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28887 LLEI ORGÀNICA 20/1994, de 29 de desembre, per 
la qual s’autoritza la ratificació del Tractat d’adhe-
sió de Noruega, Àustria, Finlàndia i Suècia a la 
Unió Europea. («BOE» 312, de 30-10-1994.)

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.

Amb la signatura a Corfú, el 24 de juny de 1994, del 
Tractat d’adhesió del Regne de Noruega, de la República 
d’Àustria, de la República de Finlàndia i del Regne de Suè-
cia a la Unió Europea culmina un ràpid procés negocia-
dor, iniciat a principis de 1993, per a la integració d’aquests 
països en la Unió Europea constituïda en virtut del Tractat 
signat el 7 de febrer de 1992.

de conformitat amb el que preveu l’article 93 de la 
nostra Constitució, és necessari que la prestació del con-
sentiment de l’Estat per ratificar el dit Tractat d’adhesió 
sigui autoritzat mitjançant una llei orgànica, tal com va 
ocórrer amb motiu de l’adhesió d’Espanya a les Comuni-
tats Europees i de la ratificació de l’Acta única europea i 
del Tractat de la Unió Europea.

Article únic.

S’autoritza la ratificació per part del Regne d’Espanya 
del Tractat, fet a Corfú el 24 de juny de 1994, entre el Regne 
de Bèlgica, el Regne de dinamarca, la República Federal 
d’Alemanya, la República Hel·lènica, el Regne d’Espanya, 
la República Francesa, Irlanda, la República Italiana, el 
Gran ducat de Luxemburg, el Regne dels països Baixos, la 
República portuguesa, el Regne Unit de la Gran Bretanya 
i Irlanda del Nord i el Regne de Noruega, la República 
d’Àustria, la República de Finlàndia i el Regne de Suècia, 
relatiu a l’adhesió del Regne de Noruega, de la República 
d’Àustria, de la República de Finlàndia i del Regne de Suè-
cia a la Unió Europea

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, 29 de desembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

  El president del Govern, 
FELIpE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


