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«Artigo 193.
5. Non procederá o pagamento das subven-

cións nos supostos establecidos nos puntos 2, 3
e 4 do artigo 127 desta lei.»
«Artigo 201.

11. En materia de subvencións electorais terán
que respectarse as limitacións establecidas nos
puntos 2, 3 e 4 do artigo 127 desta lei.»
«Artigo 227.

5. Non procederá o pagamento das subven-
cións nos supostos establecidos nos puntos 2, 3
e 4 do artigo 127 desta lei.»
«Disposición adicional primeira.

1. O disposto nesta lei enténdese sen prexuízo
do exercicio das competencias recoñecidas, dentro
do respecto á Constitución e á presente lei orgá-
nica, ás comunidades autónomas polos seus res-
pectivos estatutos en relación coas eleccións ás
respectivas asembleas lexislativas.»
«Disposición adicional sexta.

Os partidos e federacións teñen a obriga de remi-
tir ó Rexistro de partidos políticos e manter actua-
lizada a relación das persoas que compoñan os
seus órganos directivos e de coordinación.»

Artigo sexto.

Modifícanse os artigos 61 e 75.7 da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

«Artigo 61.
1. O Consello de Ministros, por iniciativa propia

e con coñecemento do Consello de Goberno da
comunidade autónoma correspondente ou por soli-
citude deste e, en todo caso, logo de acordo favo-
rable do Senado, poderá proceder, mediante real
decreto, á disolución dos órganos das corporacións
locais no suposto de xestión gravemente danosa
para os intereses xerais que supoña incumprimento
das súas obrigas constitucionais.

2. Consideraranse, en todo caso, decisións gra-
vemente danosas para os intereses xerais nos ter-
mos previstos no punto anterior, os acordos ou
actuacións dos órganos das corporacións locais
que dean cobertura ou apoio, expreso ou tácito,
de forma reiterada e grave, ó terrorismo ou ós que
participen na súa execución, ou enaltezan ou xus-
tifiquen, e os que menosprecen ou humillen as víc-
timas ou os seus familiares.

3. Acordada a disolución, será de aplicación
a lexislación electoral xeral, cando proceda, en rela-
ción á convocatoria de eleccións parciais e, en todo
caso, a normativa reguladora da provisional admi-
nistración ordinaria da corporación.»
«Artigo 75.7.

Os membros das corporacións locais que con-
sideren, en virtude do seu cargo, ameazada a súa
seguridade persoal ou a dos seus bens ou negocios,
a dos seus familiares, socios, empregados ou per-
soas coas que tivesen relación económica ou pro-
fesional poderán realiza-las declaracións de inte-
reses a que se refiren os parágrafos anteriores deste
artigo, ante o secretario da deputación provincial
ou, se é o caso, ante o órgano competente da comu-
nidade autónoma correspondente. Tales declara-
cións inscribiranse nun rexistro especial de inte-
reses, creado para estes efectos naquelas institu-
cións.

Neste suposto, os membros das corporacións
locais achegarán ó secretario da súa respectiva cor-
poración mera certificación simple e breve acre-
ditativa de que cubriron as súas declaracións, e
que estas están inscritas no rexistro especial de
intereses a que se refire o parágrafo anterior, que
sexa expedida polo funcionario encargado del.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ó da súa publi-
cación no «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,

que cumpran e fagan cumprir esta lei orgánica.

Madrid, 10 de marzo de 2003.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

4924 LEI 1/2003, do 10 de marzo, pola que se
crea o Consello Xeral de Colexios de Logo-
pedas. («BOE» 60, do 11-3-2003.)

JUAN CARLOS I
REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono esta lei.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Lei 2/1974, do 13 de febreiro, de colexios pro-
fesionais, establece no seu artigo 4.4 que cando, nunha
determinada profesión, existan varias organizacións
colexiais de ámbito territorial inferior ó estatal, se cons-
tituirá un consello xeral de colexios, creación que debe
ter lugar mediante lei do Estado, a teor do previsto no
artigo 15.3 da Lei 12/1983, do 14 de outubro, do pro-
ceso autonómico.

A situación antes descrita prodúcese na actualidade
en relación coa profesión de logopeda, da que o título
oficial de diplomado universitario foi establecido polo
Real decreto 1419/1991, do 30 de agosto, polo que
resulta procedente constituír mediante esta norma o
correspondente Consello Xeral de Colexios de Logope-
das.

Artigo 1. Creación.

Créase o Consello Xeral de Colexios de Logopedas
como corporación de dereito público que terá perso-
nalidade xurídica e plena capacidade para o cumprimen-
to dos seus fins de acordo coa lei.

Artigo 2. Relacións coa Administración xeral do Estado.

O Consello Xeral de Colexios de Logopedas relacio-
narase coa Administración xeral do Estado a través do
Ministerio de Sanidade e Consumo.

Disposición transitoria primeira. Comisión xestora.

1. No prazo de dous meses desde a entrada en vigor
desta lei constituirase unha comisión xestora composta
por un representante de cada un dos colexios de logo-
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pedas existentes no territorio estatal, sempre que fosen
ou sexan formalmente creados pola correspondente
comunidade autónoma.

2. A comisión xestora elaborará, no prazo de seis
meses contado desde a entrada en vigor desta lei, uns
estatutos provisionais reguladores dos órganos de gober-
no do Consello Xeral de Colexios de Logopedas, nos
que se deberán incluí-las normas de constitución e fun-
cionamento dos ditos órganos, con determinación expre-
sa da competencia independente, aínda que coordinada,
de cada un deles.

