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I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

411 LEI ORGÁNICA 1/2000, do 7 de xaneiro, de
modificación da Lei orgánica 2/1979, do 3
de outubro, do Tribunal Constitucional.
(«BOE» 8, do 10-1-2000.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei
orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A xurisprudencia do Tribunal Constitucional tense pro-
nunciado en repetidas ocasións sobre a importancia do
principio de colaboración como criterio que rexerá as
relacións entre os entes que integran o noso Estado com-
posto, sinalando expresamente que Estado e comuni-
dades autónomas están sometidos reciprocamente a un
deber xeral de cooperación, que non é preciso xustificar
en preceptos concretos, senón que é esencial ó modelo
de organización territorial do Estado implantado pola
Constitución (SCT 80/1985, do 4 de xullo).

Entre os mecanismos que permiten articular esta cola-
boración están as comisións bilaterais de cooperación
entre o Estado e cada unha das comunidades autóno-
mas, ás que se refiere o artigo 5.2 da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo
común, que permiten reunir a representantes de ámbalas
administracións para intercambiar información e poder
chegar a acordos que solucionen posibles conflictos e
que deveñan nunha pacífica aplicación da normativa pro-
pia de cada Administración, dentro dun marco de leal-
dade institucional.

Abórdase esta modificación da Lei orgánica 2/1979,
do Tribunal Constitucional, para efectos de permitir legal-
mente que os acordos adoptados nas ditas comisións
bilaterais de cooperación, para evita-la interposición dun
recurso de inconstitucionalidade, se comuniquen ó Tri-
bunal Constitucional, co fin de amplia-lo prazo do recurso
de inconstitucionalidade, para efectos de que se abra
un período maior, de xeito que poida producirse un acor-
do que evite o posible recurso.

Con esta medida amplíanse e intensifícanse os lazos
de colaboración e entendemento entre o Estado e as
comunidades autónomas, no intento de «... buscar entre
todos, dentro do respectivo e indispensable marco com-
petencial, métodos flexibles e adecuados de converxen-
cia que diminúan a conflictividade» (STC 13/1992,
F. J. 7, entre outras).

Por tanto, do que se trata é de amplia-lo prazo de
tres meses, previsto no artigo 33 da Lei orgáni-
ca 2/1979, do 3 de outubro, do Tribunal Constitucional,
para interpo-lo recurso de inconstitucionalidade, cando
exista un previo acordo entre as dúas Administracións
que permita soluciona-los problemas de constituciona-
lidade que presenta unha norma con rango de lei,
ampliando este prazo noutros seis meses, tempo que
se considera como necesario para levar a efecto un
acordo.

Artigo único.

O actual parágrafo do artigo 33 da Lei orgáni-
ca 2/1979, do 3 de outubro, do Tribunal Constitucional,
constitúese como número 1 e engádense ó dito artigo
os números 2 e 3, coa seguinte redacción:

«2. Non obstante o disposto no punto anterior,
o presidente do Goberno e os órganos colexiados
executivos das comunidades autónomas poderán
interpo-lo recurso de inconstitucionalidade no prazo
de nove meses contra leis, disposicións ou actos
con forza de lei en relación cos cales, e coa fina-
lidade de evita-la interposición do recurso, se cum-
pran os seguintes requisitos:

a) Que se reúna a Comisión Bilateral de Coo-
peración entre a Administración Xeral do Estado
e a respectiva comunidade autónoma, podendo
solicita-la súa convocatoria calquera das dúas admi-
nistracións.

b) Que no seo da mencionada Comisión Bila-
teral fose adoptado un acordo sobre iniciación de
negociacións para resolve-las discrepancias, poden-
do instar, se é o caso, a modificación do texto nor-
mativo. Este acordo poderá facer referencia á invo-
cación ou non da suspensión da norma no caso
de presentarse o recurso no prazo previsto neste
número.

c) Que o acordo sexa posto en coñecemento
do Tribunal Constitucional polos órganos anterior-
mente mencionados dentro dos tres meses seguin-
tes á publicación da lei, disposición ou acto con
forza de lei, e se insira no ‘‘Boletín Oficial del Esta-
do’’ e no ‘‘Diario Oficial’’ da comunidade autónoma
correspondente.

3. O sinalado no punto anterior enténdese sen
prexuízo da facultade de interposición do recurso
de inconstitucionalidade polos demais órganos e
persoas a que fai referencia o artigo 32.»

Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,

que cumpran e fagan cumprir esta lei orgánica.

Madrid, 7 de xaneiro de 2000.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ


