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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
5395 Llei orgànica 2/2014, de 21 de maig, de reforma de l’Estatut d’autonomia de 

Castella-la Manxa.

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.

PREÀMBUL

L’article 54 de la Llei orgànica 9/1982, de 10 d’agost, de l’Estatut d’autonomia de 
Castella-la Manxa, assenyala el procediment a través del qual es pot reformar el mateix 
cos legal.

Aquesta disposició s’ha de complementar amb les previsions del Reglament de la 
Cambra regional, que d’acord amb el que estableix l’article 159 i 160 del Reglament de 
les Corts de Castella-la Manxa, la reforma de l’Estatut d’autonomia es pot efectuar a 
través de la forma de projecte o proposició de llei.

Així el nostre Estatut ha estat objecte de les reformes següents a través de les lleis 
orgàniques següents: la Llei orgànica 6/1991, la Llei orgànica 7/1994, de 24 de març, de 
reforma de l’Estatut d’autonomia de Castella-la Manxa i finalment la Llei orgànica 3/1997, 
de 3 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Castella-la Manxa, en què l’apartat 
cinquè va modificar el règim electoral previ a la reforma i va incloure des d’aquell moment 
una distribució mínima d’escons de conformitat amb la relació provincial següent: 
Albacete, 10; Ciudad Real, 11; Conca, 8; Guadalajara, 7; i Toledo, 11.

D’aquesta manera es va abandonar la previsió d’un sistema proporcional pur contingut 
en la redacció originària de l’Estatut d’autonomia per l’assignació directa d’escons, dins 
d’un arc d’entre 47 a 59 diputats.

Aquesta regulació rígida impedeix que, de conformitat amb els esforços que s’estan 
sol·licitant a tots els castellanomanxecs, les Corts de Castella-la Manxa puguin aprofundir 
encara més en l’esforç que estan fent i reduïr, en nom d’un equilibri més gran entre 
l’austeritat i l’adequada representativitat, el nombre de diputats a elegir a la Cambra 
legislativa de la regió.

Són molts els esforços i els ajustos que s’han sol·licitat als castellanomanxecs per 
solucionar la important crisi institucional i financera de la nostra regió. És lògic que els 
representants dels ciutadans també assumeixin aquests ajustos com a propis i 
contribueixin a l’esforç col·lectiu, ja que la reducció de parlamentaris és una demanda 
aclaparadora de la societat castellanomanxega.

Per aquest motiu és imperatiu eliminar les previsions estatutàries actuals i aprovar les 
que conté aquesta proposició de llei per permetre al legislador autonòmic adequar la 
legislació electoral autonòmica i reduir de manera significativa el nombre de diputats que 
integren les Corts de Castella-la Manxa.

En l’exercici de l’autonomia que li confereix la Constitució i que regula el mateix 
Estatut d’autonomia de Castella-la Manxa, es proposa la reforma puntual del paràgraf 
segon de l’article 10.2.

A més, aquesta proposta de reforma pretén retornar Castella-la Manxa a la regulació 
anterior que suposa una millor adaptació del marc de l’elecció dels diputats regionals, ja 
que permet una adaptació de la llei electoral corresponent sense estar constreta al rígid 
manament estatutari.
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Una reforma que respon a una iniciativa pròpia de Castella-La Manxa, com a 
conseqüència de la necessitat de seguir avançant en l’Espanya de les autonomies, 
preconitzada per la Constitució espanyola, a través d’una implicació directa amb la 
societat, escoltant les seves demandes i adoptant les mesures imprescindibles per 
assegurar-ne el trasllat a l’entramat i l’estructura institucional de la Comunitat Autònoma.

D’aquesta manera Castella-la Manxa pretén, amb aquesta reforma puntual de l’Estatut 
d’autonomia, perfeccionar l’entramat constitucional del seu autogovern i millorar d’aquesta 
manera el marc jurídic i democràtic de la nostra regió.

Article únic. Reforma de la Llei orgànica 9/1982, de 10 d’agost, de l’Estatut d’autonomia 
de Castella-la Manxa.

El paràgraf segon de l’apartat segon de l’article 10 de la Llei orgànica 9/1982, de 10 
d’agost, de l’Estatut d’autonomia de Castella-la Manxa, queda redactat de la manera 
següent:

Article 10.

(...)
«La circumscripció electoral és la província. Les Corts de Castella-la Manxa 

estan constituïdes per un mínim de 25 diputats i un màxim de 35.»
(...)

Disposició derogatòria.

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

Disposició final.

La present reforma de l’Estatut d’autonomia de Castella-la Manxa 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, 21 de maig de 2014.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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