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f) Orde de 8 d’octubre de 1982, sobre constitució 
transitòria de les juntes arbitrals d’arrendaments rús-
tics.

g) Orde de 8 d’octubre de 1982, sobre funciona-
ment de les juntes arbitrals d’arrendaments rústics.

Disposició final primera. Habilitació competencial.

Esta llei es dicta a l’empara del que disposa l’article 
149.1.8a de la Constitució.

S’exceptua de l’anterior l’article 30, que es dicta a 
l’empara de l’article 149.1.7a; la disposició addicional 
segona, que es dicta a l’empara de l’article 149.1.18a, 
i el capítol X i la disposició transitòria segona, que es 
dicten a l’empara de l’article 149.1.6a, tots ells del text 
constitucional.

Disposició final segona. Àmbit d’aplicació.

Esta llei s’aplicarà en tot el territori nacional, sense 
perjuí de la normativa d’aplicació preferent que dicten 
les comunitats autònomes amb competència en matèria 
de dret civil, foral o especial.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Esta llei entrarà en vigor al cap de sis mesos de la 
seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, 

que complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 26 de novembre del 2003.

JUAN CARLOS R.

   El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

21840  LLEI ORGÀNICA 16/2003, de 28 de novembre, 
de modificació de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General. («BOE» 286, de 29-11-2003.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat esta llei 

orgànica i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’entrada en vigor de la Constitució Europea, que 
culminarà la piràmide normativa de l’ordenament co-
munitari, incidirà profundament en el funcionament i en 
l’estructura institucional de la Unió Europea.

En este sentit, el Parlament Europeu, com a òrgan 
de representació directa de la ciutadania de la Unió Eu-
ropea, es vorà afectat quant al nombre de membres que 
el componen, així com quant als diputats corresponents 
a cada Estat membre.

L’anteriorment assenyalat exigirà al nostre país 
l’adaptació de la normativa reguladora de les eleccions 

al Parlament Europeu, que arreplega la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

En concret, es fa necessari incloure en l’esmentada 
llei electoral una previsió reguladora que permeta adop-
tar el nombre de diputats que s’establix en els articles 
215 i 220 d’esta, al que es determine en la Constitució 
Europea, amb la finalitat de conciliar els ordenaments 
jurídics espanyol i europeu en esta matèria.

Article únic. Modificació normativa.

1. Es modifica l’article 215 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, que 
queda redactat en els termes següents:

«El nombre de diputats que s’elegix a Espanya 
es fixarà de conformitat amb el que establix en 
esta matèria l’ordenament jurídic europeu.»

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 220 de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral Ge-
neral, que queda redactat en els termes següents:

«2. Les candidatures es presentaran per mitjà 
de llistes completes de candidats, llevat que els 
partits, les federacions, les coalicions o les agru-
pacions d’electors facen ús de la possibilitat pre-
vista en l’article 221.4, i en este cas la llista podrà 
contindre fins a un nombre màxim de candidats i 
suplents igual al de diputats a elegir.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present llei orgànica entrarà en vigor l’endemà de 
la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, 

que complisquen esta llei orgànica i que la facen com-
plir.

Madrid, 28 de novembre del 2003.

JUAN CARLOS R.  

   El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

21841  LLEI ORGÀNICA 17/2003, de 28 de novembre, 
de mesures per a la realització simultània de 
les eleccions al Parlament Europeu i del Refe-
rèndum sobre el Projecte de Constitució Euro-
pea. («BOE» 286, de 29-11-2003.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei .
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat esta llei 

orgànica i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Entre les institucions de democràcia directa previs-
tes en el nostre ordenament, com a vies que habiliten 
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l’exercici del dret fonamental a la participació política 
dels ciutadans, en el seu vessant no representatiu, dret 
reconegut en l’article 23.1 de la Constitució, la institu-
ció del referèndum consultiu es revela com una de les 
manifestacions capitals.

Reconegut i regulat en les seues directrius bàsiques 
per l’article 92 de la Constitució, i desplegat el seu règim 
per la Llei Orgànica 2/1980, de 18 de gener, reguladora 
de les distintes modalitats de referèndum, el temps 
transcorregut aconsella atendre el perfeccionament del 
referèndum consultiu per mitjà del reexamen d’algunes 
determinacions per les quals actualment es regix.

II

La importància de la futura Constitució Europea fa 
aconsellable aclarir qualsevol dubte respecte al suport 
dels ciutadans al seu contingut, per mitjà del recurs de 
la seua participació directa a través d’un referèndum 
nacional. No hi ha dubte que es tracta d’una decisió 
política d’especial transcendència que fa aconsellable 
la consulta popular.

