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per a la Protecció de les Víctimes de la Violència Domès-
tica, així com al règim d’inscripció i cance�ació dels seus
assentaments i l’accés a la informació continguda en
este, assegurant en tot cas la seua confidencialitat.

Disposició addicional segona.

El seguiment de la implantació d’esta llei es durà a
terme per una comissió integrada per representants del
Consell General del Poder Judicial, de la Fiscalia General
de l’Estat, de les professions jurídiques i dels Ministeris
de Justícia, Interior i Treball i Assumptes Socials, així
com per una representació de les comunitats autònomes
i de les entitats locals.

Correspondrà a esta comissió l’elaboració de proto-
cols d’abast general per a la implantació de l’orde de
protecció regulada en esta llei, així com l’adopció d’ins-
truments adequats de coordinació que asseguren l’efec-
tivitat de les mesures de protecció i de seguretat adop-
tades pels jutges i tribunals i les Administracions públi-
ques competents.

Disposició final única.

La present llei entrarà en vigor l’endemà de la seua
publicació en el «Boletín Oficial del Estado».
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Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que complisquen esta llei y que la facen complir.
Palma de Mallorca, 31 de juliol del 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

16835 CORRECCIÓ d’errors de la Llei Orgànica
1/2003, de 10 de març, per a la garantia
de la democràcia en els Ajuntaments i la
seguretat dels regidors. («BOE» 207,
de 29-8-2003.)

Advertit un error en la Llei Orgànica 1/2003, de 10
de març, per a la garantia de la democràcia en els Ajun-
taments i la seguretat dels regidors, publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado», número 60, d’11 de març del
2003, es procedix a efectuar l’oportuna rectificació:

En la pàgina 9460, segona columna, article sext,
modificació de l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, ha de
constar la redacció següent:

«Article 75.7 (paràgrafs nous).»


