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28738 LLEI ORGÀNICA 10/1992, de 28 de desembre, per 
la qual s’autoritza la ratificació per Espanya del 
Tractat de la Unió Europea, signat a Maastricht, el 
7 de febrer de 1992. («BOE» 312, de 29-12-1992.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica,
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

orgànica següent i jo la sanciono.

Exposició de motius 

El 7 de febrer de 1992 Espanya va signar a Maastricht 
el Tractat de la Unió Europea, que obre una nova etapa en 
el procés d’integració emprès amb la constitució de les 
Comunitats Europees. Aquest Tractat es caracteritza, 
essencialment, per un reforçament de les polítiques exis-
tents i l’extensió de les competències comunitàries a nous 
àmbits, així com per la creació d’una política exterior i de 
seguretat comuna i per la cooperació en els àmbits de la 
justícia i dels assumptes d’interior.

La ratificació per Espanya del Tractat de la Unió Euro-
pea requeria, segons va declarar el Tribunal Constitucio-
nal amb data 1 de juliol de 1992, la reforma prèvia de l’ar-
ticle 13, apartat 2, de la Constitució espanyola.

Aquesta reforma s’ha dut a terme el 27 d’agost de 
1992.

D’acord amb el que preveu l’article 93 de la nostra 
Constitució, és necessari que la prestació del consenti-
ment de l’Estat per ratificar el Tractat de la Unió Europea 
sigui autoritzada mitjançant un llei orgànica, tal com va 
passar amb motiu de l’adhesió d’Espanya a les Comuni-
tats Europees i de la ratificació de l’Acta única europea.

Article únic.

S’autoritza la ratificació per Espanya del Tractat de la 
Unió Europea, signat a Maastricht el 7 de febrer de 1992.

Disposició final única.

Aquesta Llei orgànica 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, 28 de desembre de 1992.

JUAN CARLOS R.

  El president del Govern, 

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


