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26005 LLEI 31/1994, de 24 de novembre, de modifica-
ció de l’article 9.1 de la Llei 29/1990, de 26 de 
desembre, del Fons de Compensació Interterri-
torial. («BOE» 282, de 25-11-1994.)

JUAN CARLOS I

REI d’ESpANyA

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

següent i jo la sanciono.

EXpOSICIÓ dE MOTIUS

La reforma del Reglament del Senat recentment apro-
vada pel ple de la Cambra, orientada a potenciar-ne les 
funcions com a cambra de representació territorial, crea 
la Comissió General de les Comunitats Autònomes, a la 
qual s’assignen totes les funcions referides al dictamen, 
informe o estudi de matèries de naturalesa autonòmica, 
entre aquestes les que deriven de l’aprovació, dotació i 
gestió del Fons de Compensació Interterritorial.

Atès que l’article 9.1 de la Llei 29/1990, de 26 de desem-
bre, del Fons de Compensació Interterritorial, atribueix, 
tanmateix, aquestes facultats respecte del dit Fons a la 
Comissió Especial de Seguiment del Fons de Compensa-
ció, creat en virtut de l’article esmentat, seria més cohe-
rent amb l’esperit i la lletra de la reforma que el Senat ha 
portat a terme en el seu Reglament assignar les funcions 

de seguiment del Fons de Compensació Interterritorial a 
la Comissió General de les Comunitats Autònomes.

Article únic.

L’article 9.1 de la Llei 29/1990, de 26 de desembre, del 
Fons de Compensació Interterritorial, queda redactat de la 
manera següent:

«1. El control parlamentari dels projectes finan-
çats amb càrrec al Fons de Compensació Interterrito-
rial i la valoració del seu impacte conjunt en la cor-
recció dels desequilibris interterritorials els han de 
portar a terme les Corts Generals, a través de la 
Comissió General de les Comunitats Autònomes del 
Senat, i les assemblees legislatives de les respecti-
ves comunitats autònomes.»

Disposició final única.

Aquesta Llei 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 i que la facin complir.

Madrid, 24 de novembre de 1994.

JUAN CARLOS R.  

  El president del Govern, 
FELIpE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


