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CAP DE L’ESTAT
10903 LLEI 14/2002, de 5 de juny, per la qual s’es-

tableixen ajuts socials a les persones amb
hemofília o altres coagulopaties congènites
que hagin desenvolupat l’hepatitis C com a
conseqüència d’haver rebut tractament amb
concentrats de factors de coagulació en l’àm-
bit del sistema sanitari públic, i altres normes
tributàries. («BOE» 135, de 6-6-2002.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

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

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El virus de l’hepatitis C (VHC) va ser identificat i descrit
a mitjan 1989, però fins a l’any 1990 no es va disposar
dels mitjans tècnics adequats per prevenir-ne la trans-
missió a través de la sang i els productes hemoderivats,
en forma d’un test de detecció d’anticossos del VHC,
que va començar a aplicar-se amb caràcter obligatori
en totes les unitats de sang o plasma extretes als bancs
de sang, d’acord amb el que va disposar l’Ordre del Minis-
teri de Sanitat i Consum de 3 d’octubre de 1990.

Per tant, en aquestes circumstàncies, les persones
afectades per hemofília o altres coagulopaties congè-
nites van estar exposades al risc de contreure hepatitis
C, com a conseqüència dels tractaments periòdics que
havien de rebre amb concentrats de factors de coagu-
lació.

A causa d’aquesta situació hi ha un determinat nom-
bre de persones, que pertanyen a aquest co�ectiu, que
van resultar contagiades i van desenvolupar la malaltia
de l’hepatitis C, com a conseqüència de tractaments
rebuts en el sistema sanitari públic, en un moment en
què l’estat de la ciència no permetia disposar de mesures
oportunes per prevenir aquesta transmissió.

El perjudici d’aquest contagi en les persones afec-
tades d’hemofília o altres coagulopaties congènites és
especialment costós, no solament per l’elevat nombre
d’afectats, més del seixanta per cent, sinó també pels
efectes afegits que suposa l’hepatitis C en uns pacients
que prèviament tenen un procés crònic com l’assenyalat.

En resposta a aquesta situació, la Llei 55/1999, de
29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i
de l’ordre social, a l’article 80, disposa que aquestes
persones tenen dret a una ajuda social, per a la qual
cosa va encomanar al Govern l’elaboració del cens
d’afectats corresponent, així com la preparació d’un pro-
jecte de llei, on s’estableixin les condicions i la quantia
de l’ajuda a la qual poden accedir les persones incloses
en el cens.

Per a la formació i l’elaboració d’aquest cens es va
crear una Comissió Gestora, regulada mitjançant l’Ordre
de 21 de març de 2000, del Ministeri de Sanitat i Con-
sum, en què es van integrar representants dels afectats,
de les comunitats autònomes i de l’Administració Gene-
ral de l’Estat, així com especialistes en la matèria. Amb
caràcter previ, i en desplegament del que disposa l’article
80.2 de la dita Llei 55/1999, mitjançant l’Ordre de 18
de gener de 2000 es va procedir a constituir el Comitè
Tècnic que havia de determinar els criteris mèdics per
a la inclusió dels possibles afectats en el cens.

A més, mitjançant l’Ordre de 25 de maig de 2000
es van crear i regular dos fitxers amb dades de caràcter

personal, gestionades pel Ministeri de Sanitat i Consum
i referides al cens provisional i cens definitiu d’afectats,
amb la qual cosa se’n va garantir la confidencialitat degu-
da, tal com estableix l’article 80.1 de la Llei esmentada,
en consonància amb l’article 5.1 de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal. Igualment, i en compliment de la
mateixa Llei, es va comunicar als interessats l’existència
d’aquests fitxers i se’ls va facilitar la informació neces-
sària perquè poguessin fer efectiu l’exercici dels drets
d’accés, rectificació, cance�ació i oposició.

El cens provisional, elaborat a partir de les dades sub-
ministrades pels centres sanitaris públics, tal com esta-
bleix l’article 80.2 de la Llei 55/1999, el va aprovar
la Comissió Gestora el 19 de juliol de 2000 i, una vegada
publicat i notificat als interessats, es va establir un termini
de dos mesos a fi que poguessin incorporar-s’hi les per-
sones no incloses, prèvia presentació de les aportacions
documentals requerides.

