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LLEI 27/2005, de 30 de novembre, de foment
de l’educació i la cultura de la pau. («BOE» 287,
d’1-12-2005.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: que les Corts Generals han aprovat la llei
següent i jo la sancione.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El segle XX ha sigut un segle de profundes contradiccions. Ha sigut un segle en què s’han produït avanços
inimaginables en multitud d’àmbits de la vida. Des dels
avanços tecnològics que ens podrien fer superar moltes
malalties, reduir la pobresa i eliminar la fam, fins als canvis de cultura política que han permés substituir formes
autoritàries de govern per altres formes democràtiques.
No obstant això, i a pesar d’estos avanços, hem vist
com el segle XX s’ha convertit en un dels segles més sagnants de la història. Dos grans guerres, la Guerra Freda,
esclats genocides a països com Bòsnia, Rwanda o Kosovo,
o grans crisis econòmiques que han afavorit l’augment de
diferències entre els qui més tenen i els qui no tenen res,
són clars indicadors de les grans contradiccions del segle
que acabem de deixar arrere.
Es tracta, en definitiva, d’un segle en què ha prevalgut
de manera notable una cultura de la violència que es
caracteritza per posar de manifest set inseguretats greus
que, molt sovint, generen frustracions, i, consegüentment, violència a escales molt diferents. Estes set inseguretats van ser posades de manifest pel Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) en 1998 i són
de tipus econòmic i financer, de les rendes, cultural, sanitari, personal, ambiental, i polític i comunitari. Estes inseguretats es troben en la base de les nombroses injustícies
i desigualtats que imperen tant en l’àmbit local, com en el
regional, com, fins i tot, en el mundial.
En el marc de la Dècada Internacional per a la Cultura
de Pau (2001-2010) proclamada per les nacions Unides,
esta llei, reconeixent el paper absolutament decisiu que
exercix l’educació com a motor d’evolució d’una societat,
pretén ser un punt de partida per a substituir la cultura de
la violència que ha definit el segle XX per una cultura de
pau que ha de caracteritzar el nou segle.
La cultura de pau la formen tots els valors, els comportaments, les actituds, les pràctiques, els sentiments,
les creences, que acaben conformant la pau.
Esta cultura de pau s’ha d’implantar a través de potenciar l’educació per a la pau, la no-violència i els drets
humans, a través de la promoció de la investigació per a la
pau, a través de l’eliminació de la intolerància, a través de
la promoció del diàleg i de la no-violència com a pràctica a
generalitzar en la gestió i transformació dels conflictes.
Esta llei –emparant-se en el punt a.2 del Programa
d’Acció sobre una Cultura de la Pau, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides en 1999– establix
una sèrie de mesures destinades a l’àmbit educatiu i de la
investigació, amb l’objecte d’establir la cultura de pau i
no-violència en la nostra societat.
Article 1.
1. Espanya resoldrà les seues controvèrsies internacionals de conformitat amb la Carta de Nacions Unides i
els altres instruments internacionals dels quals forma
part, col·laborant en l’enfortiment de la pau i la seguretat
internacional, la cooperació i els drets humans.
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2. El Govern promourà la pau a través d’iniciatives
de solidaritat, culturals i d’investigació, d’educació, de
cooperació i d’informació.
3. Per a estos fins, el Govern establirà mecanismes
de col·laboració amb les comunitats autònomes, les entitats locals, així com amb altres ens i organismes del
mateix Estat. Així mateix, i amb el mateix objectiu, establirà convenis de col·laboració amb els organismes internacionals, i les entitats i ONG més significatives en l’àmbit de la pau.
Article 2.
Correspon al Govern, per a la realització dels fins mencionats en matèria de cultura de pau:
1. Promoure que en tots els nivells del sistema educatiu les assignatures s’impartisquen d’acord amb els
valors propis d’una cultura de pau, i la creació d’assignatures especialitzades en qüestions relatives a l’educació
per a la pau i els valors democràtics.
