PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSELL
SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE LA
GENERALITAT, POR EL QUE SE CREAN EL
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS
DE ALICANTE Y EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE ECONOMISTAS DE CASTELLÓN.

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL SOBRE EL
PROJECTE DE LLEI DE LA GENERALITAT, PEL
QUAL ES CREEN L'IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL
D'ECONOMISTES D'ALACANT I L'IL·LUSTRE
COL·LEGI
OFICIAL
D'ECONOMISTES
DE
CASTELLÓ.

La Constitución Española, en el artículo 149.1.18,
reserva al Estado la competencia sobre las bases del
régimen jurídico de las administraciones públicas, y
en el artículo 36 prevé que la ley regulará las
peculiaridades propias del régimen jurídico de los
colegios profesionales.

La Constitució Espanyola, en l'article 149.1.18,
reserva a l'Estat la competència sobre les bases del
règim jurídic de les administracions públiques, i en
l'article 36 preveu que la llei regularà les peculiaritats
pròpies del règim jurídic dels col·legis professionals.

La legislación básica estatal en esta materia se
encuentra recogida en la Ley 2/1974, de 13 de
febrero, de Colegios Profesionales, y modificaciones
posteriores, confiriendo el Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Valenciana, en el artículo 49.1.22ª, a la
Generalitat la competencia exclusiva en materia de
colegios profesionales y ejercicio de las profesiones
tituladas, sin perjuicio de lo que disponen los
artículos 36 y 139 de la Constitución.

La legislació bàsica estatal en aquesta matèria es
troba arreplegada en la Llei 2/1974, de 13 de febrer,
de
Col·legis
Professionals,
i
modificacions
posteriors, conferint l'Estatut d'Autonomia de la
Comunitat Valenciana, en l'article 49.1.22ª, a la
Generalitat la competència exclusiva en matèria de
col·legis professionals i exercici de les professions
titulades, sense perjuí del que disposen els articles
36 i 139 de la Constitució.

El artículo 3 de la Ley 30/2011, de 4 de octubre,
sobre la creación del Consejo General de
Economistas (unificación de las organizaciones
colegiales de economistas y de titulares mercantiles),
establece, en su apartado 2, que los colegios de
economistas y de titulares mercantiles promoverán
su unificación ante la Comunidad Autónoma
correspondiente, de acuerdo con lo que prevé la
normativa autonómica aplicable.

L'article 3 de la Llei 30/2011, de 4 d'octubre, sobre la
creació del Consell General d'Economistes
(unificació de les organitzacions col·legials
d'economistes i de titulars mercantils), estableix, en
el seu apartat 2, que els col·legis d'economistes i de
titulars mercantils promouran la seua unificació
davant la Comunitat Autònoma corresponent,
d'acord amb el que preveu la normativa autonòmica
aplicable.

Haciendo uso de estas competencias, se promulgó
la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y
Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana,
el artículo 8 del cual, en su redacción dada por la Ley
21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de
gestión administrativa y financiera, y de organización
de la Generalitat, establece que la fusión de colegios
pertenecientes a diferente profesión mediante la
constitución de uno nuevo se realizará mediante ley
de la Generalitat, previo informe de los consejos
valencianos de colegios profesionales de las

Fent ús d'aquestes competències, es va promulgar
la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de Consells i
Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana,
l'article 8 del qual, en la seua redacció donada per la
Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures
fiscals, de gestió administrativa i financera, i
d'organització de la Generalitat, estableix que la
fusió de col·legis pertanyents a diferent professió
mitjançant la constitució d'un nou es realitzarà
mitjançant llei de la Generalitat, previ informe dels
consells valencians de col·legis professionals de les

CSV:ZSZS824Y-TV89BNX9-YI2AE872

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ZSZS824Y-TV89BNX9-YI2AE872

profesiones respectivas.

professions respectives.

