
Suplement núm. 7 Any 1985 224

República Francesa, Irlanda, la República Italiana, el Gran 
Ducat de Luxemburg, el Regne dels Països Baixos, el 
Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord i el Regne 
d’Espanya i la República Portuguesa, relatiu a l’adhesió 
del Regne d’Espanya i de la República Portuguesa a la 
Comunitat Econòmica Europea i a la Comunitat Europea 
de l’Energia Atòmica.

2. S’autoritza l’adhesió del Regne d’Espanya al Trac-
tat constitutiu de la Comunitat Europea del Carbó i de 
l’Acer, signat a París el dia 18 d’abril de 1951, tal com ha 
estat modificat o completat, i en els termes establerts a la 
decisió del Consell de les Comunitats Europees d’11 de 
juny de 1985.

Article segon.

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.

Palma de Mallorca, 2 d’agost de 1985.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern, 
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

16659 LLEI ORGÀNICA 10/1985, de 2 d’agost, d’auto-
rització per a l’adhesió d’Espanya a les comu-
nitats europees. («BOE»189, de 8-8-1985.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

orgànica següent i jo la sanciono.
Culminat amb la signatura del Tractat d’adhesió el pro-

cés de negociació per a la integració d’Espanya a les 
Comunitats Europees, que constitueix una fita històrica 
per al poble espanyol, unit en la voluntat d’aconseguir la 
realització dels objectius dels tractats constitutius d’aque-
lles, escau autoritzar a aquest efecte, d’acord amb el que 
preveu l’article 93 de la Constitució espanyola, la presta-
ció del consentiment de l’Estat mitjançant aquesta Llei 
orgànica.

Article primer.

1. S’autoritza la ratificació per part del Regne d’Espa-
nya del Tractat fet a Lisboa i Madrid el dia 12 de juny de 
1985 entre el Regne de Bèlgica, el Regne de Dinamarca, la 
República Federal d’Alemanya, la República Hel·lènica, la 


