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administracions de les comunitats autònomes emetran,
a requeriment de la Direcció General de Transports per
Carretera del Ministeri de Foment i en els termes i amb
els requisits establits per la disposició addicional quarta
de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques i altres Normes Tributàries per al seu desplegament, relació per mitjans
informàtics o telemàtics sobre el compliment d’obligacions fiscals i inexistència de deutes tributaris per
part de les persones físiques o jurídiques titulars de les
concessions, autoritzacions o llicències habilitants per
a la realització de transport terrestre o d’alguna de les
seues activitats auxiliars i complementàries.
Disposició addicional tercera. Coordinació amb la Seguretat Social.
1. A l’efecte de la comprovació de l’exacte compliment dels requisits exigits en els articles 48, 95 i 102 de
la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres, i del que, en relació amb estos, s’especifica en les normes dictades per al seu desplegament,
els òrgans competents de la Seguretat Social emetran,
a requeriment de la Direcció General de Transports per
Carretera del Ministeri de Foment, relació sobre suport
informàtic sobre el compliment de les seues obligacions
i sobre la inexistència de deutes amb la dita entitat per
part de les persones físiques o jurídiques titulars de
concessions, autoritzacions o llicències habilitants per
a la realització de transport terrestre o d’alguna de les
seues activitats auxiliars i complementàries.
2. Als fins d’inspecció i control del compliment dels
preceptes continguts en esta llei i en les normes dictades per al seu desplegament, els òrgans competents
de la Seguretat Social informaran, a requeriment dels
Servicis d’Inspecció del Transport Terrestre, sobre les
dades que figuren en els seus registres en relació amb
els extrems següents:
a) Règim de la Seguretat Social en què es troba o
es trobava en cert moment en situació d’alta una persona física o jurídica titular de concessions, autoritzacions
o llicències habilitants per a la realització de transports
terrestres o d’alguna de les seues activitats auxiliars i
complementàries, amb indicació, si és el cas, de l’empresa en què presta o prestava els seus servicis i de la
seua categoria professional.
b) Relació de treballadors que una determinada
persona física o jurídica titular de concessions, autoritzacions o llicències habilitants per a la realització de
transports terrestres o d’alguna de les seues activitats
auxiliars i complementàries té o tenia en cert moment
al seu servici i en situació d’alta en el sistema amb la
categoria i grup de cotització corresponent als conductors per compte d’altri.
De conformitat amb el que disposa l’article 11.2.a) de
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per a l’emissió dels
informes i relacions assenyalats en esta disposició no
serà necessari el consentiment de l’afectat.
Disposició final única.
Sense perjuí del que establix l’article 80 de la Llei
24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’orde social, l’obligació establida en
l’apartat 3 de l’article 147 únicament serà exigible a
partir del dia 1 de gener del 2004.
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Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,
que complisquen esta llei i que la facen complir.
Madrid, 8 d’octubre del 2003.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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LLEI 30/2003, de 13 d’octubre, sobre mesures
per a incorporar la valoració de l’impacte de
gènere en les disposicions normatives que elabore el Govern. («BOE» 246, de 14-10-2003.)

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
La Quarta Conferència Mundial sobre la Dona, que
va tindre lloc a Pequín (Beijing) en 1995 va renovar el
compromís de la comunitat internacional per a aconseguir la igualtat entre els gèneres, així com el desenrotllament i la pau per a totes les dones. S’hi va invitar
els governs i els altres agents a «integrar la perspectiva
de gènere en totes les polítiques i els programes per a
analitzar les seues conseqüències per a les dones i els
hòmens respectivament, abans de prendre decisions».
Els governs, el sistema de les Nacions Unides i la
societat civil han anat realitzant considerables esforços
a fi d’aconseguir l’equitat entre els gèneres en tots els
àmbits. No obstant això, el procés ha sigut lent i erràtic,
les preocupacions de la dona encara tenen una prioritat
secundària en algunes parts del món.
Per això, del 5 al 9 de juny del 2000, es va dur a
terme un període extraordinari de sessions de l’Assemblea General a fi de fer una avaluació quinquennal, coneguda com a Beijing+5, el tema de la qual va
ser «La dona l’any 2000: igualtat entre els gèneres,
desenrotllament i pau en el segle XXI», i durant esta
es van analitzar els mecanismes per a incrementar
la responsabilitat dels governs en el compliment del
mandat que figura en la Plataforma d’Acció, reiterant
la necessitat d’aplicar de manera completa i ràpida
esta Plataforma.
En l’àmbit de la Unió Europea, amb l’entrada en
vigor el dia 1 de maig de 1999 del Tractat d’Amsterdam,
es va iniciar una nova etapa en el procés de construcció
europea i especialment en matèria d’igualtat d’oportunitats entre hòmens i dones. En este context la promoció
de la igualtat entre hòmens i dones en totes les polítiques i l’eliminació de les desigualtats constituïx una de
les prioritats a tindre en compte en el disseny de les
polítiques de la Unió Europea.
Posteriorment, la proclamació solemne pel Parlament, el Consell i la Comissió de la Carta dels Drets
Fonamentals de la Unió Europea, amb ocasió de la Cimera Europea que va tindre lloc a Niça, va suposar un
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avanç més en la consecució de la igualtat respecte al
Tractat d’Amsterdam.
Al si de la Unió Europea i com a complement
als objectius de l’acció comunitària prevista per a
la promoció de la igualtat entre dones i hòmens, es
va aprovar la Decisió del Consell de 20 de desembre
del 2000, per la qual s’establix un programa d’acció
comunitària sobre l’estratègia a seguir en matèria
d’igualtat entre hòmens i dones (2001-2005), destacant que s’hi articula l’avaluació de l’impacte en
funció del sexe en distints àmbits d’intervenció de
l’estratègia marc comunitària (vida econòmica, social,
vida civil, rols, etc.), com una de les accions a mamprendre per a l’èxit dels objectius mencionats en el
referit programa.
D’altra banda, la Comissió de la Unió Europea,
davant de la constatació que decisions polítiques
que, en principi, pareixen no sexistes, poden tindre
un impacte diferent en les dones i en els hòmens, a
pesar que la dita conseqüència ni estiguera prevista
ni es desitjara, va aprovar una comunicació sobre la
transversalitat «mainstreaming» com un primer pas
cap a la realització del compromís de la Unió Europea
d’integrar la perspectiva de gènere en el conjunt de
les polítiques comunitàries, i va elaborar una «Guia
per a l’Avaluació de l’Impacte en Funció del Gènere»
dissenyada per a projectar-se al si de la Comissió a
fi d’evitar conseqüències negatives no intencionals
que afavorisquen situacions de discriminació i per a
millorar la qualitat i l’eficàcia de les polítiques comunitàries.

