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I. Disposicions generals

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

tablixen ajudes socials a les persones amb
hemofília o altres coagulopaties congènites
que hagen desenrotllat 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 que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El virus de l’hepatitis C (VHC) va ser identificat i descrit
a mitjan del 1989, però fins a l’any 1990 no es va dis-
posar dels mitjans tècnics adequats per a previndre la
seua transmissió a través de la sang i dels productes
hemoderivats, en forma d’un test de detecció d’anticos-
sos del VHC, que va començar a aplicar-se amb caràcter
obligatori en totes les unitats de sang o plasma extretes
en els bancs de sang, segons el que disposa l’Orde del
Ministeri de Sanitat i Consum, de 3 d’octubre del 1990.

Per tant, en estes circumstàncies, les persones afec-
tades per hemofília o altres coagulopaties congènites
van estar exposades al risc de contraure hepatitis C,
com a conseqüència dels tractaments periòdics que
havien de rebre amb concentrats de factors de coagu-
lació.

A causa d’esta situació hi ha un determinat nombre
de persones, pertanyents a este co�ectiu, que van resul-
tar contagiades, i van desenrotllar la malaltia de l’he-
patitis 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 a previndre esta transmissió.

El perjuí d’este contagi en les persones afectades
d’hemofília o altres coagulopaties congènites és espe-
cialment onerós, no sols per l’elevat nombre d’afectats,
més del 60 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 esta situació, la Llei 55/1999, de 29
de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de
l’Orde Social, en l’article 80, disposa que estes persones
tindran dret a una ajuda social, per la qual cosa l’elevat
nombre d’afectats va encomanar al Govern l’elaboració
del corresponent cens d’afectats, així com la preparació
d’un projecte de Llei, en el qual s’establisquen les con-
dicions i la quantia de l’ajuda a què podran accedir les
persones incloses en el mencionat cens.

Per a la formació i l’elaboració d’este cens, es va
crear una Comissió Gestora, regulada per mitjà de l’Orde
de 21 de març del 2000, del Ministeri de Sanitat i Con-
sum, en la qual es van integrar representants dels afec-
tats, de les Comunitats Autònomes i de l’Administració
General de l’Estat, així com especialistes en la matèria.
Amb caràcter previ, i en desplegament del que disposa
l’article 80.2 de la citada Llei 55/1999, per mitjà de
l’Orde de 18 de gener del 2000 es va procedir a la
constitució del Comité Tècnic que havia de determinar
els criteris mèdics per a la inclusió dels possibles afectats
en este cens.

A més, per mitjà de l’Orde de 25 de maig del 2000
es van crear i es van regular dos fitxers amb dades de
caràcter personal, gestionats pel Ministeri de Sanitat i Con-
sum i referits al cens provisional i cens definitiu d’afectats,
amb la qual cosa se’n va garantir la deguda confiden-
cialitat, tal com establix l’article 80.1 de la citada Llei,
d’acord 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 d’esta llei, es va
comunicar als interessats l’existència d’estos fitxers, i
els va facilitar la informació necessària perquè pogueren
fer efectiu l’exercici dels drets d’accés, rectificació, can-
ce�ació i oposició.

El cens provisional, elaborat a partir de les dades sub-
ministrades pels centres sanitaris públics, tal com s’es-
tablix en l’article 80.2 de la Llei 55/1999, va ser aprovat
per la Comissió Gestora el 19 de juliol del 2000, i una
vegada publicat i notificat als interessats es va establir
un termini de dos mesos a fi que pogueren incorporar-s’hi
aquelles persones 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-
rotllat 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 del 2000 per la Comissió Gestora.

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

D’altra banda, en la disposició addicional primera, es
preveu que per mitjà de desplegament reglamentari es
regule la possibilitat que puguen percebre les ajudes
previstes en la llei, aquelles persones que no estant inclo-
ses en el cens definitiu previst en l’article 80 de la Llei
55/1999, de 29 de desembre, de Mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’orde social, es troben en els supòsits
prevists en el citat article.

Junt amb les ajudes econòmiques individuals que esta
Llei establix, el Ministeri de Sanitat i Consum, dins de
les competències i línies d’actuació del Departament i
a càrrec del seu pressupost ordinari, desenrotllarà altres
iniciatives tendents a prestar un suport especial als afec-
tats, i els facilitarà informació afavorint la investigació
científica d’esta patologia.
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Finalment, amb la finalitat de declarar l’exempció de
la mencionada ajuda econòmica individual, la disposició
final primera introduïx les modificacions oportunes en
la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques i altres normes tri-
butàries.

Article 1. Titularitat del dret.

1. A l’efecte de la present Llei, es consideren bene-
ficiaris de les ajudes socials que es determinen en l’ar-
ticle 2, les persones hemofíliques o amb altres coagu-
lopaties congènites que, havent desenrotllat l’hepatitis C
com a conseqüència d’haver rebut tractament amb con-
centrats de factors de coagulació en l’àmbit del sistema
sanitari públic, estiguen incloses en el cens definitiu pre-
vist en l’article 80 de la Llei 55/1999, de 29 de desem-
bre, de Mesures fiscals, administratives i de l’orde social.