Dentro de este marco, los colegios oficiales de
Economistas y de Titulares Mercantiles de Alicante,
por un lado, y los de Economistas y de Titulares
Mercantiles de Castelló, de otra, solicitaron la fusión
de sus respectivas corporaciones con el fin de crear
sendos colegios provinciales, el Ilustre Colegio Oficial
de Economistas de Alicante y el Ilustre Colegio
Oficial de Economistas de Castelló,

Dins d'aquest marc, els col·legis oficials
d'Economistes i de Titulars Mercantils d'Alacant,
d'una banda, i els d'Economistes i de Titulars
Mercantils de Castelló, d’una altra, van sol·licitar la
fusió de les seues respectives corporacions amb la
finalitat de crear sengles col·legis provincials,
l'Il·lustre Col·legi Oficial d'Economistes d'Alacant i
l'Il·lustre Col·legi Oficial d'Economistes de Castelló.

El Consell en sesión de 18 de noviembre de 2019
acordó aprobar el anteproyecto de Ley y solicitar
dictamen al Comité Económic i Social y al Consell
Jurídic Consultiu.

El Consell en sessió de 18 de novembre de 2019 va
acordar aprovar l'avantprojecte de Llei i sol·licitar
dictamen al Comité Económic i Social i al Consell
Jurídic Consultiu.

Emitidos ambos dictámenes, en cumplimiento del
Plan normativo de la Generalitat, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 28 c) y 42.5 de la Ley
5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, a propuesta
de la consellera de Justicia, Interior y Administración
Pública, y conforme con el Consell Jurídic Consultiu,
el Consell

Emesos tots dos dictàmens, en compliment del Pla
normatiu de la Generalitat, i de conformitat amb el
que es disposa en l'article 28 c) i 42.5 de la Llei
5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta
de la consellera de Justícia, Interior i Administració
Pública, i conforme amb el Consell Jurídic Consultiu,
el Consell

ACUERDA

ACORDA

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Ley de la
Generalitat, por el que se crean el Ilustre Colegio
Oficial de Economistas de Alicante y el Ilustre
Colegio Oficial de Economistas de Castellón.

PRIMER.- Aprovar el Projecte de Llei de la
Generalitat, pel qual es creen l'Il·lustre Col·legi
Oficial d'Economistes d'Alacant i l'Il·lustre Col·legi
Oficial d'Economistes de Castelló.

SEGUNDO.- Remitir el proyecto a Les Corts para su
tramitación como proyecto de Ley.

SEGON.- Remetre el projecte a Les Corts per a la
seua tramitació com a projecte de Llei.

València,
La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Firmat per Gabriela Bravo Sanestanislao el
20/02/2020 14:19:07

2

CSV:ZSZS824Y-TV89BNX9-YI2AE872

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ZSZS824Y-TV89BNX9-YI2AE872

PROYECTO DE LEY DE LA GENERALITAT, POR
EL QUE SE CREAN EL ILUSTRE COLEGIO
OFICIAL DE ECONOMISTAS DE ALICANTE Y EL
ILUSTRE
COLEGIO
OFICIAL
DE
ECONOMISTAS DE CASTELLÓN.

PROJECTE DE LLEI DE LA GENERALITAT, PEL
QUAL ES CREEN L'IL·LUSTRE COL·LEGI
OFICIAL
D'ECONOMISTES
D'ALACANT
I
L'IL·LUSTRE
COL·LEGI
OFICIAL
D'ECONOMISTES DE CASTELLÓ.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I. La Constitución Española, en su artículo
149.1.18, reserva al Estado la competencia sobre
las bases del régimen jurídico de las
administraciones públicas, y en el artículo 36 prevé
que la ley regulará las peculiaridades propias del
régimen jurídico de los colegios profesionales y la
legislación básica estatal en esta materia se
encuentra recogida en la Ley 2/1974 de 13 de
febrero de Colegios Profesionales.

I. La Constitució espanyola, en el seu article
149.1.18, reserva a l'Estat la competència sobre
les bases del règim jurídic de les administracions
públiques, i en l'article 36 preveu que la llei
regularà les peculiaritats pròpies del règim jurídic
dels col·legis professionals, i la legislació bàsica
estatal en aquesta matèria es troba recollida en la
Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis
Professionals.

El artículo 49.1, apartado 22, del Estatut
d'Autonomía establece que la Comunitat
Valenciana ostenta competencia exclusiva en
materia de colegios profesionales y ejercicio de
las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo que
disponen los artículos 36 y 139 de la Constitución
española.

