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Luns 1 decembro 2003

Disposición transitoria segunda. Procesos pendentes.
Os procesos xudiciais e extraxudiciais, que se encontren en curso no momento da entrada en vigor desta
lei, continuaranse tramitando pola lexislación substantiva
sobre arrendamentos rústicos que entón lles fora aplicable.
Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.
Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou
inferior rango se opoñan ó establecido nesta lei, e expresamente as seguintes:
a) Lei 83/1980, do 31 de decembro, de arrendamentos rústicos.
b) Artigo 28 da Lei 19/1995, do 4 de xullo, de
modernización de explotacións agrarias.
c) Lei 1/1987, do 12 de febreiro, pola que se prorrogan determinados contratos de arrendamentos rústicos
e se establecen os prazos para acceso á propiedade.
d) Real decreto 2235/1985, do 9 de outubro, polo
que se organiza o Rexistro especial de arrendamentos
rústicos.
e) Orde do 1 de decembro de 1981, sobre contratos-tipo de arrendamentos rústicos.
f) Orde do 8 de outubro de 1982, sobre constitución
transitoria das xuntas arbitrais de arrendamentos rústicos.
g) Orde do 8 de outubro de 1982, sobre funcionamento das xuntas arbitrais de arrendamentos rústicos.
Disposición derradeira primeira. Habilitación competencial.
Esta lei díctase ó abeiro do disposto no artigo
149.1.8.a da Constitución.
Exceptúase do anterior o artigo 30, que se dicta ó
abeiro do artigo 149.1.7.a; a disposición adicional segunda, que se dicta ó abeiro do artigo 149.1.18.a, e o capítulo X e a disposición transitoria segunda, que se dictan
ó abeiro do artigo 149.1.6.a, todos eles do texto constitucional.
Disposición derradeira segunda. Ámbito de aplicación.
Esta lei será de aplicación en todo o territorio nacional,
sen prexuízo da normativa de aplicación preferente que
dicten as comunidades autónomas con competencia en
materia de dereito civil, foral ou especial.
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de modificación da Lei orgánica do réxime
electoral xeral. («BOE» 286, do 29-11-2003.)
JUAN CARLOS I
REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei
orgánica.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A entrada en vigor da Constitución europea, que culminará a pirámide normativa do ordenamento comunitario, incidirá profundamente no funcionamento e na
estructura institucional da Unión Europea.
Neste sentido, o Parlamento Europeo, como órgano
de representación directa da cidadanía da Unión Europea, verase afectado en canto ó número de membros
que o compoñen, así como en canto ós deputados correspondentes a cada Estado membro.
O anteriormente sinalado esixirá no noso país a adaptación da normativa reguladora das eleccións ó Parlamento Europeo, que se recolle na Lei orgánica 5/1985,
do 19 de xuño, do réxime electoral xeral.
En concreto, faise necesario incluír na citada lei electoral unha previsión reguladora que permita adopta-lo
número de deputados que se establece nos seus artigos 215 e 220, ó que se determine na Constitución
europea, coa finalidade de concilia-los ordenamentos
xurídicos español e europeo nesta materia.
Artigo único. Modificación normativa.
1. Modifícase o artigo 215 da Lei orgánica 5/1985,
do 19 de xuño, do réxime electoral xeral, que queda
redactado nos seguintes termos:
«O número de deputados que se elixe en España
fixarase en función do que establece nesta materia
o ordenamento xurídico europeo.»
2. Modifícase o punto 2 do artigo 220 da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, de réxime electoral xeral,
que queda redactado nos seguintes termos:
«2. As candidaturas presentaranse mediante
listas completas de candidatos, salvo que os partidos, federacións, coalicións ou agrupacións de
electores fagan uso da posibilidade prevista no artigo 221.4; neste caso a lista poderá conter ata un
número máximo de candidatos e suplentes igual
ó de deputados que hai que elixir.»

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.
Esta lei entrará en vigor ós seis meses da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,
que cumpran e fagan cumprir esta lei.
Madrid, 26 de novembro de 2003.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.
Esta lei orgánica entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,
que cumpran e fagan cumprir esta lei orgánica.
Madrid, 28 de novembro de 2003.

JUAN CARLOS R.
O presidente do Goberno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

JUAN CARLOS R.
O presidente do Goberno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

