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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
4567 Llei orgànica 2/2021, de 23 de març, de reforma de la Llei orgànica 8/1981, de 

30 de desembre, de l’Estatut d’autonomia per a Cantàbria, per a l’eliminació 
de l’aforament dels diputats i de les diputades del Parlament i del president i 
dels consellers del Govern.

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

L’article 58.1.a) de l’Estatut d’autonomia per a Cantàbria, aprovat per la Llei 
orgànica 8/1981, de 30 de desembre, estableix que la reforma de l’Estatut s’ha d’ajustar 
a un procediment que comença amb la iniciativa de reforma que poden impulsar el 
Govern, el Parlament de Cantàbria amb el suport d’un terç dels membres o les Corts 
Generals.

En aquest sentit, els grups parlamentaris signants d’aquesta iniciativa i que representen 
la totalitat dels membres del Parlament de Cantàbria han decidit donar compliment a la 
Proposició no de llei núm. 9L/4300-0018, aprovada pel Ple en la sessió de 3 de novembre 
de 2015, en la qual s’acorda reformar els articles 11 i 20 de l’Estatut en relació amb el fur 
processal especial del president de Cantàbria, de la resta de membres del Govern i de tots 
els diputats del Parlament de Cantàbria.

En ple segle XXI és difícil fonamentar l’existència de furs judicials especials al marge 
del jutge ordinari predeterminat per la llei, recollit a l’article 24.2 de la Constitució espanyola 
de 1978, i que afecta més de 10.000 persones a Espanya. D’aquestes, només 1.500 són 
diputats o membres dels governs autonòmics, però en la seva condició de representants 
polítics s’entén necessària una reconsideració d’aquesta prerrogativa, del fur processal 
especial, que atès que no té justificació jurídica i social és recomanable eliminar amb un 
caràcter exemplificatiu, per a tots aquells que han estat elegits directament o indirectament 
pels ciutadans.

És necessari que els parlamentaris disposin de garanties funcionals i prerrogatives 
vinculades a l’exercici de la seva funció –com la inviolabilitat– perquè es garanteixi 
l’exercici lliure i correcte de la seva labor representativa, així com la conformació correcta 
de la voluntat popular al si de la institució parlamentària. Però no ho és menys que la 
societat actual, amb un poder judicial independent, no té res a veure amb la dels 
segles XVIII i XIX, en què uns privilegis processals garantien la labor dels parlamentaris, 
enfront del poder del jutge o dels governants, i això avui no té sentit.

Per tot això, es considera que és necessari modificar l’Estatut d’autonomia per a 
Cantàbria, a fi d’eliminar la prerrogativa del fur processal especial perquè tots els ciutadans 
de Cantàbria siguin jutjats pels jutges o els tribunals predeterminats per la llei.
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Article 1. Modificació de l’article 11.1 de la Llei orgànica 8/1981, de 30 de desembre, per 
la qual s’aprova l’Estatut d’autonomia per a Cantàbria.

Es modifica el text de l’article 11.1 de la Llei orgànica 8/1981, de 30 de desembre, per 
la qual s’aprova l’Estatut d’autonomia per a Cantàbria, que queda redactat de la manera 
següent:

«1. Els diputats i les diputades del Parlament de Cantàbria gaudeixen, fins i tot 
després d’haver cessat en el mandat, d’inviolabilitat per les opinions manifestades 
en actes parlamentaris i pels vots emesos en l’exercici del seu càrrec.

Durant el seu mandat no poden ser detinguts ni retinguts sinó en cas de delicte 
flagrant, i correspon decidir sobre la seva inculpació, la presó, el processament i el 
judici als jutges ordinaris predeterminats per la llei.»

Article 2. Supressió de l’article 20 de la Llei orgànica 8/1981, de 30 de desembre, per la 
qual s’aprova l’Estatut d’autonomia per a Cantàbria.

Se suprimeix l’article 20 de la Llei orgànica 8/1981, de 30 de desembre, per la qual 
s’aprova l’Estatut d’autonomia per a Cantàbria.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta modificació de la Llei orgànica 8/1981, de 30 de desembre, per la qual 
s’aprova l’Estatut d’autonomia per a Cantàbria, entra en vigor l’endemà de la publicació en 
el «Butlletí Oficial de l’Estat». També s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de Cantàbria».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei orgànica 

i que la facin complir.

Madrid, 23 de març de 2021.

FELIPE R.

El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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