L'article 49.1, apartat 22, de l'Estatut d'Autonomia,
estableix que la Comunitat Valenciana ostenta
competència exclusiva en matèria de col·legis
professionals i exercici de les professions
titulades, sense perjudici del que disposen els
articles 36 i 139 de la Constitució espanyola.

La Ley 30/2011, de 4 de octubre, sobre la
creación del Consejo General de Economistas,
unificó a nivel nacional las organizaciones
colegiales de economistas y titulares mercantiles.
La corporación creada representa, en los ámbitos
estatal e internacional, los intereses de los
economistas y titulares mercantiles. Asimismo,
esta ley establece las bases para impulsar la
unificación de los Consejos Autonómicos y
Colegios de Economistas y Titulares Mercantiles,
de acuerdo con lo previsto en la normativa
autonómica aplicable.

La Llei 30/2011, de 4 d'octubre, sobre la creació
del Consell General d'Economistes, va unificar en
l'àmbit nacional les organitzacions col·legials
d'economistes i titulars mercantils. La corporació
creada representa, en els àmbits estatal i
internacional, els interessos dels economistes i
titulars mercantils. Així mateix, aquesta llei
estableix les bases per a impulsar la unificació
dels
Consells
Autonòmics
i
Col·legis
d'Economistes i Titulars Mercantils, d'acord amb el
que es preveu en la normativa autonòmica
aplicable.

El artículo 8 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre,
de la Generalitat, de Consejos y Colegios
Profesionales de la Comunidad Valenciana, en su

L'article 8 de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de
la
Generalitat,
de
Consells
i
Col·legis
Professionals de la Comunitat Valenciana, en la
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redacción dada por la Ley 21/2017 de la
Generalitat, de 28 de diciembre, de medidas
fiscales, de gestión administrativa y financiera, y
de organización de la Generalitat, establece que
la fusión de colegios pertenecientes a distinta
profesión mediante la constitución de uno nuevo
se realizará mediante ley de la Generalitat, previo
informe de los consejos valencianos de colegios
profesionales de las profesiones respectivas.

redacció donada per la Llei 21/2017, de 28 de
desembre, de mesures fiscals, de gestió
administrativa i financera, i d'organització de la
Generalitat, estableix que la fusió de col·legis
pertanyents a diferent professió, mitjançant la
constitució d'un de nou, es realitzarà mitjançant
llei de la Generalitat, previ informe dels consells
valencians de col·legis professionals de les
professions respectives.

Dentro de este marco, los colegios oficiales de
Economistas y de Titulares Mercantiles de
Alicante, por una parte, y los de Economistas y de
Titulares Mercantiles de Castellón, por otra, han
solicitado formalmente la fusión de sus
respectivas corporaciones con el fin de crear
sendos colegios provinciales, el Ilustre Colegio
Oficial de Economistas de Alicante y el Ilustre
Colegio Oficial de Economistas de Castellón que
representarán los intereses de la profesión de
economista y de la profesión de titular mercantil
en sus respectivas provincias. La decisión de
fusionar los distintos colegios ha sido aprobada en
las respectivas Juntas Generales de cada una de
las corporaciones afectadas.

Dins d'aquest marc, els col·legis oficials
d'Economistes i de Titulars Mercantils d'Alacant,
d'una banda, i els d'Economistes i de Titulars
Mercantils de Castelló, d’una altra, han sol·licitat
formalment la fusió de les seues respectives
corporacions amb la finalitat de crear sengles
col·legis provincials, l'Il·lustre Col·legi Oficial
d'Economistes d'Alacant i l'Il·lustre Col·legi Oficial
d'Economistes de Castelló, que representaran els
interessos de la professió d'economista i de la
professió de titular mercantil en les seues
respectives províncies. La decisió de fusionar els
diferents col·legis ha sigut aprovada en les
respectives Juntes Generals de cadascuna de les
corporacions afectades.

Los colegios creados por la fusión servirán de
cauce de colaboración con la Administración
autonómica y contribuirán a velar por que la
actividad de sus miembros esté al servicio de los
intereses generales, de los consumidores y,
especialmente, del tejido empresarial de la
Comunitat.

Els col·legis creats per la fusió serviran de via de
col·laboració amb l'Administració autonòmica i
contribuiran a vetlar perquè l'activitat dels seus
membres estiga al servei dels interessos
generals, dels consumidors i, especialment, del
teixit empresarial de la Comunitat.