Disposició final única.
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, 13 d’octubre del 2003.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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LLEI ORGÀNICA 12/2003, de 24 d’octubre, per la
qual s’autoritza la ratificació del Tractat d’Adhesió
a la Unió Europea de la República Txeca, la República d’Estònia, la República de Xipre, la República
de Letònia, la República de Lituània, la República
d’Hongria, la República de Malta, la República
de Polònia, la República d’Eslovènia i la República Eslovaca. («BOE» 257, de 27-10-2003.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei
orgànica següent i jo la sancione.

Article primer. Modificació de l’article 22.2 de la Llei
50/1997, de 27 de novembre, del Govern.
Es modifica l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei 50/1997,
de 27 de novembre, del Govern, que quedarà redactat de
la manera següent:
«2. El procediment d’elaboració de projectes de llei
a què es referix l’apartat anterior, s’iniciarà en el ministeri o ministeris competents per mitjà de l’elaboració del
corresponent avantprojecte, que anirà acompanyat per
la memòria, els estudis o informes sobre la seua necessitat i oportunitat, un informe sobre l’impacte per raó
de gènere de les mesures que s’hi establixen, així com
per una memòria econòmica que continga l’estimació
del cost a què donarà lloc.
En tot cas, la Secretaria General Tècnica haurà
d’emetre un informe sobre els avantprojectes de llei.»
Article segon. Modificació de l’article 24.1.b) de la
Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.
S’afig un segon paràgraf en l’apartat 1.b) de l’article 24 de la Llei 50/1997, del Govern, amb la redacció
següent:
«En tot cas, els reglaments hauran d’anar acompanyats d’un informe sobre l’impacte per raó de
gènere de les mesures que s’hi s’establixen.»
Disposició derogatòria única.
Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o de rang inferior que s’oposen a allò que s’ha
establit en esta llei.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Amb la firma a Atenes, el 16 d’abril del 2003, del
Tractat d’Adhesió de la República Txeca, la República
d’Estònia, la República de Xipre, la República de Letònia,
la República de Lituània, la República d’Hongria, la República de Malta, la República de Polònia, la República
d’Eslovènia i la República Eslovaca culmina un procés
negociador, iniciat al començament de 1998, per a la
integració dels dits països en la Unió Europea.
De conformitat amb el que preveu l’article 93 de la
nostra Constitució, cal que la prestació del consentiment
de l’Estat per a ratificar el referit Tractat d’Adhesió siga autoritzada per mitjà de llei orgànica, tal com va ocórrer amb
motiu de l’adhesió de la República d’Àustria, la República
de Finlàndia i del Regne de Suècia a la Unió Europea.
Article únic.
S’autoritza la ratificació pel Regne d’Espanya del
Tractat, fet a Atenes el 16 d’abril del 2003, entre el
Regne de Bèlgica, el Regne de Dinamarca, la República
Federal d’Alemanya, la República Hel·lènica, el Regne
d’Espanya, la República Francesa, Irlanda, la República
Italiana, el Gran Ducat de Luxemburg, el Regne dels
Països Baixos, la República d’Àustria, la República Portuguesa, la República de Finlàndia, el Regne de Suècia,
el Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, i la
República Txeca, la República d’Estònia, la República
de Xipre, la República de Letònia, la República de Lituània, la República d’Hongria, la República de Malta,
la República de Polònia, la República d’Eslovènia i la
República Eslovaca, relatiu a l’adhesió de la República
Txeca, la República d’Estònia, la República de Xipre, la

