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6819 LLEI ORGÀNICA 3/1991, de 13 de març, de 
reforma de l’article 25.3 de la Llei orgànica 
7/1981, de 30 de desembre, de l’Estatut d’auto-
nomia d’Astúries. («BOE» 63, de 14-3-1991, i 
«BOE» 65, de 16-3-1991.)

JUAN CARLOS I

rei d’espanya
A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgà-

nica.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

orgànica següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Un dels grans objectius que es persegueix amb 
aquesta modificació estatutària és afavorir la lliure expres-
sió i el dret fonamental de sufragi universal, i estimular la 
plena participació política dels ciutadans en els nostres 
processos electorals autonòmics que, com a conseqüèn-
cia del caràcter democràtic de les nostres institucions, se 
celebren.

Per a això, es considera imprescindible modificar el 
nostre Estatut d’autonomia, amb la finalitat d’evitar que la 
celebració de les eleccions a la Junta General del Princi-
pat d’Astúries tingui lloc els mesos de juliol i agost. A 
aquest efecte s’hi introdueixen els mecanismes pertinents 
perquè això no es produeixi en consultes electorals suc-
cessives, fet que alhora possibilita que se celebrin en un 

mes com el de maig, molt més adequat per a la participa-
ció electoral dels asturians.

D’altra banda, es tracta d’afavorir, des del respecte ple 
de les competències estatutàries de les diferents comuni-
tats, la unificació del calendari del màxim nombre de pro-
cessos electorals possibles, i evitar l’excessiva dispersió 
d’aquests a Espanya, ateses les conseqüències polítiques 
no desitjables per al funcionament del conjunt del nostre 
sistema representatiu.

Article únic 

Es modifica l’article 25.3 de la Llei orgànica 7/1981, de 
30 de desembre, de l’Estatut d’autonomia per a Astúries, 
que queda redactat de la manera següent: 

«Les eleccions les convoca el president del Principat 
en els termes que prevegi la llei reguladora del règim 
electoral general, de manera que se celebrin el quart diu-
menge de maig cada quatre anys.»

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Madrid, 13 de març de 1991.

JUAN CARLOS R. 

   El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ 

(Aquesta Llei s’inclou tenint en compte la correcció d’errors 
publicada al «BOE» núm. 65, de 16-3-1991.) 


