrotreure sense que en cap cas sigui necessari 
presentar una nova certificació d’haver-se reunit el 
mínim de signatures exigides.
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Finalment, s’ha establert una millora substancial 
de la compensació estatal per les despeses realitza-
des, sempre que s’arribi al nombre de signatures 
exigit perquè prosperi la iniciativa, i s’han previst les 
cauteles necessàries perquè el Govern inclogui les 
obligacions de despesa en els pressupostos gene-
rals de l’Estat del següent exercici per a les compen-
sacions econòmiques de les iniciatives legislatives 
que hagin aconseguit la tramitació parlamentària.»

Segona. Se suprimeix l’apartat b) de l’article 3.2 de la 
Llei orgànica 3/1984.

Tercera. Se suprimeix l’apartat f) de l’article 5.2 de la 
Llei orgànica 3/1984, i es fa una nova redacció de l’apartat 
c) d’aquest article, amb el text següent:

«c) El fet que el text de la proposició versi 
sobre matèries manifestament diferents i mancades 
d’homogeneïtat entre si.»

Quarta. L’apartat 3 de l’article 7 de la Llei orgànica 
3/1984, de 26 de març, reguladora de la iniciativa legisla-
tiva popular, queda redactat de la manera següent:

«3. El procediment de recollida de signatures  
finalitza amb el lliurament a la Junta Electoral Cen-
tral de les signatures recollides, en el termini de nou 
mesos a comptar de la notificació a què es refereix 
l’apartat anterior. Aquest termini pot ser prorrogat 
tres mesos quan es doni una causa major apreciada 
per la Mesa del Congrés. Exhaurit el termini sense 
que s’hagi fet lliurament de les signatures recolli-
des, caduca la iniciativa.»

Cinquena. S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 7 de 
la Llei orgànica, del tenor següent:

«4. Les signatures també es poden recollir com 
a signatura electrònica d’acord amb el que estableixi 
la legislació corresponent.»

Sisena. S’introdueix un segon paràgraf a l’article 8.1 
de la Llei orgànica 3/1984, amb el tenor següent:

«Els plecs han d’estar escrits en castellà. Per a la 
recollida de signatures en el territori d’una comuni-
tat autònoma amb una altra llengua cooficial es pot 
utilitzar, conjuntament, aquesta altra llengua.»

Setena. L’article 11 de la Llei orgànica 3/1984 queda 
redactat en els termes següents:

«1. Els plecs que continguin les signatures 
recollides s’han d’enviar a la Junta Electoral Central, 
que els ha de remetre a l’Oficina del Cens Electoral 
perquè acrediti la inscripció dels signants en el cens 
electoral com a majors d’edat, i perquè porti a terme 
la comprovació i el recompte inicial de les signatu-
res esmentades. L’Oficina del Cens Electoral, en el 
termini de quinze dies, ha de remetre a la Junta Elec-
toral Central una certificació de tot això.

2.  La Comissió Promotora pot sol·licitar en 
qualsevol moment de la Junta Electoral Central la 
informació que consideri pertinent respecte del 
nombre de signatures recollides.»

Vuitena. Es fa una nova redacció dels apartats 1 i 2 
de l’article 13, amb el text següent:

«1. Rebuda la notificació que acrediti que s’ha 
reunit el nombre de signatures exigit, la Mesa ha 
d’ordenar la publicació de la proposició, que s’ha 
d’incloure a l’ordre del dia del Ple en el termini 
màxim de sis mesos perquè sigui tinguda en consi-
deració.

2. La tramitació parlamentària s’efectua 
d’acord amb el que disposin els reglaments de les 

cambres que poden preveure la participació d’una 
persona designada per la Comissió Promotora.»

Novena. Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de 
l’article 15:

«2. Les despeses han de ser justificades en la 
forma escaient per la Comissió Promotora. La com-
pensació estatal no ha d’excedir, en cap cas, els 
300.000 euros. Aquesta quantitat ha de ser revisada 
anualment pels òrgans de govern de les cambres de 
les Corts Generals d’acord amb les variacions de 
l’índex de preus de consum.»

Desena. Es crea una nova disposició addicional 
(segona) amb el text següent:

«El Govern ha d’incloure com a obligació de des-
pesa en els Pressupostos Generals de l’Estat de 
l’exercici següent la compensació econòmica de les 
iniciatives legislatives populars que hagin aconse-
guit la tramitació parlamentària.»

Disposició derogatòria.

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

Disposició final.

Aquesta Llei orgànica 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, 26 de maig de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 9291 LLEI 13/2006, de 26 de maig, per la qual es 
deroga el règim d’alienació de participacions 
públiques en determinades empreses que 
estableixen la Llei 5/1995, de 23 de març, i les 
seves disposicions de desplegament i execu-
ció. («BOE» 126, de 27-5-2006.)

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.

PREÀMBUL

I

La Llei 5/1995, de 23 de març, d’alienació de participa-
cions públiques en determinades empreses, tenia com a 
finalitat principal respondre a la garantia de l’interès 
públic present en l’activitat de determinades empreses 
que, fins en aquell moment, havien estat sota el control 
de l’Administració pública titular de la totalitat o de la 
majoria del capital social i que van entrar en procés de 
privatització.