Finalment, el cens definitiu de persones amb hemo-
fília i altres coagulopaties congènites que han desen-
volupat l’hepatitis C com a conseqüència d’haver rebut
tractament amb concentrats de factors de coagulació
en el sistema sanitari públic va ser aprovat el 21 de
novembre de 2000 per la Comissió Gestora.

Correspon ara, i en compliment del que disposa l’ar-
ticle 80.4 de la dita Llei 55/1999, procedir a regular
les condicions i la quantia dels ajuts socials a què poden
accedir les persones incloses en el cens definitiu.

D’altra banda, la disposició addicional primera preveu
que, mitjançant un desplegament reglamentari, es reguli
la possibilitat que puguin percebre els ajuts que preveu
la Llei les persones que no estiguin incloses en el cens
definitiu previst a l’article 80 de la Llei 55/1999, de
29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i
de l’ordre social, i que es trobin en els casos que preveu
l’article esmentat.

Juntament amb els ajuts econòmics individuals que
estableix aquesta Llei, el Ministeri de Sanitat i Consum,
dins de les competències i línies d’actuació del Depar-
tament i amb càrrec al seu pressupost ordinari, ha de
desenvolupar altres iniciatives tendents a prestar un
suport especial als afectats facilitant-los informació i afa-
vorint la recerca científica d’aquesta patologia.

Finalment, amb la finalitat de declarar l’exempció d’a-
quest ajut econòmic individual, la disposició final primera
introdueix les modificacions oportunes a la Llei
40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre la renda
de les persones físiques i altres normes tributàries.

Article 1. Titularitat del dret.

1. Als efectes d’aquesta Llei, es consideren bene-
ficiaris dels ajuts socials que determina l’article 2 les
persones hemofíliques o amb altres coagulopaties con-
gènites que, havent desenvolupat l’hepatitis C com a
conseqüència d’haver rebut tractament amb concentrats
de factors de coagulació en l’àmbit del sistema sanitari
públic, estiguin incloses en el cens definitiu que preveu
l’article 80 de la Llei 55/1999, de 29 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

2. En el cas que hagin mort les persones incloses
en el cens, poden percebre l’ajuda social els fills menors
d’edat i majors d’edat incapacitats, per parts iguals, o,
si no n’hi ha, el cònjuge no separat legalment o, si s’es-
cau, la persona que hagi conviscut amb el difunt de
manera permanent amb una relació d’afectivitat anàloga
a la del cònjuge, durant almenys els dos anys anteriors
al moment de la defunció o, si no, els pares de les per-
sones mortes.

Article 2. Ajuts socials.

Els beneficiaris tenen dret a percebre un ajut eco-
nòmic, per una sola vegada, a un tant alçat, per un import
de 18.030,36 euros (equivalents a 3.000.000 de pes-
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setes). La percepció d’aquest ajut és compatible amb
la de qualsevol pensió pública que el beneficiari tingui
dret a percebre.

Article 3. So�icituds dels ajuts.

1. Correspon al Ministeri de Sanitat i Consum tra-
mitar, resoldre i pagar els ajuts que estableix l’article
2 d’aquesta Llei.

2. Les persones que se’n considerin beneficiàries
poden so�icitar, en el termini de quatre mesos, comptats
a partir de l’entrada en vigor del Reglament d’aquesta
Llei, la concessió de les quantitats que els puguin corres-
pondre.

3. En els procediments en què no es dicti cap reso-
lució dins el termini legalment previst, les so�icituds s’en-
tenen desestimades.

4. La resolució estimatòria o desestimatòria posa
fi a la via administrativa i s’hi pot interposar un recurs
contenciós administratiu.

5. Per accedir a l’ajut econòmic és necessària la
renúncia prèvia de l’exercici de tota mena de reclama-
cions per contaminació pel virus de l’hepatitis C contra
qualsevol de les administracions públiques sanitàries i
centres sanitaris vinculats al Sistema Nacional de Salut
o el seu personal respectiu.