II. El objeto de la ley es la creación del Ilustre
Colegio Oficial de Economistas de Alicante, por
fusión del Colegio Oficial de Economistas de
Alicante con el Colegio Oficial de Titulares
Mercantiles de Alicante y del Ilustre Colegio Oficial
de Economistas de Castellón, por fusión del
Colegio Oficial de Economistas de Castellón con
el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de
Castellón.

II. L'objecte de la llei és la 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 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.
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La presente ley se estructura en cinco artículos,
una disposición adicional, dos disposiciones
transitorias y una disposición final.

La present llei s'estructura en cinc articles, una
disposició
addicional,
dues
disposicions
transitòries i una disposició final.

El artículo uno crea el Ilustre Colegio Oficial de
Economistas de Alicante, por fusión del Colegio
Oficial de Economistas de Alicante con el Colegio
Oficial de Titulares Mercantiles de Alicante, y el
Ilustre Colegio Oficial de Economistas de
Castellón, por fusión del Colegio Oficial de
Castellón con el Colegio Oficial de Titulares
Mercantiles de Castellón.

L'article primer crea 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 l'Il·lustre
Col·legi Oficial d'Economistes de Castelló, per
fusió del Col·legi Oficial de Castelló amb el
Col·legi Oficial de Titulars Mercantils de Castelló.

Los artículos dos y tres determinan el ámbito
territorial y personal de actuación de los colegios
profesionales creados.

Els articles segon i tercer determinen l'àmbit
territorial i personal d'actuació dels col·legis
professionals creats.

El artículo cuatro contempla que la creación de los
colegios no afecta a las atribuciones profesionales
que correspondan a la profesión de economista y
a la profesión de titular mercantil conforme la
legislación vigente.

L'article quart contempla que la creació dels
col·legis no afecta les atribucions professionals
que corresponguen a la professió d'economista i a
la professió de titular mercantil, conforme a la
legislació vigent.

El artículo cinco prevé las relaciones de los
colegios profesionales con la administración de la
Generalitat.

L'article cinqué preveu les relacions dels col·legis
professionals
amb
l'administració
de
la
Generalitat.

La creación de los colegios profesionales por
fusión de los existentes requiere que se
contemple un régimen transitorio relativo al
régimen provisional de dirección de los mismos y
a sus asambleas constituyentes, así como una
cláusula relativa al patrimonio y el personal de los
colegios a extinguir.

La creació dels col·legis professionals per fusió
dels existents requereix que es contemple un
règim transitori relatiu al règim provisional de la
seua direcció i a les seues assemblees
constituents, així com una clàusula relativa al
patrimoni i el personal dels col·legis a extingir.

La presente Ley está prevista en el Plan
Normativo de la Administración de la Generalitat
2019.

La present Llei està prevista en el Pla Normatiu de
l’Administració de la Generalitat 2019.

Artículo 1. Creación, régimen y naturaleza jurídica.
1. Se crean, como corporaciones de derecho
público, con personalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus
fines, el Ilustre Colegio Oficial de Economistas de

Article 1. Creació, règim i naturalesa jurídica.
1. Es creen, com a corporacions de dret públic,
amb personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d'obrar per al compliment de les seues
finalitats,
l'Il·lustre
Col·legi
Oficial
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Alicante, por fusión del Colegio Oficial de
Economistas de Alicante con el Colegio Oficial de
Titulares Mercantiles de Alicante, y el Ilustre
Colegio Oficial de Economistas de Castellón, por
fusión del Colegio Oficial de Economistas de
Castellón con el Colegio Oficial de Titulares
Mercantiles de Castellón.
2. Los colegios creados, cuya estructura y
funcionamiento deberán ser democráticos, se
regirán por la legislación básica estatal, por la Ley
6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat, de
Consejos y Colegios Profesionales de la
Comunidad Valenciana y sus normas de
desarrollo, por la presente ley de creación, por
sus estatutos y demás normas internas y por el
resto del ordenamiento jurídico que resulte de
aplicación.
3. Los colegios creados adquirirán personalidad
jurídica a partir de la entrada en vigor de la
presente ley y capacidad de obrar desde la
constitución de sus órganos de gobierno. Esto
último se hará efectivo mediante la toma de
posesión de sus cargos por parte de los miembros
de tales órganos.
4. Los colegios profesionales que se fusionan se
extinguirán en el momento en que adquieran
personalidad jurídica los nuevos colegios creados.
5. Los colegios creados por esta ley sucederán
universalmente en todos sus derechos y
obligaciones a los colegios que se fusionan y de
los que traen causa.

