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dels seus assumptes correspondrà a una comissió
gestora designada per la diputació provincial o, si
és el cas, per l’òrgan competent de la comunitat
autònoma corresponent, el nombre de membres
de la qual no excedirà del nombre legal de membres
de la corporació. Exercirà les funcions d’alcalde o
president aquell vocal que resulte elegit per majoria
de vots entre tots els membres de la comissió.

2. Quan la dissolució es produïsca perquè els
òrgans de govern de la corporació local duguen
a terme alguna de les actuacions previstes en l’ar-
ticle 61.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, la diputació provincial
o, si és el cas, l’òrgan competent de la comunitat
autònoma assumirà directament després de la dis-
solució la gestió ordinària de la corporació fins a
la finalització del corresponent mandat, i no podrà
adoptar acords per als quals es requerisca una
majoria qualificada.»
«Article 193.

5. No correspondrà el pagament de les sub-
vencions en els supòsits establits en els apartats
2, 3 i 4 de l’article 127 de la present llei.»
«Article 201.

11. En matèria de subvencions electorals hau-
ran de respectar-se les limitacions establides en
els apartats 2, 3 i 4 de l’article 127 de la present
llei.»
«Article 227.

5. No correspondrà el pagament de les sub-
vencions en els supòsits establits en els apartats
2, 3 i 4 de l’article 127 de la present llei.»
«Disposició addicional primera.

1. El que disposa esta llei s’entén sense perjuí
de l’exercici de les competències reconegudes, dins
del respecte a la Constitució i a la present llei orgà-
nica, a les comunitats autònomes pels seus res-
pectius estatuts en relació amb les eleccions a les
respectives assemblees legislatives.»
«Disposició addicional sexta.

Els partits i federacions tenen l’obligació de
remetre al Registre de Partits Polítics i mantindre
actualitzada la relació de les persones que com-
ponen els seus òrgans directius i de coordinació.»

Article sext.

Es modifiquen els articles 61 i 75.7 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

«Article 61.
1. El Consell de Ministres, a iniciativa pròpia

i amb coneixement del Consell de Govern de la
comunitat autònoma corresponent o a so�icitud
d’este i, en tot cas, amb acord previ favorable del
Senat, podrà procedir, per mitjà de reial decret,
a la dissolució dels òrgans de les corporacions
locals en el supòsit de gestió greument danyosa
per als interessos generals que supose incompli-
ment de les seues obligacions constitucionals.

2. Es consideraran, en tot cas, decisions greu-
ment danyoses per als interessos generals, en els
termes prevists en l’apartat anterior, els acords o
actuacions dels òrgans de les corporacions locals
que donen cobertura o suport, exprés o tàcit, de
forma reiterada i greu, al terrorisme o als que par-
ticipen en la seua execució, l’enaltisquen o justi-
fiquen, i els que menyspreen o humilien les víctimes
o els seus familiars.

3. Acordada la dissolució, s’aplicarà la legisla-
ció electoral general, quan siga procedent, en rela-
ció amb la convocatòria d’eleccions parcials i, en
tot cas, la normativa reguladora de la provisional
administració ordinària de la corporació.»

«Article 75.7.

Els membres de les corporacions locals que con-
sideren, en virtut del seu càrrec, amenaçada la seua
seguretat personal o la dels seus béns o negocis,
la dels seus familiars, socis, empleats o persones
amb què tingueren relació econòmica o professio-
nal podran realitzar les declaracions d’interessos
a què es referixen els paràgrafs anteriors d’este
article, davant del secretari de la diputació provin-
cial o, si s’escau, davant de l’òrgan competent de
la comunitat autònoma corresponent. Estes decla-
racions s’inscriuran en un Registre Especial d’In-
teressos, creat a estos efectes en aquelles insti-
tucions.

En este supòsit, els membres de les corporacions
locals aportaran al secretari de la seua respectiva
corporació mer certificat simple i succint acreditatiu
d’haver omplit les seues declaracions, i que estes
estan inscrites en el Registre Especial d’Interessos
a què es referix el paràgraf anterior, que siga expedit
pel funcionari encarregat d’este.»

Disposició final única. 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 orgànica i que la facen complir.

Madrid, 10 de març del 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

4924 LLEI 1/2003, de 10 de març, per la qual es
crea el Consell General de Co�egis de Logo-
pedes. («BOE» 60, d’11-3-2003.)

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

La Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Co�egis Pro-
fessionals, establix en l’article 4.4 que, quan en una deter-
minada professió hi haja diverses organitzacions co�e-
gials d’àmbit territorial inferior a l’estatal, es constituirà
un consell general de co�egis, consell la creació del qual
ha de tindre lloc per mitjà de llei de l’Estat, segons preveu
l’article 15.3 de la Llei 12/1983, de 14 d’octubre, del
Procés Autonòmic.
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La situació abans descrita es produïx en l’actualitat
en relació amb la professió de Logopeda, el títol oficial
de Diplomat universitari del qual va ser establit pel Reial
Decret 1419/1991, de 30 d’agost, i per tant resulta
procedent constituir per mitjà d’esta norma el corres-
ponent Consell General de Co�egis de Logopedes.

