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ou outros signos que dean a impresión de que un deter-
minado producto do tabaco é menos nocivo que outro,
considerado como suposto dos previstos no arti-
go 35.C.1.a da Lei xeral de sanidade.

7.a A reincidencia na comisión de faltas graves nos
últimos cinco anos, segundo preceptúa o arti-
go 35.C.8.a da Lei xeral de sanidade.

As infraccións citadas sancionaranse segundo os seus
respectivos niveis de gravidade, de acordo co que se
establece no artigo 36 da Lei 14/1986, do 25 de abril,
xeral de sanidade.

Disposición transitoria única. Prórroga de comerciali-
zación.

Non obstante o especificado na disposición derro-
gatoria única, poderán seguir comercializándose ata o
30 de setembro de 2003 os cigarros e ata o 30 de
setembro de 2004 os demais productos do tabaco que
non se axusten ás disposicións do presente real decreto.
No que proceda, será de aplicación, entrementres, o dis-
posto nos reais decretos 510/1992, do 14 de maio,
polo que se regula a etiquetaxe dos productos do tabaco
e se establecen determinadas limitacións en aeronaves
comerciais, e 1185/1994, do 3 de xuño, sobre etique-
taxe de productos do tabaco distintos dos cigarros e
polo que se prohíben determinados tabacos de uso oral
e se actualiza o réxime sancionador en materia de tabaco.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogados, sen prexuízo do establecido na
disposición transitoria única, os reais decretos
510/1992, do 14 de maio, polo que se regula a eti-
quetaxe dos productos do tabaco e se establecen deter-
minadas limitacións en aeronaves comerciais, e
1185/1994, do 3 de xuño, sobre etiquetaxe de pro-
ductos do tabaco distintos dos cigarros e polo que se
prohíben determinados tabacos de uso oral e se actualiza
o réxime sancionador en materia de tabaco; e cantas
disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ó dis-
posto neste real decreto.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto ten o carácter de norma básica,
dictada ó abeiro do previsto no artigo 149.1.16.a da
Constitución e en desenvolvemento dos artigos 24, 25.2,
32 a 37, 40.5 e 40.6 da Lei 14/1986, do 25 de abril,
xeral de sanidade.

Disposición derradeira segunda. Facultade de desen-
volvemento.

Facúltase a ministra de Sanidade e Consumo para
dicta-las disposicións necesarias para o desenvolvemen-
to do establecido neste real decreto.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o mesmo día da
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 18 de outubro de 2002.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Sanidade e Consumo,
ANA MARÍA PASTOR JULIÁN

ANEXO

Lista das advertencias sanitarias adicionais

1. Fumar acurta a vida.
2. Fumar obstrúe as arterias e provoca cardiopatías

e accidentes cerebrovasculares.
3. Fumar provoca cancro mortal de pulmón.
4. Fumar durante o embarazo prexudica a saúde

do seu fillo.
5. Protexa os nenos: non lles faga respira-lo fume

de tabaco.
6. O seu médico e o seu farmacéutico pódenlle axu-

dar a deixar de fumar.
7. O tabaco é moi adictivo: non empece a fumar.
8. Deixar de fumar reduce o risco de enfermidades

mortais de corazón e pulmón.
9. Fumar pode ser causa dunha morte lenta e dolo-

rosa.
10. Axuda para deixar de fumar: consulte o seu

médico ou farmacéutico.
11. Fumar pode reduci-lo fluxo sanguíneo e provoca

impotencia.
12. Fumar provoca o envellecemento da pel.
13. Fumar pode dana-lo esperma e reduce a fer-

tilidade.
14. O fume contén benceno, nitrosaminas, formal-

dehido e cianuro de hidróxeno.

XEFATURA DO ESTADO
20822 LEI ORGÁNICA 8/2002, do 24 de outubro,

complementaria da Lei de reforma parcial da
Lei de axuizamento criminal, sobre procede-
mento para o axuizamento rápido e inmediato
de determinados delictos e faltas, e de modi-
ficación do procedemento abreviado.
(«BOE» 258, do 28-10-2002.)

JUAN CARLOS I
REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei
orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Lei de reforma parcial da Lei de axuizamento cri-
minal para o axuizamento rápido e inmediato de deter-
minados delictos e faltas, e de modificación do proce-
demento abreviado, require na súa regulación que algúns
aspectos non susceptibles de modificación por unha lei
ordinaria, de acordo coa nosa Constitución, sexan apro-
bados co carácter de lei orgánica. Tal ocorre, por exem-
plo, respecto da nova posibilidade de que o xuíz de ins-
trucción poida, en determinados casos, dictar sentencia
de conformidade sen entrar a xulga-los feitos, na medida
en que supón unha competencia que require a modi-
ficación da Lei orgánica do Poder Xudicial.
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En consecuencia, resulta imprescindible aprobar,
mediante lei orgánica complementaria, a reforma nece-
saria para facer coherente a Lei de reforma parcial da
Lei de axuizamento criminal para o xuízo rápido e inme-
diato de determinados delictos e faltas, e de modificación
do procedemento abreviado, coa Lei orgánica do Poder
Xudicial.