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
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.
2.
Els
col·legis
creats,
l'estructura
i
funcionament dels quals hauran de ser
democràtics, es regiran per la legislació bàsica
estatal, per la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de
la Generalitat, de Consells i Col·legis
Professionals de la Comunitat Valenciana i les
seues normes de desenvolupament, per la
present llei de creació, pels seus estatuts i
altres normes internes, i per la resta de
l'ordenament jurídic que resulte d'aplicació.
3. Els col·legis creats adquiriran personalitat
jurídica a partir de l'entrada en vigor de la
present llei i capacitat d'obrar des de la
constitució dels seus òrgans de govern. Això
últim es farà efectiu mitjançant la presa de
possessió dels seus càrrecs per part dels
membres de tals òrgans.
4. Els col·legis professionals que es fusionen
s'extingiran en el moment en què adquirisquen
personalitat jurídica els nous col·legis creats.
5. Els col·legis creats per aquesta llei succeiran
universalment en tots els seus drets i
obligacions els col·legis que es fusionen i dels
quals porten causa.

Artículo 2. Ámbito territorial.
1. El ámbito territorial de actuación del Ilustre
Colegio Oficial de Economistas de Alicante
abarcará la provincia de Alicante.
2. El ámbito territorial de actuación del Ilustre
Colegio Oficial de Economistas de Castellón
abarcará la provincia de Castellón.

Article 2. Àmbit territorial.
1. L'àmbit territorial d'actuació de l'Il·lustre Col·legi
Oficial d'Economistes d'Alacant abastarà la
província d'Alacant.
2. L'àmbit territorial d'actuació de l'Il·lustre Col·legi
Oficial d'Economistes de Castelló abastarà la
província de Castelló.

Artículo 3. Ámbito personal.
1. Formarán parte de los colegios creados todas
aquellas personas que pertenecieran a los
respectivos colegios fusionados en el momento de

Article 3. Àmbit personal.
1. Formaran part dels col·legis creats totes
aquelles persones que pertangueren als
respectius col·legis fusionats en el moment de
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la entrada en vigor de la presente ley.
2. Asimismo, podrán pertenecer a los colegios
creados quienes, sin estar colegiados en el
momento de la constitución de los nuevos
colegios, cumplan los requisitos siguientes:
Ostenten una titulación académica de carácter
oficial que faculte para el ejercicio de las
profesiones de economista o de titular mercantil.
Soliciten su admisión en los nuevos colegios.

l'entrada en vigor de la present llei.
2. Així mateix, podran pertànyer als col·legis
creats els qui, sense estar col·legiats en el
moment de la constitució dels nous col·legis,
complisquen els requisits següents:
Ostenten una titulació acadèmica de caràcter
oficial que faculte per a l'exercici de les
professions d'economista o de titular mercantil.
Sol·liciten la seua admissió en els nous col·legis.

Artículo 4. Funciones profesionales de los
miembros de los colegios.
La unificación de las corporaciones colegiales
regulada por la presente ley no afectará a las
atribuciones profesionales que correspondan a la
profesión de economista y a la profesión de titular
mercantil conforme a la legislación vigente.

Article 4. Funcions professionals dels membres
dels col·legis.
La unificació de les corporacions col·legials
regulada per la present llei no afectarà les
atribucions professionals que corresponguen a la
professió d'economista i a la professió de titular
mercantil, conforme a la legislació vigent.

Artículo 5. Relaciones con la Administración del
Consell de la Generalitat.
Los colegios creados se relacionarán, en los
aspectos corporativos e institucionales, con la
conselleria que tenga atribuidas competencias en
materia de colegios profesionales y, en lo relativo
al contenido de la profesión, con la conselleria
competente por razón de la actividad de los
colegiados.

