
ILP: Iniciativa Legislativa Popular és el que 
coneixem generalment com a “recollida de 
signatures” per a fer arribar una veu al 
parlament, on, en teoria serà discutit per a la 
seua possible engegada o, almenys, es tindrà 
en compte en aquells aspectes als quals 
competisca.

Per tant, segons aquesta llei, els ciutadans no 
poden plantejar iniciatives en matèries que 
siguen objecte de Lleis orgàniques, 
tributàries o internacionals.

Això implica que no tenim veu en, per 
exemple, tot allò que siga una llei establida per 
la Unió Europea o, en la Declaració dels Drets 
Humans (incoherent, veritat?).

Si vols col·laborar en 
l'elaboració de material per a la 
informació i participació 
ciutadana, envia un correu a 
valencia@democraciarealya.es

ARTICLE 87.3 
 DEMOCRÀCIA REAL JA VALÈNCIA

Alguns exemples de lleis orgàniques de 
l'Estat espanyol:

Ley Orgánica sobre financiación de los 
partidos políticos (8/2007)

Ley Orgánica del Defensor del Pueblo 
(2/1992)

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(2/1979)

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General – LOREG

Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto, de 
autorización para la adhesión de España 
a las Comunidades Europeas

Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del 
Tribunal de Cuentas

Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
Regulación del Mercado Hipotecario y 
otras normas del sistema hipotecario y 
financiero (més coneguda com a “Ley de 
desahucio express”)

Entre moltes altres….

3. Una Ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la 
presentación de proposiciones de Ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas 
acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de Ley orgánica, tributarias o de 
carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

(Art. 87.3 Constitución Española)

Et sembla just que no puguem proposar iniciatives sobre aquests assumptes?

El 19 de juny prendrem els carrers per a exigir-ho!
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