2. Impulsar, des de l’òptica de la pau, la incorporació
dels valors de no-violència, tolerància, democràcia, solidaritat i justícia en els continguts dels llibres de text,
materials didàctics i educatius, i els programes audiovisuals destinats a l’alumnat.
3. Promoure la inclusió com a contingut curricular
dels programes d’educació i iniciatives d’educació per a
la pau en l’àmbit local i nacional.
4. Combinar l’ensenyament dins del sistema educatiu amb la promoció de l’educació per a la pau per a tots i
durant tota la vida, per mitjà de la formació d’adults en els
valors mencionats.
5. Col·laborar amb l’Organització de Nacions Unides,
en la promoció d’Instituts Universitaris Especialitzats.
6. Promoure un increment del coneixement públic i
de l’ensenyament del Dret Internacional humanitari i de la
legislació sobre Drets Humans.
7. Promoure la formació especialitzada d’hòmens i
dones en tècniques de resolució de conflictes, negociació
i mediació.
8. Promoure les tasques de construcció de la pau en
àrees de conflicte amb la participació de personal especialitzat.
9. El Govern crearà els mecanismes de consulta periòdica amb la societat civil i la vinculada i associada amb
els moviments de la pau per a l’adequat compliment de
les disposicions que conté esta Llei.
Article 3.
El Govern atorgarà ajudes per a la realització d’estudis
i investigacions en matèria de pau, i promourà el reconeixement de les iniciatives socials i dels mitjans de comunicació a favor de la pau.
Article 4.
El Govern haurà de:
1. Promoure les accions i actuacions necessàries per
a desenvolupar els continguts de les convencions internacionals sobre l’eliminació de qualsevol forma de discriminació racial, discriminació contra la dona i discriminació
derivada de l’orientació sexual.
2. Promoure accions necessàries per a contribuir a la
desmobilització i reintegració en la societat de menors
implicats en conflictes.
Disposició addicional primera.
El Govern informarà les Corts Generals de les actuacions realitzades en matèria de cultura de pau, així com
dels recursos que s’hi destinen.
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Disposició addicional segona.
En el marc de la proclamació per l’Assemblea General
de les Nacions Unides de la dècada 2001-2010 «Decenni
Internacional de la promoció d’una cultura de no-violència i de pau en benefici dels xiquets del món», el Govern
buscarà el desenvolupament d’iniciatives concretes en
matèria de cultura de pau en plena coordinació amb les
organitzacions de Nacions Unides per a l’Educació, la
Ciència i la Cultura (UNESCO), i per a la infància
(UNICEF).
Disposició transitòria única.
L’Estat espanyol formalitzarà –en el termini més breu
possible– l’adhesió a l’Agenda de l’Haia per a la Pau i la
Justícia en el Segle XXI, i es compromet a desenvolupar
els programes i les propostes que s’hi contenen.
Disposició final única.
Esta Llei entrarà en vigor l’endemà de la 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, 30 de novembre de 2005.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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REIAL DECRET LLEI 14/2005, de 2 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents per a
reparar els danys causats per la tempestat tropical Delta a l’arxipèleg canari els dies 28 i 29
de novembre. («BOE» 291, de 6-12-2005.)

Durant els dies 28 i 29 de novembre s’han succeït en
l’arxipèleg canari una sèrie de fenòmens meteorològics
adversos, entre els qual mereix destacar-se especialment
la presència, a causa de la denominada tempestat tropical
«Delta», de vents huracanats i temporals marins que han
deixat sentir els seus efectes sobre les illes i han produït
importants danys en costes, ports, aeroports, infraestructures vials, sector agrícola i subministrament elèctric i
telefònic, així com en diversos béns de titularitat pública i
privada.