3. Os estatutos provisionais remitiranse ó Ministerio
de Sanidade e Consumo, que verificará a súa adecuación
á legalidade e ordenará, se é o caso, a súa publicación
no «Boletín Oficial del Estado».

Disposición transitoria segunda. Constitución do Con-
sello Xeral de Colexios de Logopedas.

1. O Consello Xeral de Colexios de Logopedas que-
dará formalmente constituído e adquirirá personalidade
xurídica e plena capacidade de obrar no momento en
que se constitúan os seus órganos de goberno conforme
o previsto nos estatutos provisionais a que se refire a
disposición anterior.

2. No prazo dun ano desde a súa constitución, o
Consello Xeral de Colexios de Logopedas elaborará os
estatutos previstos no artigo 6.2 da Lei de colexios pro-
fesionais, que serán sometidos á aprobación do Goberno
por proposta do ministro de Sanidade e Consumo.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor ós 20 días da súa publicación
no «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,

que cumpran e fagan cumprir esta lei.
Madrid, 10 de marzo de 2003.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA E DEPORTE

4927 REAL DECRETO 276/2003, do 7 de marzo,
polo que se regula o Rexistro estatal de cen-
tros docentes non universitarios. («BOE» 60,
do 11-3-2003.)

A Lei 14/1970, do 4 de agosto, xeral de educación
e financiamento da reforma educativa, dispoñía no seu
artigo 54 a obrigatoriedade da inscrición de tódolos cen-
tros docentes establecidos en España e os centros
docentes españois no estranxeiro no Rexistro Especial
do Ministerio de Educación e Ciencia, hoxe Ministerio
de Educación, Cultura e Deporte, e ó seu abeiro dictouse
o Decreto 786/1972, do 2 de marzo, polo que se regula
o Rexistro especial de centros docentes.

O artigo 13 da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo,
reguladora do dereito á educación (LODE), establece que
tódolos centros docentes terán unha denominación

específica e se inscribirán nun rexistro público depen-
dente da Administración educativa competente, que
deberá dar traslado dos asentos rexistrais ó Ministerio
de Educación e Ciencia, hoxe de Educación, Cultura e
Deporte, no prazo máximo dun mes.

O Tribunal Constitucional, na Sentencia 5/8, do 13
de febreiro, atribúe un papel esencial ós rexistros de
centros dentro do sistema educativo, ó sinalar que «...os
poderes públicos non poderán realiza-las funcións de
inspección e homologación do sistema educativo (ar-
tigos 27.8 e 149.1.30.a da Constitución), se non existe
no correspondente órgano da Administración un rexistro
público de centros debidamente identificado».

Unha vez culminado o proceso de traspaso de fun-
cións e servicios en materia educativa ás comunidades
autónomas, resulta necesario acometer unha revisión do
citado Decreto 786/1972, para adecua-lo seu alcance
e contido á dobre función actual deste, por un lado como
xestor dos datos rexistrais dos centros dependentes da
Administración xeral do Estado, e, por outro, como recep-
tor dos datos correspondentes ós centros das comu-
nidades autónomas, así como ás esixencias derivadas
do actual sistema educativo e do complexo contexto
social e xurídico no que proxecta a súa actuación.

Neste sentido, os sucesivos reais decretos de traspaso
de funcións e servicios ás distintas comunidades autó-
nomas en materia de ensino non universitario, en cum-
primento do artigo 13 da Lei orgánica 8/1985 antes cita-
da, reservaron á Administración do Estado a función de
inscrición de tódolos centros docentes no rexistro depen-
dente do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

Igualmente, os mencionados reais decretos estable-
cen unha serie de funcións concorrentes e compartidas
entre a Administración do Estado e as comunidades autó-
nomas, para unha mellor coordinación, funcións entre
as que se inclúen dúas directamente relacionadas co
Rexistro de centros. A primeira delas menciona de manei-
ra expresa a coordinación dos rexistros de centros docen-
tes, para o que as comunidades autónomas deberán
remitir ó Ministerio de Educación, Cultura e Deporte os
datos precisos para a actualización do rexistro depen-
dente daquel e a Administración do Estado remitirá á
comunidade autónoma cantos informes lle sexan soli-
citados por esta. A segunda define, como un dos ins-
trumentos básicos para esta coordinación, o mantemen-
to de bases de datos informatizadas relativas a centros
docentes. Estas bases de datos serán de utilización
conxunta, prevéndose para o efecto o establecemento
de mecanismos que permitan o fluxo continuo e recí-
proco de información entre o Ministerio de Educación,
Cultura e Deporte e as comunidades autónomas.

A nova regulación pretende acomodarse ós principios
que deben rexe-las relacións entre as administracións
públicas, a teor do disposto no título I da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo
común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro,
no relativo á posta en marcha de instrumentos de coo-
peración que faciliten a compatibilidade informática, así
como a transmisión telemática dos asentos rexistrais.

De igual modo, tívose en conta a necesidade de satis-
face-lo dereito de acceso ós arquivos e rexistros públicos,
seguindo o teor do previsto na citada Lei 30/1992, do
26 de novembro, e o disposto na Lei orgánica 15/1999,
do 13 de decembro, de protección de datos de carácter
persoal, así como na orde ECD/2063/2002, do 1 de
agosto, pola que se regulan os ficheiros automatizados
con datos de carácter persoal do Ministerio de Educa-
ción, Cultura e Deporte e os seus organismos autónomos.

Por último, perséguese obte-la máis alta calidade no
funcionamento do Rexistro estatal de centros docentes
non universitarios, mediante a aplicación de tecnoloxías