Artigo primeiro.

1. Dáselle unha nova redacción ó artigo 801 da
Lei de axuizamento criminal:

«Artigo 801.

1. Sen prexuízo da aplicación neste procede-
mento do artigo 787, o acusado poderá presta-la
súa conformidade ante o xulgado de garda e dictar
este sentencia de conformidade, remitíndose
daquela tódalas actuacións ó xulgado do penal que
corresponda para a execución da sentencia, cando
concorran os seguintes requisitos:

1.o Que non se constituíse acusación particular
e o ministerio fiscal solicitase a apertura do xuízo
oral e, así acordada polo xuíz de garda, aquel pre-
sentase no acto escrito de acusación.

2.o Que os feitos obxecto de acusación fosen
cualificados como delicto castigado con pena de
ata tres anos de prisión, con pena de multa calquera
que sexa a súa contía ou con outra pena de distinta
natureza que non exceda na súa duración de dez
anos.

3.o Que, tratándose de pena privativa de liber-
dade, a pena solicitada ou a suma das penas soli-
citadas non supere, reducida nun tercio, os dous
anos de prisión.

2. Dentro do ámbito definido no punto anterior,
o xulgado de garda realizará o control da confor-
midade prestada nos termos previstos no arti-
go 787 e dictará, se é o caso, sentencia de con-
formidade, na que imporá a pena solicitada redu-
cida nun tercio, e se a pena imposta for privativa
de liberdade, resolverá o procedente sobre a súa
suspensión ou substitución.

3. Para acordar, se é o caso, a suspensión da
pena privativa de liberdade abondará, para os efectos
do disposto no artigo 81.3.a do Código penal, co
compromiso do acusado de satisface-las responsa-
bilidades civís que se orixinasen no prazo prudencial
que o xulgado de garda fixe. Así mesmo, nos casos
en que de conformidade co artigo 87.1.1.a do Códi-
go penal sexa necesaria unha certificación suficiente
por un centro ou servicio público ou privado debi-
damente acreditado ou homologado de que o acu-
sado se atopa deshabituado ou sometido a trata-
mento para tal fin, abondará para acepta-la confor-
midade e acorda-la suspensión da pena privativa de
liberdade o compromiso do acusado de obte-la dita
certificación no prazo prudencial que o xulgado de
garda fixe.

4. Se houbese acusador particular na causa,
o acusado poderá, no seu escrito de defensa, pres-
ta-la súa conformidade coa máis grave das acu-
sacións segundo o previsto nos puntos anteriores.»

2. Introdúcese un novo artigo 823 bis no título V
do Libro IV da Lei de axuizamento criminal coa seguinte
redacción:

«Artigo 823 bis.

As normas do presente título serán tamén apli-
cables ó axuizamento dos delictos cometidos a tra-

vés de medios sonoros ou fotográficos, difundidos
por escrito, radio, televisión, cinematógrafo ou
outros similares.

Os xuíces, ó iniciaren o procedemento, poderán
acordar, segundo os casos, o secuestro da publi-
cación ou a prohibición de difundir ou proxecta-lo
medio a través do cal se produciu a actividade delic-
tuosa. Contra a dita resolución poderá interporse
directamente recurso de apelación, que deberá ser
resolvido no prazo de cinco días.»

Artigo segundo.

1. Engádese un segundo parágrafo á letra a) do arti-
go 87 da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder
Xudicial, coa seguinte redacción:

«Correspóndelle así mesmo dictar sentencia de
conformidade coa acusación nos casos estableci-
dos pola lei.»

2. O punto 1 do artigo 482 da Lei orgánica 6/1985,
do 1 de xullo, do Poder Xudicial, queda redactado como
segue:

«1. Poderanse cubrir en réxime de provisión
temporal as secretarías vacantes ou que resulten
desertas en concursos de traslado, sempre que non
puidesen atenderse adecuadamente mediante o
mecanismo ordinario de substitución, ou os seus
titulares estean en situación de licencia por enfer-
midade de longa duración ou excedencia por coi-
dado de fillo menor.

Por real decreto regularase o procedemento de
selección e nomeamento dos secretarios xudiciais
substitutos.»

Disposición derradeira única.

Esta lei orgánica entrará en vigor ós seis meses da
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autorida-

des, que cumpran e fagan cumprir esta lei orgánica.
Madrid, 24 de outubro de 2002.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

20823 LEI 38/2002, do 24 de outubro, de reforma
parcial da Lei de axuizamento criminal, sobre
procedemento para o axuizamento rápido e
inmediato de determinados delictos e faltas,
e de modificación do procedemento abrevia-
do. («BOE» 258, do 28-10-2002.)

JUAN CARLOS I
REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Esta lei é froito destacado do espírito de consenso
que anima o Pacto de Estado para a reforma da xustiza.


