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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
2313

Llei orgànica 1/2021, de 15 de febrer, de reforma de la Llei orgànica 4/1982,
de 9 de juny, de l’Estatut d’autonomia per a la Regió de Múrcia.
FELIPE VI
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei orgànica següent i jo la sanciono.
PREÀMBUL
La prolongada crisi de confiança de la ciutadania en el sistema polític i en les
institucions, si bé està directament relacionada amb la prolongada crisi econòmica que viu
el nostre país i, per tant, la Regió de Múrcia, el cert és que s’ha anat agreujant per raó dels
nombrosos afers relacionats amb la corrupció política que han posat en perill la credibilitat
de la política, de les institucions i de les persones que exerceixen aquesta activitat de
servei públic, i fan avui més necessària que mai una resposta política immediata davant
d’una situació que no podem permetre que es continuï deteriorant.
Davant d’aquest panorama i a fi d’aportar solucions palpables per a la ciutadania,
aquesta reforma parcial de l’Estatut d’autonomia es fa necessària perquè des de la nostra
norma fonamental es determini una ferma declaració tendent a donar una resposta adient
i immediata a la preocupació de la ciutadania per la netedat de la democràcia i l’eliminació
de determinades situacions que en el moment que vivim i per les raons anteriors són
considerades per la societat que representem com un privilegi i no com un dret.
Efectivament, tant en el nostre text constitucional com en el present Estatut es regulen
determinades figures jurídiques que pretenen garantir l’exercici adequat de certes funcions
públiques com són la inviolabilitat, la immunitat i el fur jurisdiccional. L’origen d’aquestes
figures jurídiques es remunta al segle XIV i va representar la reivindicació de la tasca dels
parlamentaris i va facilitar que es poguessin expressar amb llibertat en l’àmbit del debat
parlamentari.
Doncs bé, si bé és cert que el fonament que va donar origen a aquestes figures de
protecció als representants parlamentaris tenia sentit per a l’exercici òptim del debat
parlamentari, no ho és menys que l’evolució d’aquestes figures ha esdevingut una
protecció excessiva que també ha emparat els membres del poder executiu, i ha superat
de molt el concepte iniciàtic de protecció de la llibertat d’expressió per passar a ser un
veritable estatus especial, un fur judicial específic, de què no gaudeix cap altre ciutadà o
ciutadana en el nostre Estat de dret per al qual no s’hagi previst aquesta condició.
No hi ha marge, ni raó, per continuar mantenint aquesta figura de l’aforament especial
per als diputats de l’Assemblea Regional de Múrcia, ni per als membres del Consell de
Govern, que si bé han de seguir protegits en l’àmbit de la seva llibertat d’expressió
parlamentària i política no han de continuar aliens a la jurisdicció ordinària per als afers
que, aliens al seu exercici parlamentari normal, els impliquin de manera directa en
qualssevol procediments judicials de qualsevol àmbit jurisdiccional.
Aquesta modificació té el caràcter d’immediatesa que la situació requereix en resposta
a les demandes socials de netedat i transparència en democràcia, i amb la pretensió de
perdurabilitat que aquesta norma requereix.
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Article únic. Modificació de la Llei orgànica 4/1982, de 9 de juny, de l’Estatut d’autonomia
per a la Regió de Múrcia.
Un.

Es modifica l’article 25, que queda amb la redacció següent:

«Article 25.
Els diputats regionals:
1. No estan subjectes a mandat imperatiu.
2. Gaudeixen, fins i tot després d’haver cessat en el seu mandat, d’inviolabilitat
pels vots i les opinions que emetin en l’exercici de les seves funcions, que s’entenen
assumits, a aquests efectes, des de l’acte de la seva proclamació.
3. Tenen dret a formular preguntes, interpel·lacions i mocions en els termes
que determini el Reglament. També els assisteix el dret a obtenir de les autoritats
públiques la informació necessària per exercir les seves funcions, llevat que es tracti
d’actuacions o matèries en què el funcionari tingui, per llei, l’obligació de guardar
secret.»
Dos.

Es modifica l’article 33, que queda amb la redacció següent:

«Article 33.
1. El Consell de Govern respon políticament davant l’Assemblea de forma
solidària, sens perjudici de la responsabilitat directa de cadascun dels seus membres
per la seva gestió.
En el que no preveu l’Estatut, una llei de l’Assemblea, aprovada amb el vot
favorable de la majoria dels seus membres, ha de regular aquesta responsabilitat i,
en general, les relacions entre els dos òrgans.
2. El Consell de Govern cessa en els mateixos casos que el seu president.
3. El president del Consell de Govern, amb la deliberació prèvia d’aquest,
pot plantejar davant l’Assemblea Regional la qüestió de confiança sobre el seu
programa o sobre una declaració de política general. La confiança s’entén
atorgada quan en voti a favor la majoria simple dels diputats regionals.
Si l’Assemblea Regional no atorga la seva confiança, el president del Consell de
Govern ha de presentar la dimissió davant aquesta, i el president de l’Assemblea ha
de convocar, en el termini màxim de quinze dies, una sessió plenària per a l’elecció
de nou president de la comunitat, d’acord amb el procediment establert a l’article
trenta-u d’aquest Estatut, sense que en cap cas això no comporti la dissolució de
l’Assemblea Regional.
4. La Assemblea pot exigir la responsabilitat política del Consell de Govern i
del seu president, mitjançant l’adopció, per majoria absoluta dels seus membres,
d’una moció de censura.
La moció de censura l’ha de proposar el quinze per cent, almenys, dels diputats
regionals; ha d’incloure un candidat a la Presidència del Consell de Govern, i no pot
ser votada fins que transcorrin cinc dies des de la seva presentació. En els dos
primers dies del termini esmentat, es poden presentar mocions alternatives. Si la
moció de censura no és aprovada, cap dels signataris en pot presentar una altra en
el termini d’un any des d’aquella, dins la mateixa legislatura.
5. El president del Consell de Govern no pot plantejar la qüestió de confiança
mentre estigui en tràmit una moció de censura.
6. El Consell de Govern cessant continua en funcions fins a la presa de
possessió del nou Consell.»
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Disposició final.
Aquesta reforma de l’Estatut d’autonomia 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, 15 de febrer de 2021.
FELIPE R.
El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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