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ASSUMPTE: INFORME DE LA SOTSECRETARIA A LA PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL
SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE LA GENERALITAT, DE CREACIÓ DE L'IL·LUSTRE
COL·LEGI OFICIAL D'ECONOMISTES D'ALACANT, PER FUSIÓ DEL COL·LEGI OFICIAL
D'ECONOMISTES D'ALACANT AMB EL COL·LEGI OFICIAL DE TITULARS MERCANTILS
D'ALACANT, I DE CREACIÓ DE L'IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL D'ECONOMISTES DE
CASTELLÓ, PER FUSIÓ DEL COL·LEGI OFICIAL D'ECONOMISTES DE CASTELLÓ AMB EL
COL·LEGI OFICIAL DE TITULARS MERCANTILS DE CASTELLÓ.
El Consell va aprovar el 15 de juliol de 2016, a petició conjunta dels Col·legis oficials
d’Economistes d’Alacant i de Titulars Mercantils d’Alacant, l’AVANTPROJECTE DE LLEI DE LA
GENERALITAT, PEL QUAL S'APROVA LA CREACIÓ DE L'IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL
D'ECONOMISTES D'ALACANT PER UNIFICACIÓ DEL COL·LEGI OFICIAL D'ECONOMISTES
D'ALACANT AMB EL COL·LEGI OFICIAL DE TITULARS MERCANTILS D'ALACANT i el 20 de
gener de 2017, després dels Dictàmens del Comité Econòmic i Social i del Consell Jurídic
Consultiu, va aprovar el Projecte de Llei que es va remetre a les Corts.
No obstant això, quan aquest projecte de Llei es va publicar en el Butlletí Oficial de les Corts d'1
de març de 2017, el Col·legi d'Economistes d'Alacant va presentar un escrit el 3 de març de 2017,
en el qual va manifestar la seua disconformitat amb el text aprovat quant a l'àmbit personal o
col·legiació en el nou col·legi, la voluntarietat de la col·legiació, les disposicions transitòries
respecte a la constitució del nou col·legi, els aspectes patrimonials, de personal i el règim fiscal de
la creació del nou col·legi. La majoria d'aquestes al·legacions es derivaven que la creació del nou
col·legi no es produïa de la fusió dels anteriors col·legis, ja que aquests haurien de ser dissolts
com a tals una vegada creat el nou col·legi.
A la vista d'aquestes al·legacions del Col·legi d'Economistes, el Consell va acordar en sessió de
31 de març de 2017 retirar el projecte de Llei de les Corts.
Al mateix temps, es va iniciar la modificació de l'art. 8 de la Llei 6/1997 de 4 de desembre de la
Generalitat de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana, permetent la creació
d'un nou col·legi per fusió de dos existents, dins de la mateixa província, canvi necessari per a
tramitar l’Avantpojecte de llei com demanava el Col·legi d'Economistes d'Alacant.
Aquesta modificació es va dur a terme per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals,
de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat per a 2018 (DOGV de 30
desembre), que estableix: “La unió o fusió de dues o més col·legis de diferent professió, es
realitzarà mitjançant llei de la Generalitat, previ informe dels consells valencians de col·legis
professionals”
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Amb aquesta modificació es va tramitar un nou avantprojecte de llei, incloent-se la fusió dels
mateixos col·legis de la província de Castelló, que també ha sigut sol·licitada.
Vist l’expediente i la documentació remesa en relació amb l’Avantprojecte de Llei de la Generalitat,
de Creació de l'Il·lustre Col·legi Oficial d'Economistes d'Alacant, per fusió del Col·legi Oficial
d'Economistes d'Alacant amb el Col·legi Oficial de Titulars Mercantils d'Alacant, i de creació de
l'Il·lustre Col·legi Oficial d'Economistes de Castelló, per fusió del Col·legi Oficial d'Economistes de
Castelló amb el Col·legi Oficial de Titulars Mercantils de Castelló i de conformitat amb el que
disposen els articles 42.3 i 69.2 d) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, esta
Sotssecretaria considera que s’han complit els tràmits preceptius i en conseqüència, s’emet
informe favorable.
A continuació, procedirà a l’elevació de l’esmentat projecte normatiu al Consell per la seua
consideració, i si és el cas, aprovació.
València.EL SOTSSECRETARI
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