6. A fi de garantir la gestió correcta de les recla-
macions per contaminació pel virus de l’hepatitis C, el
Ministeri de Sanitat i Consum ha de comunicar a les
administracions públiques sanitàries de les comunitats
autònomes les renúncies prèvies corresponents i les
resolucions de concessió dels ajuts que preveu aquesta
Llei.

7. No poden accedir a l’ajut econòmic els qui hagin
obtingut una sentència condemnatòria contra qualsevol
de les administracions públiques sanitàries i centres sani-
taris vinculats al Sistema Nacional de Salut per contagi
del virus de l’hepatitis C.

Disposició addicional primera. Cens.

S’ha de preveure per reglament que puguin percebre
els ajuts esmentats a l’article 2 d’aquesta Llei les per-
sones hemofíliques o amb altres coagulopaties congè-
nites que, havent desenvolupat l’hepatitis C com a con-
seqüència d’haver rebut tractament amb concentrats de
factors de coagulació en l’àmbit del sistema sanitari
públic, no figurin incloses en el cens definitiu que preveu
l’article 80 de la Llei 55/1999, de 29 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
a causa de circumstàncies objectives i degudament acre-
ditades.

Disposició addicional segona. Recursos financers.

El Ministeri d’Hisenda ha d’habilitar els recursos
necessaris per executar aquesta Llei.

Disposició final primera. Modificació de normativa tri-
butària.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’afegeix
una nova lletra s) a l’article 7 de la Llei 40/1998,
de 9 de desembre, de l’impost sobre la renda de les
persones físiques, i altres normes tributàries, amb la
redacció següent:

«s) Els ajuts econòmics regulats a l’article 2 de la
Llei 14/2002, de 5 de juny.»

Disposició final segona. Facultat d’execució.

S’autoritza el Govern i els diferents departaments
ministerials, en l’àmbit de les seves competències, per
dictar totes les disposicions d’aplicació i desplegament
d’aquesta Llei que siguin necessàries.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Llei 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 i que la facin complir.
Madrid, 5 de juny de 2002.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern
en funcions,

MARIANO RAJOY BREY

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

10904 CONVENI de cooperació per a la lluita contra
la delinqüència organitzada entre el Govern
del Regne d’Espanya i el Govern de la Repú-
blica Popular de la Xina, fet «ad referendum»
a Pequín el 25 de juny de 2000. («BOE» 135,
de 6-6-2002.)

CONVENI DE COOPERACIÓ PER A LA LLUITA CONTRA
LA DELINQÜÈNCIA ORGANITZADA ENTRE EL GOVERN
DEL REGNE D’ESPANYA I EL GOVERN DE LA REPÚ-

BLICA POPULAR DE LA XINA

El Govern del Regne d’Espanya i el Govern de la Repú-
blica Popular de la Xina (d’ara endavant anomenats «les
parts»), animats per la voluntat de consolidar i desen-
volupar encara més les relacions amistoses entre el Reg-
ne d’Espanya i la República Popular de la Xina, promoure
la pau, la prosperitat i l’estabilitat dels dos països i refor-
çar la cooperació amistosa sobre la base del respecte
mutu a la sobirania i d’igualtat i benefici recíproc.

Han acordat:

Article 1.

Les parts, de conformitat amb les legislacions nacio-
nals i les convencions internacionals, acorden cooperar
en la contenció i la lluita contra les activitats delictives
següents:

1. Actes terroristes internacionals.
2. Tràfic i�ícit d’armes, municions, materials explo-

sius i radioactius.
3. Tràfic i�ícit d’estupefaents, substàncies psico-

tròpiques i precursors químics.
4. Blanqueig de diners.
5. Contraban.
6. Falsificació i tràfic i�ícit de monedes, documents

i títols de valor.
7. Tràfic i�ícit de béns culturals i de valor històric.
8. Delictes econòmics.
9. Tràfic internacional d’éssers humans.

10. Immigració i�egal.
11. Altres delictes internacionals organitzats.

Article 2.

Les parts, de conformitat amb les legislacions nacio-
nals, han d’intercanviar informació sobre els aspectes
següents:

1. Els delictes que esmenta l’article 1 d’aquest Con-
veni.