Així mateix, el pròxim mes de juny es realitzaran 
eleccions al Parlament Europeu, institució representati-
va de la sobirania popular, sent la data de la seua rea-
lització una ocasió propícia per a fer-les coincidir amb la 
consulta popular sobre la futura Constitució Europea.

En este sentit, el Ple del Congrés dels Diputats, en la 
sessió realitzada el passat dia 1 de juliol, va aprovar una 
resolució per la qual s’instava el Govern a convocar un 
referèndum a fi que els ciutadans puguen pronunciar-se 
sobre el projecte de Constitució Europea, adoptant les 
mesures necessàries perquè puga tindre lloc en la data 
de les pròximes eleccions europees.

III

En el nostre ordenament jurídic, la regulació de les 
distintes modalitats de referèndum està arreplegada en 
la Llei Orgànica 2/1980, de 18 de gener, que desplega el 
que disposa l’article 92 de la Constitució. En particular, 
l’article 4.2 de l’esmentada llei orgànica establix la im-
possibilitat de simultaniejar convocatòries d’eleccions 
parlamentàries amb un referèndum consultiu.

Per tant, es fa necessària la modificació que, amb 
el mateix rang normatiu de llei orgànica, permeta la 
realització simultània d’eleccions al Parlament Europeu 
i d’un referèndum consultiu sobre el projecte de Cons-
titució Europea.

Esta modificació s’aborda a través d’una especí-
fica llei orgànica, ja que d’esta manera s’atén la con-
creta situació plantejada, que és de caràcter singular 
i que només pot produir-se en una data determinada, 
és a dir, el dia de realització d’eleccions al Parlament 
Europeu. De la mateixa manera, no s’altera la regu-
lació general establida per la Llei Orgànica 2/1980, de 
18 de gener, nascuda amb vocació de permanència, 
de manera que es limita a alçar l’impediment que su-
posa per a materialitzar una voluntat política en este 
supòsit concret, probablement no previst en el seu 
dia pel legislador.

Article únic. Realització simultània.

1. El referèndum consultiu que, si és el cas, es con-
voque l’any 2004 en relació amb el projecte de Consti-

tució Europea, podrà tindre lloc en la mateixa data que 
les eleccions del Parlament Europeu.

2. Excepte el que preveu esta llei orgànica, la 
convocatòria i la realització del referèndum es re-
girà pel que establix la Llei Orgànica 2/1980, de 18 
de gener, reguladora de les distintes modalitats de 
referèndum.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present llei orgànica entrarà en vigor l’endemà de 
la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, 

que complisquen esta llei orgànica i que la facen com-
plir.

Madrid, 28 de novembre del 2003.

JUAN CARLOS R.  

   El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

21842  LLEI 50/2003, de 28 de novembre, sobre conces-
sió d’un crèdit extraordinari per a atendre el pa-
gament d’ajudes socials a persones afectades 
per l’hepatitis C com a conseqüència d’haver 
rebut un tractament amb concentrats de fac-
tors de coagulació en l’àmbit del sistema sani-
tari públic, per un import de 19.833.396 euros. 
(«BOE» 286, de 29-11-2003.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat esta llei 

i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El crèdit extraordinari està destinat a dotar els recur-
sos necessaris a fi d’atendre el pagament d’ajudes socials 
a les persones amb hemofília o altres coagulopaties con-
gènites que hagen desenrotllat l’hepatitis C com a conse-
qüència del tractament rebut amb concentrats de factors 
de coagulació en l’àmbit del sistema sanitari públic.

La Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i de l’orde social, en l’article 
80 «Ajudes socials als afectats per l’hepatitis C», va 
disposar que el Govern, en el termini de cinc mesos, 
elaborarà un cens de persones amb hemofília o al-
tres coagulopaties congènites que hagen desenrotllat 
l’hepatitis C com a conseqüència d’haver rebut un 
tractament amb concentrats de factors de coagulació 
en l’àmbit del sistema sanitari públic, disposant que 
els criteris d’inclusió en el cens es determinen per 
un comité tècnic, en el si del Ministeri de Sanitat i 
Consum.

El cens havia d’elaborar-se a partir de les dades 
subministrades pels centres sanitaris públics i de ges-
tionar-se per una comissió creada a este efecte en el 
Ministeri de Sanitat i Consum, en la qual participaren 