La magnitud dels fets i les seues conseqüències obliguen, des del principi constitucional d’unitat i solidaritat,
reconegut en l’article 2 de la Constitució Espanyola, i per
aplicació dels d’equitat i igualtat de tracte en relació amb
situacions precedents, a l’actuació dels poders públics i a
l’adopció, per a les illes afectades, d’un conjunt de mesures pal·liatives i reparadores concordants amb les adoptades en moments anteriors davant d’ocasions semblants,
a fi d’afavorir el restabliment dels servicis i infraestructures danyades i la tornada a la normalitat de les zones
sinistrades pels temporals.
L’objectiu, per tant, d’esta norma és aprovar un catàleg de mesures que afecten diversos departaments ministerials i comprenen aspectes molt diferents, perquè mentres unes es dirigixen a disminuir les càrregues tributàries,
altres, com la concessió de crèdits privilegiats, intenten
pal·liar l’impacte en les empreses, explotacions agràries i
particulars afectats.
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Entre les ajudes a adoptar estan les relatives a la reparació de danys produïts en les infraestructures de l’arxipèleg, especialment sensible per la seua llunyania i fragmentació territorial i la seua dependència de determinats
mitjans de transport aeri i marítim, que fan necessària
l’adopció no sols de mesures proporcionades en l’aspecte
quantitatiu sinó també en l’aspecte qualitatiu, arbitrant
mitjans eficaços i de resposta immediata a les necessitats
i expectatives generades en els ciutadans, empreses i institucions canàries per la situació creada.
D’altra banda, les pèrdues de producció ocasionades
pels forts vents, les pluges, temporals i altres fenòmens
naturals directament relacionats amb la climatologia
adversa, en els cultius i territoris afectats, configuren, per
la magnitud dels danys ocasionats, una situació equiparable a la de desastre natural, en els termes que establixen
les directrius comunitàries sobre ajudes estatals al sector
agrari.
En virtut d’això, fent ús de l’autorització que conté
l’article 86 de la Constitució Espanyola, a proposta dels
ministres de l’Interior, d’Economia i Hisenda, de Foment,
de Treball i Assumptes Socials, d’Indústria, Turisme i
Comerç, d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de la Presidència, d’Administracions Públiques, de Medi Ambient i
de Vivenda, amb la deliberació prèvia del Consell de
Ministres en la reunió del dia 2 de desembre de 2005,
DISPOSE:
Article 1. Àmbit d’aplicació.
1. Les mesures que establix este reial decret llei
s’aplicaran a la reparació dels danys causats pels vents,
pluges, temporals i altres fenòmens naturals relacionats
amb el pas de la tempestat tropical Delta per la Comunitat
Autònoma de Canàries durant els dies 28 i 29 de novembre de 2005.
Els termes municipals i nuclis de població afectats, als
quals concretament siguen aplicables les mesures
al·ludides, es determinaran per Orde del ministre de l’Interior.
2. Als efectes de les dites actuacions reparadores,
s’entendran també inclosos aquells altres termes municipals o nuclis de població en què, per a la correcta execució de les obres necessàries, siguen imprescindibles les
actuacions dels departaments ministerials competents.
Article 2. Danys en infraestructures municipals i xarxa
viària dels cabildos.
Als projectes que executen les entitats locals en els
termes municipals o nuclis de població a què fa referència
l’article anterior, relatius a les obres de reparació o restitució d’infraestructures, equipaments o instal·lacions i servicis que preveu l’article 26.1.d) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i a la
xarxa viària dels cabildos, se’ls aplicarà el tràmit d’urgència, i l’Estat els podrà concedir una subvenció de fins al 50
per 100 del seu cost.
Article 3. Danys en les altres infraestructures públiques.
1. Es faculta els titulars dels departaments ministerials competents per raó de la matèria per a declarar zona
d’actuació especial les àrees afectades, a fi que els dits
departaments, els seus organismes autònoms i entitats
públiques dependents d’estos puguen dur a terme les
restauracions que siguen procedents.
2. Als efectes indicats, es declaren d’emergència les
obres a executar per estos departaments per a reparar els
danys causats en infraestructures de titularitat estatal
compreses en el seu àmbit de competències.

