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Disposició addicional segona. Finançament especial.

Els ingressos corresponents al sorteig especial de
Loteria Nacional celebrat l’11 de gener del 2003, així
com aquells que generen les actuacions del Pla de turis-
me cultural de Galícia posat en marxa pel Ministeri d’E-
ducació, Cultura i Esport, podran ser aportats totalment
o parcialment per l’Estat a l’ICO per a finançar les actua-
cions d’este reial decret llei.

Disposició final primera. Habilitació de desplegament.

El Govern i els distints titulars dels departaments
ministerials, en l’àmbit de les seues competències, dic-
taran les disposicions necessàries per a l’execució del
que establix este reial decret llei. En particular, per orde
del ministre d’Hisenda s’aprovarà el model normalitzat
en el qual els perceptors de la quantitat faran constar
el desistiment, la renúncia i l’acceptació de la subrogació
referides en l’article 5.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Este reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia
de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de juny del 2003.
JUAN CARLOS R.

El president del Govern
en funcions,

MARIANO RAJOY BREY

13021 LLEI ORGÀNICA 6/2003, de 30 de juny, de
modificació de la Llei Orgànica 1/1979, de
26 de setembre, General Penitenciària.
(«BOE» 156, d’1-7-2003.)

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

Les persones recloses en centres penitenciaris gau-
dixen del dret a l’educació garantit per l’article 27 de
la Constitució. No obstant, este dret queda subjecte, tal
com ha reconegut el Tribunal Constitucional en nom-
broses ocasions, a les modulacions i matisos derivats
de la situació de subjecció especial dels interns, que
obliga a acatar les normes de règim interior reguladores
dels establiments penitenciaris.

Així mateix, el fet que, també per imperatiu cons-
titucional, les penes privatives de llibertat hagen d’estar
orientades cap a la reeducació i la reinserció social, fa
potser encara més rellevant la necessitat que el dret
a l’educació dels interns haja de tindre una cobertura
plenament satisfactòria amb les demandes socials i amb
els postulats de la nostra Carta Magna.

En el cas concret de l’accés a l’ensenyança superior,
l’article 56 de la Llei Orgànica 1/1979, de 26 de setem-
bre, General Penitenciària, atribuïx a l’Administració l’or-
ganització de les activitats educatives, culturals i pro-
fessionals.

L’experiència i l’aplicació pràctica d’esta normativa
durant més de dos dècades aconsellen introduir-hi algu-

nes modificacions concretes, en línia amb el que establix
l’article 124 del Reglament Penitenciari, a fi de precisar
les condicions i garanties dels interns en l’accés a l’en-
senyança universitària, de manera que, sobre la base
de les especials circumstàncies que concorren en l’àmbit
penitenciari, s’asseguren les condicions de qualitat inhe-
rents a este tipus d’ensenyances.

Article únic. Modificació de l’article 56 de la Llei Orgà-
nica 1/1979, de 26 de setembre, General Peniten-
ciària.

Es modifica l’article 56 de la Llei Orgànica 1/1979,
que queda redactat com seguix:

«1. L’Administració organitzarà les activitats
educatives, culturals i professionals d’acord amb
el sistema oficial, de manera que els interns puguen
aconseguir les titulacions corresponents.

2. Perquè els interns puguen accedir al servici
públic de l’educació universitària serà necessari que
l’Administració penitenciària subscriga, amb els
informes previs d’àmbit educatiu que s’estimen per-
tinents, els oportuns convenis amb universitats
públiques. Estos convenis garantiran que l’ense-
nyança s’impartisca en les condicions i amb el rigor
i la qualitat inherents a este tipus d’estudis, adap-
tant, en allò que siga necessari, la metodologia
pedagògica a les especials circumstàncies que con-
corren en l’àmbit penitenciari. L’alteració del règim
i estructura de l’ensenyança o de l’assistència edu-
cativa als interns prevista en els convenis a�udits,
així com qualssevol altres modificacions, pròrro-
gues o extensió d’aquells a noves parts firmants
o subjectes, hauran de ser autoritzats per l’Admi-
nistració penitenciària.

En consideració a la mobilitat de la població
reclusa i a la naturalesa no presencial dels estudis
a què es referix este article, els convenis a�udits
en el paràgraf anterior se subscriuran, preferent-
ment, amb la Universitat Nacional d’Educació a Dis-
tància. No obstant, les Administracions penitencià-
ries competents podran subscriure convenis amb
universitats del seu àmbit en els termes establits
en el paràgraf anterior.»

Disposició transitòria única. Règim dels convenis
vigents.

Després de l’entrada en vigor d’esta llei orgànica,
només tindran efectes els convenis subscrits amb ante-
rioritat a esta per l’Administració penitenciària, que, en
tot cas, hauran d’adaptar-se al que disposa esta llei en
un termini no superior a un mes.

L’Administració penitenciària informarà els interns de
tots els requisits necessaris perquè puguen traslladar
els expedients acadèmics a les universitats amb què
aquella tinga subscrit un conveni ajustat a esta llei i
que tindran efectes a partir del curs 2003-2004.

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, 30 de juny del 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ


