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minacions d’este s’efectuarà de conformitat amb
el règim transitori que establix la legislació urba-
nística autonòmica.

En absència d’este, el planejament general en
tramitació, amb independència de la fase en què
es trobe, adaptarà la classificació de sòl a esta.

Disposició transitòria quinta. Valoracions.

En els expedients expropiatoris, seran aplicables
les disposicions sobre valoració que conté esta llei,
sempre que no s’haja arribat a la fixació definitiva
del preu just en via administrativa.»

Article 2. Modificació de la Llei 16/1987, de 30 de
juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres.

L’apartat 3 de l’article 72 queda redactat de la manera
següent:

«3. La duració de les concessions s’establirà
en el títol concessional, d’acord amb les caracte-
rístiques i les necessitats del servici i atenent els
terminis d’amortització de vehicles i d’insta�acions.
Esta duració no podrà ser inferior a sis anys ni supe-
rior a 15. Quan finalitze el termini concessional sen-
se que haja conclòs el procediment tendent a deter-
minar la subsegüent prestació del servici, el con-
cessionari prolongarà la gestió fins a la finalització
de tal procediment, sense que en cap cas estiga
obligat a continuar la dita gestió durant un termini
superior a 12 mesos.»

Article 3. Condicions per a l’exercici de l’activitat d’in-
termediació immobiliària.

Les activitats enumerades en l’article 1 del Decret
3248/1969, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament dels Co�egis Oficials d’Agents de la Propietat
Immobiliària i de la seua Junta Central, podran ser exer-
cides:

a) Pels Agents de la Propietat Immobiliària conforme
als requisits de qualificació professional continguts en
la seua pròpia normativa específica.

b) Per persones físiques o jurídiques sense neces-
sitat d’estar en possessió de cap títol, ni de pertinença
a cap co�egi oficial, sense perjuí dels requisits que, per
raons de protecció als consumidors, establisca la nor-
mativa reguladora d’esta activitat.

Article 4. Modificació de la Llei 27/1992, de 24 de
novembre, de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

S’afig una disposició addicional vint-i-u amb el con-
tingut següent:

«Les Autoritats Portuàries, de conformitat amb
el que disposa esta llei, adjudicaran un nombre
mínim d’insta�acions d’avituallament de combus-
tibles dins del domini públic portuari, en els termes
i d’acord amb els criteris que reglamentàriament
es determinen; tals criteris tindran en compte, entre
altres circumstàncies, la intensitat del trànsit, el
volum d’operacions comercials, la superfície ocu-
pada per cada port, la seua situació estratègica,
la distància a uns altres ports, les condicions de
seguretat, la incidència de les operacions d’avitua-
llament de combustibles en el trànsit de barcos
i, en general, les que puguen afectar la seguretat
en el subministrament i el bon desenrotllament del
trànsit i de les operacions portuàries.

En tot cas, les insta�acions d’avituallament de
combustibles hauran de complir els requisits tèc-

nics exigibles, així com les condicions de seguretat
per a les persones i les coses, i el titular de la
concessió haurà d’obtindre les llicències, els per-
misos i les autoritzacions conforme a la legislació
vigent.»

En el termini de sis mesos a partir de l’entrada en
vigor d’esta llei, el Govern desenrotllarà reglamentària-
ment el que establix esta disposició.

Disposició transitòria única.

Les concessions de línies regulars de transport de
viatgers per carretera que, a l’entrada en vigor d’esta
llei, no hagen esgotat el termini de vigència subsistiran
fins a la finalització del termini inicialment concedit i
el de les pròrrogues legalment atorgades.

Disposició derogatòria única.

Queden derogades totes les disposicions que s’opo-
sen al que disposa esta llei.

Disposició final primera. Facultat de desplegament.

S’habilita el Govern per a desplegar reglamentària-
ment el que disposa esta llei.

Disposició final segona. Títols competencials.

L’article 1 es dicta a l’empara del que disposa l’article
149.1.1a, 13a i 18a de la Constitució.

L’article 2 es dicta a l’empara del que disposa l’article
149.1.13a i 21a de la Constitució.

L’article 3 es dicta a l’empara del que disposa l’article
149.1.13a i 18a de la Constitució.

L’article 4 es dicta a l’empara de l’article 149.1.13a
i 20a de la Constitució.

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, 20 de maig del 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

10286 LLEI ORGÀNICA 3/2003, de 21 de maig,
Complementària de la Llei Reguladora dels
Equips Conjunts d’Investigació Penal en l’Àm-
bit de la Unió Europea, per la qual s’establix
el règim de responsabilitat penal dels mem-
bres destinats en tals equips quan actuen a
Espanya. («BOE» 122, de 22-5-2003.)

