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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
5395 Llei Orgànica 2/2014, de 21 de maig, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 

Castella-la Manxa.

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei orgànica següent i jo la sancione.

PREÀMBUL

L’article 54 de la Llei Orgànica 9/1982, de 10 d’agost, d’Estatut d’Autonomia de 
Castella-la Manxa, descriu el procediment a través del qual es pot reformar este cos legal.

Esta disposició s’ha de complementar amb les previsions del reglament de la cambra 
regional. En concret, els articles 159 i 160 del Reglament de les Corts de Castella-la 
Manxa establixen que la reforma de l’Estatut d’Autonomia es pot realitzar mitjançant un 
projecte o una proposició de llei.

Així, el nostre estatut ha experimentat les reformes següents per mitjà de les lleis 
orgàniques següents: la Llei Orgànica 6/1991; la Llei Orgànica 7/1994, de 24 de març, de 
reforma de l’Estatut d’Autonomia de Castella-la Manxa, i, finalment, la Llei Orgànica 3/1997, 
de 3 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Castella-la Manxa, l’apartat quint de la 
qual va modificar el règim electoral previ a la reforma amb la inclusió, des d’eixe moment, 
d’una distribució mínima d’escons d’acord amb la següent relació provincial: Albacete, 10; 
Ciudad Real, 11; Conca, 8; Guadalajara, 7, i Toledo, 11.

D’esta manera es va abandonar la previsió d’un sistema proporcional pur contingut en 
la redacció originària de l’Estatut d’Autonomia per l’assignació directa d’escons, dins d’un 
arc entre 47 i 59 diputats.

Esta rígida regulació impedix que, en consonància amb els esforços que s’estan 
sol·licitant a tots els castellanomanxecs, les Corts de Castella-la Manxa puguen aprofundir 
encara més en l’esforç que estan realitzant amb la reducció, per a aconseguir un major 
equilibri entre l’austeritat i l’adequada representativitat, del nombre de diputats que s’han 
de triar en la cambra legislativa de la regió.

Nombrosos són els esforços i ajustos que s’han sol·licitat als castellanomanxecs per a 
solucionar la important crisi institucional i financera de la nostra regió. És lògic que els 
representants dels ciutadans assumisquen també estos ajustos com a propis i 
contribuïsquen a l’esforç col·lectiu, ja que la reducció de parlamentaris és una demanda 
aclaparadora de la societat castellanomanxega.

Per este motiu, és imperativa l’eliminació de les actuals previsions estatutàries i 
l’aprovació de les que conté esta proposició de llei, per a permetre al legislador autonòmic 
adequar la legislació electoral autonòmica i reduir de manera significativa el nombre de 
diputats que integren les Corts de Castella-la Manxa.

En l’exercici de l’autonomia que li conferix la Constitució i que regula el mateix Estatut 
d’Autonomia de Castella-la Manxa, es proposa la reforma puntual del paràgraf segon de 
l’article 10.2.

A més, esta proposta de reforma pretén tornar Castella-la Manxa a la regulació 
anterior, que suposa una millor adaptació del marc de l’elecció dels diputats regionals, al 
permetre una adaptació de la llei electoral corresponent sense estar constreta al rígid 
mandat estatutari.

Es tracta d’una reforma que respon a una iniciativa pròpia de Castella-la Manxa com a 
conseqüència de la necessitat de continuar avançant en l’Espanya de les autonomies, 
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preconitzada per la Constitució Espanyola, a través d’una implicació directa amb la 
societat, escoltant les seues demandes i adoptant les mesures imprescindibles per a 
assegurar traslladar-les a l’entramat i estructura institucionals de la comunitat autònoma.

Així doncs, Castella-la Manxa pretén, amb esta reforma puntual de l’Estatut 
d’Autonomia, perfeccionar l’entramat constitucional del seu autogovern i millorar d’esta 
manera el marc jurídic i democràtic de la nostra regió.

Article únic. Reforma de la Llei Orgànica 9/1982, de 10 d’agost, d’Estatut d’Autonomia 
de Castella-la Manxa.

El paràgraf segon de l’apartat segon de l’article 10 de la Llei Orgànica 9/1982, de 10 
d’agost, d’Estatut d’Autonomia de Castella-la Manxa, quedarà redactat amb el tenor literal 
següent:

Article 10.

(...)
«La circumscripció electoral és la província. Les Corts de Castella-la Manxa 

estaran constituïdes per un mínim de 25 diputats i un màxim de 35.»
(...)

Disposició derogatòria.

Queda derogada qualsevol norma del mateix rang o d’un rang inferior en tot allò que 
contradiga el que disposa esta llei o s’hi opose.

Disposició final.

Esta reforma de l’Estatut d’Autonomia de Castella-la Manxa entrarà en vigor l’endemà 
de ser publicada 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 complir.

Madrid, 21 de maig de 2014.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