Article 5. Relacions amb l'Administració de la
Generalitat.
Els col·legis creats es relacionaran, en els
aspectes corporatius i institucionals, amb la
conselleria que tinga atribuïdes competències en
matèria de col·legis professionals i, quant al
contingut de la professió, amb la conselleria
competent per raó de l'activitat dels col·legiats.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Patrimonio y personal de los colegios
disueltos.
1. El patrimonio y el personal de los colegios a
extinguir se incorporarán, en función de su
correspondiente ámbito provincial, al Colegio
Oficial de Economistas resultante.
2. Los colegios oficiales de economistas de la
Alicante y Castellón producto de la fusión se
subrogarán, respectivamente, en los derechos y
obligaciones, así como en los arrendamientos de
inmuebles, de los hasta ahora existentes colegios
oficiales de economistas y de titulados
mercantiles de su correspondiente ámbito
provincial.

Única. Patrimoni i personal dels col·legis
dissolts.
1. El patrimoni i el personal dels col·legis a
extingir s'incorporaran, en funció del seu
corresponent àmbit provincial, al Col·legi Oficial
d'Economistes resultant.
2. Els col·legis oficials d'economistes de
l'Alacant i Castelló producte de la fusió se
subrogaran, respectivament, en els drets i
obligacions, així com en els arrendaments
d'immobles, dels fins ara existents col·legis
oficials d'economistes i de titulats mercantils del
seu corresponent àmbit provincial.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Régimen provisional de dirección de los
colegios creados.
1. En el plazo máximo de un mes desde la entrada
en vigor de la presente ley, se constituirá un órgano
provisional de dirección en cada uno de los
colegios creados. La estructura y funcionamiento
de estos órganos habrán de ser democráticos y su
constitución y domicilio habrán de hacerse públicos
mediante la inserción de un anuncio en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. La composición de los órganos provisionales de
dirección de los colegios creados será la siguiente:
a. El órgano provisional de dirección del Ilustre
Colegio Oficial de Economistas de Alicante estará
formado por siete representantes del Colegio
Oficial de Economistas de Alicante y por cuatro
representantes del Colegio Oficial de Titulares
Mercantiles de Alicante.
b. El órgano provisional de dirección del Ilustre
Colegio Oficial de Economistas de Castellón
estará formado por siete representantes del
Colegio Oficial de Economistas de Castellón y por
cuatro representantes del Colegio Oficial de
Titulares Mercantiles de Castellón.
c. En la designación de las personas integrantes
de cada órgano provisional, se procurará alcanzar
una composición equilibrada de mujeres y
hombres.
d. Las presidencias de estos órganos
provisionales de dirección recaerán en quienes
ostenten, en el momento de la entrada en vigor de
la presente Ley, la presidencia del colegio de
economistas de la respectiva provincia, y la
vicepresidencia
en
quienes
ostenten
la
presidencia de los colegios oficiales de titulados
mercantiles.
3. Los órganos provisionales de dirección
realizarán las siguientes actuaciones:
a. Realizaran las funciones del órgano de
gobierno provisional del nuevo colegio unificado
durante el periodo transitorio entre su constitución

Primera. Règim provisional de direcció dels
col·legis creats.
1. En el termini màxim d'un mes des de l'entrada
en vigor de la present llei, es constituirà un òrgan
provisional de direcció en cadascun dels col·legis
creats. L'estructura i funcionament d'aquests
òrgans hauran de ser democràtics, i la seua
constitució i domicili hauran de fer-se públics,
mitjançant la inserció d'un anunci en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. La composició dels òrgans provisionals de
direcció dels col·legis creats serà la següent:
a. L'òrgan provisional de direcció de l'Il·lustre
Col·legi Oficial d'Economistes d'Alacant estarà
format per set representants del Col·legi Oficial
d'Economistes
d'Alacant,
i
per
quatre
representants del Col·legi Oficial de Titulars
Mercantils d'Alacant.
b. L'òrgan provisional de direcció de l'Il·lustre
Col·legi Oficial d'Economistes de Castelló
estarà format per set representants del Col·legi
Oficial d'Economistes de Castelló, i per quatre
representants del Col·legi Oficial de Titulars
Mercantils de Castelló.
c. En la designació de les persones integrants
de cada òrgan provisional, es procurarà assolir
una composició equilibrada de dones i homes.
d.
Les
presidències
d'aquests
òrgans
provisionals de direcció recauran en els qui
ostenten, en el moment de l'entrada en vigor de
la present Llei, la presidència del col·legi
d'economistes de la respectiva província, i la
vicepresidència en els qui ostenten la
presidència dels col·legis oficials de titulats
mercantils.
3. Els òrgans provisionals de direcció realitzaran
les actuacions següents:
a. Realitzaren les funcions de l'òrgan de govern
provisional del nou col·legi unificat durant el
període transitori entre la seua constitució i la
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y la toma de posesión de su junta de gobierno.
b. Elaborará unos estatutos provisionales del
nuevo colegio, que regularan la composición de la
futura junta de gobierno del colegio y su modo de
elección o régimen electoral y el modo de
elaboración y aprobación de los estatutos, así
como la forma de convocatoria y celebración de la
asamblea constituyente. Los estatutos de los
colegios preexistentes tendrán validez en todo
aquello no regulado en los estatutos provisionales
hasta la aprobación de los estatutos definitivos del
nuevo colegio.
c. Elaborará un proyecto de estatuto definitivo
para someter a la consideración de la asamblea
constituyente. Este anteproyecto deberá estar a
disposición de los colegiados en el momento de la
convocatoria.
d. La gestión ordinaria de los colegios creados
hasta que estos adquieran capacidad de obrar.

