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21841 LEI ORGÁNICA 17/2003, do 28 de novembro,
de medidas para a celebración simultánea das
eleccións ó Parlamento Europeo e do referen-
do sobre o proxecto de Constitución europea.
(«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

I

Entre as institucións de democracia directa previstas
no noso ordenamento, como vías que habilitan o exer-
cicio do dereito fundamental á participación política dos
cidadáns, na súa vertente non representativa, dereito
recoñecido no artigo 23.1 da Constitución, a institución
do referendo consultivo revélase como unha das mani-
festacións capitais.

Recoñecido e regulado nas súas directrices básicas
polo artigo 92 da Constitución, e desenvolvido o seu
réxime pola Lei orgánica 2/1980, do 18 de xaneiro,
reguladora das distintas modalidades de referendo, o
tempo transcorrido aconsella atender ó perfeccionamen-
to do referendo consultivo mediante o reexame dalgun-
has determinacións polas que actualmente se rexe.

II

A importancia da futura Constitución europea fai
aconsellable despexar calquera dúbida respecto ó apoio
dos cidadáns ó seu contido, mediante o recurso da súa
participación directa a través dun referendo nacional.
Non cabe dúbida de que se trata dunha decisión política
de especial transcendencia que fai aconsellable a con-
sulta popular.

Así mesmo, o próximo mes de xuño terán lugar as
eleccións ó Parlamento Europeo, institución represen-
tativa da soberanía popular, sendo a data da súa rea-
lización unha ocasión propicia para facelas coincidir coa
consulta popular sobre a futura Constitución europea.

Neste sentido, o Pleno do Congreso dos Deputados,
en sesión celebrada o pasado día 1 de xullo, aprobou
unha resolución pola que se instaba o Goberno a con-
vocar un referendo co fin de que os cidadáns se poidan
pronunciar sobre o proxecto de Constitución europea,
adoptando as medidas necesarias para que se poida
realizar na data das próximas eleccións europeas.

III

No noso ordenamento xurídico, a regulación das dis-
tintas modalidades de referendo está recollida na Lei
orgánica 2/1980, do 18 de xaneiro, que desenvolve
o disposto no artigo 92 da Constitución. En particular,
no artigo 4.2 da citada lei orgánica establécese a impo-
sibilidade de simultanear convocatorias de eleccións par-
lamentarias cun referendo consultivo.

Por tanto, faise necesaria a modificación que, co mes-
mo rango normativo de lei orgánica, permita a celebra-
ción simultánea de eleccións ó Parlamento Europeo e
dun referendo consultivo sobre o proxecto de Consti-
tución europea.

Esta modificación abórdase a través dunha específica
lei orgánica, xa que deste modo se atende á concreta
situación presentada, que é de carácter singular e que
só se pode producir nunha data determinada, isto é,
o día da realización de eleccións ó Parlamento Europeo.
Do mesmo modo, non se altera a regulación xeral esta-
blecida pola Lei orgánica 2/1980, do 18 de xaneiro,
nacida con vocación de permanencia, limitándose a
levanta-lo impedimento que supón para materializar
unha vontade política neste concreto suposto, proba-
blemente non previsto no seu día polo lexislador.

Artigo único. Realización simultánea.

1. O referendo consultivo que, se é o caso, se con-
voque no ano 2004 en relación co proxecto de Cons-
titución europea, poderá ter lugar na mesma data que
as eleccións do Parlamento Europeo.

2. Agás o previsto nesta lei orgánica, a convocatoria
e realización do referendo rexerase polo establecido na
Lei orgánica 2/1980, do 18 de xaneiro, reguladora das
distintas modalidades de referendo

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

21842 LEI 50/2003, do 28 de novembro, sobre con-
cesión dun crédito extraordinario para atende-lo
pagamento de axudas sociais a persoas afec-
tadas pola hepatite C como consecuencia de
teren recibido tratamento con concentrados de
factores de coagulación no ámbito do sistema
sanitario público, por importe de 19.833.396
euros. («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.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O crédito extraordinario está destinado a dota-los
recursos necesarios a fin de atende-lo pagamento de
axudas sociais ás persoas con hemofilia ou outras coa-
gulopatías conxénitas que desenvolvesen a hepatite C
como consecuencia do tratamento recibido con concen-
trados de factores de coagulación no ámbito do sistema
sanitario público.

A Lei 55/1999, do 29 de decembro, de medidas fis-
cais, administrativas e da orde social, no seu artigo 80