Article 1. Creació.

Es crea el Consell General de Co�egis de Logopedes
com a corporació de dret públic que tindrà personalitat
jurídica i plena capacitat per al compliment dels seus
fins d’acord amb la llei.

Article 2. Relacions amb l’Administració General de
l’Estat.

El Consell General de Co�egis de Logopedes es rela-
cionarà amb l’Administració General de l’Estat a través
del Ministeri de Sanitat i Consum.

Disposició transitòria primera. Comissió gestora.

1. En el termini de dos mesos des de l’entrada en
vigor d’esta llei es constituirà una comissió gestora com-
posta per un representant de cada un dels Co�egis de
Logopedes existents en el territori estatal, sempre que
hagen sigut o que siguen formalment creats per la corres-
ponent comunitat autònoma.

2. La comissió gestora elaborarà, en el termini de
sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’esta
llei, uns estatuts provisionals reguladors dels òrgans de
govern del Consell General de Co�egis de Logopedes,
en els quals s’hauran d’incloure les normes de constitució
i funcionament d’estos òrgans, amb determinació expres-
sa de la competència independent, encara que coordi-
nada, de cada un d’estos.

3. Els estatuts provisionals es remetran al Ministeri
de Sanitat i Consum, que verificarà la seua adequació
a la legalitat i ordenarà, si és el cas, la seua publicació
en el «Boletín Oficial del Estado».

Disposició transitòria segona. Constitució del Consell
General de Co�egis de Logopedes.

1. El Consell General de Co�egis de Logopedes que-
darà formalment constituït i adquirirà personalitat jurí-
dica i plena capacitat d’obrar en el moment en què es
constituïsquen els seus òrgans de govern d’acord amb
el que preveuen els estatuts provisionals a què es referix
la disposició anterior.

2. En el termini d’un any des de la seua constitució,
el Consell General de Co�egis de Logopedes elaborarà
els estatuts prevists en l’article 6.2 de la Llei de Co�egis
Professionals, que seran sotmesos a l’aprovació del
Govern a proposta del ministre de Sanitat i Consum.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Esta llei entrarà en vigor als 20 dies de la seua publi-
cació 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, 10 de març del 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

5175 LLEI 2/2003, de 12 de març, de modificació
de la Llei 32/1999, de 8 d’octubre, de soli-
daritat amb les víctimes del terrorisme.
(«BOE» 62, de 13-3-2003.)

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

La Llei 32/1999, de 8 d’octubre, de solidaritat amb
les víctimes del terrorisme, naix, com diu la seua expo-
sició de motius, per l’acord unànime de tots els grups
polítics amb representació parlamentària com a tribut
d’honor de la societat espanyola a les víctimes de la
violència terrorista.

Les víctimes, continua dient l’exposició de motius,
són l’exponent d’una societat decidida a no consentir
que res ni ningú subvertisca els valors de la convivència,
de la tolerància i de la llibertat i constituïxen el més
net paradigma de la voluntat co�ectiva dels ciutadans
en pro d’un futur en pau que s’ha de construir des del
diàleg, el consens i el respecte recíproc entre les diverses
opcions polítiques que tenen la representació legítima
de la majoria.

En pro de la solidaritat, s’establix el dret dels dam-
nificats a ser rescabalats o indemnitzats per l’Estat. A
esta indemnització tindran dret les víctimes d’actes de
terrorisme o de fets perpetrats per persona o persones
integrades en bandes o grups armats o que actuaren
amb la finalitat d’alterar greument la pau i la seguretat
ciutadana.

Junt amb estes indemnitzacions es van establir unes
distincions honorífiques, en grau de Gran Creu a títol
pòstum, als difunts en actes terroristes, i, en grau de
Comanda, als ferits i segrestats en actes terroristes, inclo-
sos en l’àmbit d’aplicació previst en l’article 2 de la citada
llei.

Per tant, l’aplicació d’esta llei, pel que fa a estes dis-
tincions honorífiques, ha portat el Grup Parlamentari
Socialista a considerar necessària una modificació que,
alhora que restituïsca l’esperit que va animar el legis-
lador, distingisca entre estos dos conceptes des del punt
de vista de la seua concessió, perquè ambdós són con-
ceptes diferents. El primer, com diu l’exposició de motius
de la referida llei, és un deure de solidaritat de l’Estat
amb les víctimes del terrorisme; el segon, és una distinció
honorífica, un reconeixement civil a les víctimes, un
honor de la societat respecte d’aquelles en què con-
córreguen mèrits cívics i els valors democràtics emparats
per la nostra Constitució.

Per tot això, s’aprova la present llei.

Article primer.

U. Es dóna una nova redacció a l’article 4 de la
Llei 32/1999, de 8 d’octubre, de solidaritat amb les
víctimes del terrorisme, que tindrà el contingut següent:

«Article 4.

1. A fi d’honrar les víctimes del terrorisme, es
crea la Reial Orde de Reconeixement Civil a les
Víctimes del Terrorisme.