presa de possessió de la seua junta de govern.
b. Elaborarà uns estatuts provisionals del nou
col·legi, que regularan la composició de la futura
junta de govern del col·legi i la seua manera
d'elecció o règim electoral, i la manera
d'elaboració i aprovació dels estatuts, així com la
forma de convocatòria i celebració de l'assemblea
constituent. Els estatuts dels col·legis preexistents
tindran validesa en tot allò no regulat en els
estatuts provisionals fins a l'aprovació dels
estatuts definitius del nou col·legi.
c. Elaborarà un projecte d'estatut definitiu per a
sotmetre’l a la consideració de l'assemblea
constituent. Aquest avantprojecte haurà d'estar a
la disposició dels col·legiats en el moment de la
convocatòria.
d. La gestió ordinària dels col·legis creats fins que
aquests adquirisquen capacitat d'obrar.

Segunda. Asamblea Constituyente.
1. La Asamblea constituyente de los colegios
creados será convocada por los órganos
provisionales de dirección. La convocatoria se
efectuará con, al menos, veinte días de antelación
a su celebración, mediante su publicación en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. Corresponde a la Asamblea constituyente la
aprobación de los estatutos definitivos del colegio
propuestos por el órgano provisional de dirección en
el plazo de 6 meses desde la aprobación de los
estatutos provisionales, así como la ratificación de la
primera junta de gobierno del colegio propuesta por
el órgano provisional de dirección o la convocatoria
del proceso electoral para su elección.
3. El acta de la Asamblea Constituyente se remitirá a
la Conselleria de Justicia, Interior y Administración
Pública u órgano competente en materia de colegios
profesionales, e incluirá la composición de sus
órganos de gobierno y los estatutos del colegio, para
que verifique su legalidad y consecuente inscripción
registral y publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana.

Segona. Assemblea Constituent.
1. L'Assemblea constituent dels col·legis creats
serà convocada pels òrgans provisionals de
direcció. La convocatòria s'efectuarà, almenys,
amb vint dies d'antelació a la seua realització,
mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana.
2. Correspon a l'Assemblea constituent l'aprovació
dels estatuts definitius del col·legi proposats per
l'òrgan provisional de direcció en el termini de 6
mesos des de l'aprovació dels estatuts
provisionals, així com la ratificació de la primera
junta de govern del col·legi proposada per l'òrgan
provisional de direcció, o la convocatòria del
procés electoral per a la seua elecció.
3. L'acta de l'Assemblea Constituent es remetrà a
la Conselleria de Justícia, Interior i Administració
Pública o òrgan competent en matèria de col·legis
professionals, i inclourà la composició dels seus
òrgans de govern i els estatuts del col·legi, perquè
verifique la seua legalitat i conseqüent inscripció
registral i publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana.
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DISPOSICIÓN FINAL

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana.

Única. Entrada en vigor.
La present llei entrarà en vigor l'endemà de la
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana.

València,
El president de la Generalitat
XIMO PUIG I FERRER
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