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.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A l’abordar la regulació legal dels equips conjunts
d’investigació, s’ha detectat la necessitat, que té el seu
origen en la Decisió Marc sobre estos equips, d’establir
el règim de responsabilitat penal dels membres destinats
en estos quan desenrotllen la seua activitat en el nostre
país.

Este règim comprén tant les infraccions penals que
es puguen cometre contra els membres destinats en
els equips conjunts d’investigació, com els delictes que
puguen cometre ells mateixos.

En ambdós casos es tracta de regular matèries que,
d’acord amb el nostre text constitucional, constituïxen
legislació penal i han d’abordar-se en una norma amb
rang de llei orgànica.

Article únic. Responsabilitat penal dels membres des-
tinats en equips conjunts d’investigació que actuen
en territori espanyol.

1. En l’exercici de les activitats pròpies de la inves-
tigació dutes a terme per l’equip, els membres destinats
estaran subjectes al mateix règim de responsabilitat
penal que les autoritats i els seus agents i els funcionaris
públics espanyols.

2. Igualment, se’ls aplicarà, en els mateixos termes,
les disposicions que arreplega a este efecte la legislació
penal respecte a les infraccions penals comeses contra
les autoritats i els seus agents i els funcionaris públics
espanyols.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present llei orgànica 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, 21 de maig del 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

10287 LLEI ORGÀNICA 4/2003, de 21 de maig,
Complementària de la Llei de Prevenció i Blo-
queig del Finançament del Terrorisme, per la
qual es modifiquen la Llei Orgànica 6/1985,
d’1 de juliol, del Poder Judicial, i la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa. («BOE» 122,
de 22-5-2003.)

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

Com a garantia dels drets dels subjectes que preveu
la Llei 12/2003, de Prevenció i Bloqueig del Finança-
ment del Terrorisme, l’article 3 preveu, en l’apartat 3,
la possible interposició del recurs contenciós adminis-
tratiu contra les mesures adoptades per la Comissió de
Vigilància d’Activitats de Finançament del Terrorisme.
Donada la naturalesa de les dites mesures, resulta neces-
sari establir que el coneixement dels recursos conten-
ciosos administratius que se’n deduïsquen en relació
amb estes corresponga a la Sala Contenciosa Adminis-
trativa de l’Audiència Nacional, per la qual cosa es fa
necessari donar una nova redacció a l’article 66 de la
Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial,
introduint una regla competencial que amplie els supò-
sits el coneixement dels quals s’atribuïx a la dita Audièn-
cia Nacional.

Para�elament, s’inclou esta nova regla competencial
en l’article 11.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa,
llei ordinària que desplega les previsions que conté la
Llei Orgànica del Poder Judicial en esta matèria.

Article primer. Modificació de la Llei Orgànica del
Poder Judicial.

Es modifica l’article 66 de la Llei Orgànica 6/1985,
d’1 de juliol, del Poder Judicial, que queda redactat de
la manera següent:

«La Sala Contenciosa Administrativa de l’Audièn-
cia Nacional coneixerà:

a) En única instància, dels recursos contencio-
sos administratius contra disposicions i actes dels
ministres i secretaris d’Estat que la llei no atribuïsca
als Jutjats Centrals Contenciosos Administratius.

b) En única instància, dels recursos contencio-
sos administratius contra els actes dictats per la
Comissió de Vigilància d’Activitats de Finançament
del Terrorisme. Coneixerà, així mateix, de la possible
pròrroga dels terminis que li plantege la dita Comis-
sió de Vigilància respecte de les mesures que pre-
veuen els articles 1 i 2 de la Llei 12/2003, de
Prevenció i Bloqueig del Finançament del Terro-
risme.

c) Dels recursos devolutius que la llei establisca
contra les resolucions dels Jutjats Centrals Con-
tenciosos Administratius.

d) Dels recursos no atribuïts als Tribunals Supe-
riors de Justícia en relació als convenis entre les
administracions públiques i a les resolucions del
Tribunal Economicoadministratiu Central.

e) De les qüestions de competència que es
puguen plantejar entre els Jutjats Centrals Conten-
ciosos Administratius i d’aquells altres recursos que
excepcionalment li atribuïsca la llei.»

Article segon. Modificació de la Llei Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

S’afig un paràgraf e) a l’article 11.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, amb el text següent:

«e) Dels recursos contra els actes dictats per
la Comissió de Vigilància d’Activitats de Finança-
ment del Terrorisme, i de l’autorització de pròrroga
dels terminis de les mesures de la dita Comissió,
conforme als que preveu la Llei de Prevenció i Blo-
queig del Finançament del Terrorisme.»


