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En la pàgina 197, segona columna, en l’últim paràgraf 
de l’exposició de motius, on diu: «IV Centenari de la pri-
mera edició del Quixot», ha de dir: «IV Centenari del Qui-
xot».

En la pàgina 207, en la Taxa de control metrològic, 
aprovació del model, en les línies 20 i 21, on diu: «(Qmàx 
m3/h)», ha de dir: «(Qmàx = 20 m3/h)».

En la pàgina 207, en la Taxa de control metrològic, 
aprovació del model, en la línia 26, on diu: «…gas de tur-
bina G 60 < Grandària…», ha de dir: «…gas de turbina 
G 160 < Grandària…».

En la pàgina 209, en la Taxa de control metrològic, 
verificació primitiva, en la línia 20, on diu: «…fins a 21 Kg 
a 100 Kg…», ha de dir: «…de 21 Kg a 100 Kg…».

En la pàgina 211, primera columna, en l’article 
quinze.4, on diu: «…consorci…», ha de dir: «…Con-
sorci…».

En la pàgina 211, segona columna, en l’article setze.U, 
en el text modificat, on diu: «…a què fa referència en…», 
ha de dir: «… a què es fa referència en…».

En la pàgina 211, segona columna, en l’article díhuit, 
on diu: «…Llei 62/2002, de 30 de desembre…», ha de dir: 
«…Llei 62/2003, de 30 de desembre…».

En la pàgina 212, primera columna, en la disposició 
addicional primera, on diu: «…Llei 13/1996, de Mesu-
res…», ha de dir: «…Llei 13/1996, de 30 de desembre, de 
Mesures…». 

 8384 LLEI ORGÀNICA 1/2005, de 20 de maig, per la 
qual s’autoritza la ratificació per Espanya del 
Tractat pel qual s’establix una Constitució per a 
Europa, firmat a Roma el 29 d’octubre de 2004. 
(«BOE» 121, de 21-5-2005.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei, sapieu que 
les Corts Generals han aprovat la llei orgànica següent i jo 
la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 29 d’octubre de 2004 es va procedir a la firma a 
Roma, per part dels Plenipotenciaris dels Estats membres 
de la Unió Europea, del Tractat pel qual s’establix una 
Constitució per a Europa.

El nou Tractat constitucional de la Unió Europea o 
Constitució Europea ha sigut redactat amb el triple objec-
tiu de fer més partícips els ciutadans en el procés d’inte-
gració supranacional que representa la Unió Europea, de 
dotar la Unió dels mitjans d’acció necessaris per a fer 
front a les noves exigències de la realitat social, econò-
mica i internacional, i d’adequar millor les institucions de 
la Unió, les seues estructures, mètodes de treball i proce-
diments de decisió a la Unió ampliada.

Este text, que com el seu propi nom indica, té alhora 
característiques pròpies d’un tractat internacional i d’una 
Constitució, consagra la Unió Europea com una autèntica 
comunitat política que naix de la voluntat dels ciutadans i 
dels Estats d’Europa de construir un futur comú.

La Constitució Europea posa en relleu en este context 
que el procés d’integració supranacional d’Europa es 
construïx sobre el fonament dels valors en què s’assenta 
la civilització en el nostre continent: la dignitat humana, la 
llibertat, la democràcia, la igualtat, l’Estat de Dret i el res-
pecte dels drets humans, incloent-hi els drets de les per-
sones pertanyents a minories, en el marc d’una societat 

caracteritzada pel pluralisme, la no-discriminació, la tole-
rància, la justícia, la solidaritat i la igualtat entre dones i 
hòmens.

La Constitució Europea aporta amb el seu articulat 
dosis majors d’eficàcia en les polítiques de la Unió, de 
democràcia en el funcionament de les seues institucions i 
de solidaritat en les relacions entre els seus Estats mem-
bres i els seus ciutadans, i dóna així un pas certament 
decisiu per a fer realitat el somni de tantes dones i hòmens 
de crear al nostre continent un autèntic espai de pau i 
prosperitat.

El text es dividix formalment en quatre Parts. La Part I 
es consagra essencialment als fonaments de la Unió 
Europea, els seus valors i objectius, el repartiment de 
competències entre la Unió i els seus Estats membres i les 
disposicions institucionals bàsiques de la Unió. La Part II 
proclama amb valor jurídic la Carta de Drets Fonamentals 
de la Unió Europea. La Part III es dedica fonamentalment 
a recollir les bases jurídiques i els principis que regixen 
les polítiques internes i externes de la Unió, així com el 
desenvolupament de les disposicions relatives al funcio-
nament institucional de la Unió. La Part IV, finalment, 
conté les disposicions generals i finals. El text constituci-
onal es completa amb dos annexos i trenta-sis Protocols 
que en formen part integrant.

El poble espanyol s’ha manifestat clarament a favor 
d’este Tractat en el Referèndum celebrat el 20 de febrer de 
2005. D’acord amb este sentiment, Espanya, en ratificar 
este Tractat constitucional, vol reafirmar el seu ferm com-
promís amb un projecte històric a l’èxit del qual ha consa-
grat i consagrarà els seus millors esforços.

Tenint en compte l’anterior i havent declarat el Tribu-
nal Constitucional que no hi ha cap contradicció entre el 
text del Tractat pel qual s’establix una Constitució per a 
Europa i la nostra Constitució nacional de 1978, es cons-
tata que la prestació del consentiment de l’Estat per a 
ratificar el mencionat Tractat ha de ser autoritzada per les 
Corts mitjançant una Llei Orgànica, de conformitat amb el 
que preveu l’article 93 de la Constitució.

Article únic.

S’autoritza la ratificació per Espanya del Tractat pel 
qual s’establix una Constitució per a Europa firmat a 
Roma el 29 d’octubre de 2004.

Disposició final única.

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 complir.

Madrid, 20 de maig de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 8772 REIAL DECRET LLEI 8/2005, de 27 de maig, pel 
qual s’adopten mesures urgents per a reparar 
els danys causats per les inundacions succeïdes 
a l’illa de Gomera. («BOE» 127, de 28-5-2005.)

El 17 de gener de 2005 es va produir a l’illa de Gomera 
un fort temporal, amb episodis d’intenses pluges que van 
afectar amb especial incidència les zones sud i oest de 


