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f) Orde de 8 d’octubre de 1982, sobre constitució 
transitòria de les juntes arbitrals d’arrendaments rús-
tics.

g) Orde de 8 d’octubre de 1982, sobre funciona-
ment de les juntes arbitrals d’arrendaments rústics.

Disposició final primera. Habilitació competencial.

Esta llei es dicta a l’empara del que disposa l’article 
149.1.8a de la Constitució.

S’exceptua de l’anterior l’article 30, que es dicta a 
l’empara de l’article 149.1.7a; la disposició addicional 
segona, que es dicta a l’empara de l’article 149.1.18a, 
i el capítol X i la disposició transitòria segona, que es 
dicten a l’empara de l’article 149.1.6a, tots ells del text 
constitucional.

Disposició final segona. Àmbit d’aplicació.

Esta llei s’aplicarà en tot el territori nacional, sense 
perjuí de la normativa d’aplicació preferent que dicten 
les comunitats autònomes amb competència en matèria 
de dret civil, foral o especial.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Esta llei entrarà en vigor al cap de sis mesos de la 
seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, 

que complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 26 de novembre del 2003.

JUAN CARLOS R.

   El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

21840  LLEI ORGÀNICA 16/2003, de 28 de novembre, 
de modificació de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General. («BOE» 286, de 29-11-2003.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat esta llei 

orgànica i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’entrada en vigor de la Constitució Europea, que 
culminarà la piràmide normativa de l’ordenament co-
munitari, incidirà profundament en el funcionament i en 
l’estructura institucional de la Unió Europea.

En este sentit, el Parlament Europeu, com a òrgan 
de representació directa de la ciutadania de la Unió Eu-
ropea, es vorà afectat quant al nombre de membres que 
el componen, així com quant als diputats corresponents 
a cada Estat membre.

L’anteriorment assenyalat exigirà al nostre país 
l’adaptació de la normativa reguladora de les eleccions 

al Parlament Europeu, que arreplega la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

En concret, es fa necessari incloure en l’esmentada 
llei electoral una previsió reguladora que permeta adop-
tar el nombre de diputats que s’establix en els articles 
215 i 220 d’esta, al que es determine en la Constitució 
Europea, amb la finalitat de conciliar els ordenaments 
jurídics espanyol i europeu en esta matèria.

Article únic. Modificació normativa.

1. Es modifica l’article 215 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, que 
queda redactat en els termes següents:

«El nombre de diputats que s’elegix a Espanya 
es fixarà de conformitat amb el que establix en 
esta matèria l’ordenament jurídic europeu.»

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 220 de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral Ge-
neral, que queda redactat en els termes següents:

«2. Les candidatures es presentaran per mitjà 
de llistes completes de candidats, llevat que els 
partits, les federacions, les coalicions o les agru-
pacions d’electors facen ús de la possibilitat pre-
vista en l’article 221.4, i en este cas la llista podrà 
contindre fins a un nombre màxim de candidats i 
suplents igual al de diputats a elegir.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present llei orgànica entrarà en vigor l’endemà de 
la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, 

que complisquen esta llei orgànica i que la facen com-
plir.

Madrid, 28 de novembre del 2003.

JUAN CARLOS R.  

   El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

21841  LLEI ORGÀNICA 17/2003, de 28 de novembre, 
de mesures per a la realització simultània de 
les eleccions al Parlament Europeu i del Refe-
rèndum sobre el Projecte de Constitució Euro-
pea. («BOE» 286, de 29-11-2003.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei .
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat esta llei 

orgànica i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Entre les institucions de democràcia directa previs-
tes en el nostre ordenament, com a vies que habiliten 


