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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.
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2. El Govern, amb la so�icitud prèvia dels inte-
ressats o dels seus hereus, concedirà les conde-
coracions previstes en este article en el grau de
Gran Creu, a títol pòstum, als difunts en actes terro-
ristes, i, en el grau de Comanda, als ferits i segres-
tats en actes terroristes.

3. Les mencionades condecoracions en cap
cas podran ser concedides als que, en la seua tra-
jectòria personal o professional, hagen mostrat
comportaments contraris als valors representats en
la Constitució i en la present llei i als Drets Humans
reconeguts en els tractats internacionals.»

Dos. S’introduïx un nou article 4 bis en la Llei 32/1999,
de 8 d’octubre, de solidaritat amb les víctimes del terro-
risme, que tindrà el contingut següent:

«Article 4 bis.
1. El Govern, a proposta del ministre de la Pre-

sidència i en el termini màxim de tres mesos a
comptar des de l’entrada en vigor de la present
llei, aprovarà el Reglament de la Reial Orde de Reco-
neixement Civil a les Víctimes del Terrorisme.

2. Correspondrà al Ministeri de la Presidència
la tramitació dels procediments de concessió de
les condecoracions previstes en el present article,
qui elevarà a l’aprovació del Consell de Ministres,
per mitjà de reial decret, la proposta de concessió
del grau de Gran Creu, o concedirà, per mitjà d’Orde
i en nom de Sa Majestat el Rei, el grau de Comanda.

3. La consideració de víctima d’acte terrorista
quedarà acreditada per mitjà de l’informe preceptiu
del Ministeri de l’Interior, o bé per mitjà del reco-
neixement per part de l’Administració General de
l’Estat d’una pensió extraordinària per acte de terro-
risme, o per sentència judicial ferma.

4. El termini màxim per a notificar la resolució
de les so�icituds serà de 12 mesos des de la data
d’entrada en el registre de l’òrgan competent per
a la seua tramitació.

En aquells procediments en què no recaiga reso-
lució dins del termini assenyalat, s’entendran esti-
mades les so�icituds.

5. La resolució estimatòria o desestimatòria
posarà fi a la via administrativa, podent interpo-
sar-se contra aquella recurs contenciós administra-
tiu.»

Article segon.

S’afig una nova disposició addicional a la Llei 32/1999,
de 8 d’octubre, de solidaritat amb les víctimes del terro-
risme, que serà la disposició addicional segona, amb
la redacció següent:

«Disposició addicional segona.
Quan els actes descrits en l’apartat 1 de l’article 2

s’hagen comés fora del territori nacional, per per-
sones o grups l’activitat terrorista dels quals no es
duga a terme principalment a Espanya, el Ministeri
de l’Interior podrà concedir ajudes excepcionals als
espanyols víctimes de tals actes, en els termes que
reglamentàriament es determinen.

El que preveu esta disposició serà aplicable als
actes ocorreguts a partir de l’1 de setembre del
2001.»

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

que complisquen esta llei i que la facen complir.
Madrid, 12 de març del 2003.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

5450 LLEI ORGÀNICA 2/2003, de 14 de març,
complementària de la Llei sobre l’orde euro-
pea de detenció i entrega. («BOE» 65,
de 17-3-2003.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

orgànica següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 3/2003, de 14 de març, sobre l’orde europea
de detenció i entrega, establix en l’article 2 la designació
de les autoritats judicials d’execució, atribuint a estes
la competència per a procedir al compliment de les ordes
europees de detenció i entrega que hagen d’executar-se
a Espanya. Per este motiu, és necessari modificar la Llei
Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, que
enumera les competències dels òrgans jurisdiccionals.

L’article 65, apartat 4, de la Llei Orgànica del Poder
Judicial atribuïx a la Sala Penal de l’Audiència Nacional
la competència sobre els procediments judicials d’ex-
tradició passiva, per la qual cosa és procedent afegir
a este precepte la competència sobre el compliment
de les ordes europees de detenció i entrega. Així mateix,
en l’article 88 de la citada Llei Orgànica s’atribuïx als
Jutjats Centrals d’Instrucció la tramitació dels expedients
d’extradició passiva, de manera que, igual que en el cas
anterior, ha d’afegir-se l’atribució de competència sobre
els expedients derivats de les ordes europees de detenció
i entrega.

Article únic. Modificació dels articles 65.4t i 88 de
la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder
Judicial.

U. L’apartat 4t de l’article 65 de la Llei Orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, tindrà la redac-
ció següent:

«... 4t) Del procediment per a l’execució de les
ordes europees de detenció i entrega i dels pro-
cediments judicials d’extradició passiva, siga quin
siga el lloc de residència o en què haguera tingut
lloc la detenció de l’afectat pel procediment.»

Dos. L’article 88 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1
de juliol, del Poder Judicial, tindrà la redacció següent:

«A la Vila de Madrid podrà haver-hi un o més
Jutjats Centrals d’Instrucció, amb jurisdicció a tot
Espanya, que instruiran les causes l’enjudiciament
de les quals corresponga a la Sala Penal de l’Au-
diència Nacional o, si és el cas, als Jutjats Centrals
Penals i que tramitaran els expedients d’execució
de les ordes europees de detenció i entrega, així
com els expedients d’extradició passiva, en els ter-
mes prevists en la llei».


