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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
12481 Llei orgànica 7/2013, de 28 de novembre, de reforma de la Llei orgànica 

4/1982, de 9 de juny, de l’Estatut d’autonomia de la Regió de Múrcia.

JUAN CARLOS

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:

PREÀMBUL

El decret llei és una disposició normativa amb força de llei i abast provisional en el 
temps que aprova el Govern en cas d’urgència, i que, per a la seva incorporació definitiva 
i permanent a l’ordenament jurídic, requereix la posterior ratificació del Parlament.

L’institut esmentat està regulat a l’article 86 de la Constitució espanyola de 1978, que 
habilita el Govern a dictar decrets llei en cas d’urgent necessitat. Aquests decrets llei 
tenen determinats límits materials i formals i la seva aprovació i posterior convalidació 
necessita seguir certs passos, ja que han de ser sotmesos a debat i votació en el 
Parlament.

Després de les últimes reformes estatutàries, el decret llei ha deixat de ser una 
disposició amb força de llei d’origen i configuració exclusivament estatals per passar a ser 
una font més del dret autonòmic.

Aquesta Llei té com a únic objectiu la inclusió a l’article 30 de la Llei orgànica 4/1982, 
de 9 de juny, de l’Estatut d’autonomia per a la Regió de Múrcia, d’un nou punt per habilitar 
el Govern regional a dictar disposicions legislatives provisionals en forma de decret llei, i 
se n’estableixen així mateix els límits materials i els tràmits per a la seva convalidació per 
l’Assemblea Regional.

Aquesta Llei s’estructura en un únic article en el qual es contenen les modificacions 
introduïdes i una disposició final.

Article únic. Modificació de la Llei orgànica 4/1982, de 9 de juny, de l’Estatut 
d’autonomia per a la Regió de Múrcia.

Es modifica la Llei orgànica 4/1982, de 9 de juny, de l’Estatut d’autonomia per a la 
Regió de Múrcia, en els termes que s’indiquen a continuació:

Article 30, queda redactat de la manera següent:

«1. La iniciativa per a l’exercici de les potestats reconegudes a l’article 23 
correspon als membres de l’Assemblea i al Consell de Govern. Per llei de 
l’Assemblea es regula la iniciativa dels municipis i de les comarques a través dels 
seus òrgans col·legiats representatius, així com la iniciativa popular, d’acord amb el 
que disposi la legislació de l’Estat.

2. Les lleis aprovades per l’Assemblea les ha de promulgar en el termini de 
quinze dies des de la seva aprovació, en nom del Rei, el president de la Comunitat 
Autònoma, que n’ha de disposar la publicació immediata en el «Butlletí Oficial de la 
Regió de Múrcia». Per a la seva publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat» cal 
atenir-se al que disposin les lleis generals. Als efectes de la seva vigència regeix la 
data de publicació en el «Butlletí Oficial de la Regió de Múrcia».
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3. En cas d’extraordinària i urgent necessitat, el Consell de Govern pot dictar 
disposicions legislatives provisionals en forma de decret llei. No poden ser objecte 
de decret llei la regulació dels drets previstos en aquest Estatut, el règim electoral, 
les institucions de la Regió de Múrcia, ni el pressupost de la Comunitat Autònoma.

En el termini improrrogable de trenta dies des de la seva promulgació, els 
decrets llei han de ser convalidats o derogats per l’Assemblea Regional després 
d’un debat i votació de totalitat.

Sense perjudici de la seva convalidació, l’Assemblea Regional pot tramitar els 
decrets llei com a projectes de llei adoptant l’acord corresponent dins del termini 
que estableix el paràgraf anterior.»

Disposició final.

Aquesta reforma de l’Estatut d’autonomia entra en vigor l’endemà de la publicació al 
«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, 28 de novembre de 2013.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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