2. En el cas que hagen mort les persones incloses
en el cens, poden percebre l’ajuda social els fills menors
d’edat i majors incapacitats, per parts iguals, o, si no
n’hi ha, el cònjuge no separat legalment o, si és el cas,
la persona que haguera estat convivint amb el difunt
de forma permanent amb anàloga relació d’afectivitat
a la del cònjuge, com a mínim, els dos anys anteriors
al moment de la defunció, o, si no n’hi ha, els pares
de les persones difuntes.

Article 2. Ajudes socials.

Els beneficiaris tindran dret a percebre una ajuda eco-
nòmica, per una sola vegada, a tant alçat, per un import
de 18.030,36 euros (equivalents a 3.000.000 de pes-
setes). La percepció d’esta ajuda serà compatible amb
la de qualsevol pensió pública que el beneficiari tinguera
dret a percebre.

Article 3. So�icituds de les ajudes.

1. Correspondrà al Ministeri de Sanitat i Consum
la tramitació, resolució i el pagament de les ajudes que
s’establixen en l’article 2 d’esta Llei.

2. Les persones que es consideren beneficiàries
podran so�icitar, en el termini de quatre mesos, comptats
a partir de l’entrada en vigor del Reglament d’esta Llei,
la concessió de les quantitats que pogueren correspon-
dre’ls.

3. En aquells procediments en què no recaiga reso-
lució dins del termini legalment previst, s’entendran
desestimades les so�icituds.

4. La resolució estimatòria o desestimatòria posarà
fi a la via administrativa, i es podrà interposar-se contra
esta un recurs contenciós administratiu.

5. Per a accedir a l’ajuda econòmica serà necessària
la renúncia prèvia de l’exercici de tota classe de recla-
macions per contaminació pel virus de l’hepatitis C con-
tra qualssevol de les Administracions públiques sanità-
ries i centres sanitaris vinculats al Sistema Nacional de
Salut, o el seu respectiu personal.

6. A fi de garantir la correcta gestió de les recla-
macions per contaminació pel virus de l’hepatitis C, el
Ministeri de Sanitat i Consum comunicarà a les Admi-
nistracions públiques sanitàries de les Comunitats Autò-
nomes les corresponents renúncies prèvies i les reso-
lucions de concessió de les ajudes previstes en esta Llei.

7. No podran accedir a l’ajuda econòmica els que
hagueren obtingut sentència condemnatòria contra
qualssevol de les Administracions públiques sanitàries
i centres sanitaris vinculats al Sistema Nacional de Salut
per contagi del virus de l’hepatitis C.

Disposició addicional primera. Cens.

Reglamentàriament es prevorà que puguen percebre
les ajudes mencionades en l’article 2 d’esta Llei les per-
sones hemofíliques o amb altres coagulopaties congè-
nites que, havent desenrotllat 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 figuren incloses en el cens definitiu previst
en l’article 80 de la Llei 55/1999, de 29 de desembre,
de Mesures fiscals, administratives i de l’orde social, a
causa de circumstàncies objectives i degudament acre-
ditades.

Disposició addicional segona. Recursos financers.

El Ministeri d’Hisenda habilitarà els recursos neces-
saris per a l’execució d’esta Llei.

Disposició final primera. Modificació de normativa tri-
butària.

A partir de l’entrada en vigor de la present Llei s’afig
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 Per-
sones Físiques, i altres normes tributàries, amb la redac-
ció següent:

«s) Les ajudes econòmiques regulades en l’article 2
de la Llei 14/2002, de 5 de juny.»

Disposició final segona. Facultat d’execució.

S’autoritza el Govern i els distints Departaments minis-
terials, en l’àmbit de les seues competències, per a dictar
totes les disposicions d’aplicació i desplegament de la
present Llei que siguen necessàries.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

La present Llei entrarà en vigor l’endemà de la seua
publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que complisquen esta llei i que la facen complir.
Madrid, 5 de juny del 2002.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern
en funcions,

MARIANO RAJOY BREY

11298 CORRECCIÓ d’errors del Reial Decret Llei
5/2002, de 24 de maig, de mesures urgents
per a la reforma del sistema de protecció per
desocupació i millora de l’ocupabilitat.
(«BOE» 139, d’11-6-2002.)

Havent advertit errors en el Reial Decret Llei 5/2002,
de 24 de maig, de mesures urgents per a la reforma
del sistema de protecció per desocupació i millora de
l’ocupabilitat, publicat en el «Boletín Oficial del Estado»
Suplement número 2 en Llengua Valenciana, d’1 de juny
del 2002, es procedix a efectuar les rectificacions opor-
tunes:

En la pàgina 387, primera columna, en l’article primer.
Set, després del primer paràgraf se suprimix «1.», ini-
ciant-se les cometes abans de la lletra a).


