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Disposició derogatòria única.

Queden derogades les disposicions que s’oposin al
que estableixen aquesta Llei i, en concret, l’article 10
de la Llei 15/1980, de creació del Consell de Seguretat
Nuclear, i el Reial decret 3229/1982, de 12 de novem-
bre, pel qual es regula la taxa de serveis prestats pel
Consell de Seguretat Nuclear.

Disposició final única.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat», sens perjudici del que
estableixen les disposicions transitòries.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 4 de maig de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

10036 LLEI 15/1999, de 4 de maig, sobre concessió
d’un crèdit extraordinari, per un import
de 7.673.674.489 pessetes, per compensar
el dèficit de la «Compañía Trasmediterránea,
Sociedad Anónima», corresponent a l’exercici
de 1996, per l’explotació dels serveis de
comunicacions marítimes d’interès nacional.
(«BOE» 107, de 5-5-1999.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Reial decret 1876/1978, de 8 de juliol, pel qual
s’estableix el règim de prestacions dels serveis de comu-
nicacions marítimes d’interès nacional, va autoritzar l’a-
leshores Ministeri de Transport i Comunicacions a subs-
criure amb la «Compañía Trasmediterránea, Sociedad
Anónima» el contracte pel qual s’han de regir els serveis
esmentats i va aprovar les bases a les quals s’ha d’ajustar
aquest contracte, que es va formalitzar en escriptura
pública el 4 de setembre de 1978.

La clàusula vint-i-cinquena del contracte regulador
estableix que l’equilibri economicofinancer dels serveis
s’obté per mitjà de les aportacions de l’Estat, que es
fixen en l’anomenat «Compte de l’Estat».

El «Compte de l’Estat» corresponent a l’exercici
de 1996, presentat per la companyia, una vegada corre-
git de conformitat amb els ajustos efectuats per la Inter-
venció General de l’Administració de l’Estat, dóna un
saldo a favor de la «Compañía Trasmediterránea, Socie-
dad Anónima» de 7.673.674.489 pessetes.

El crèdit extraordinari està destinat a finançar el dèficit
de la «Compañía Trasmediterránea, Sociedad Anónima»
de l’exercici 1996, per tal d’aconseguir l’equilibri eco-
nomicofinancer dels serveis de comunicacions marítimes
d’interès nacional prestats per la companyia, en virtut
del que estableix el contracte regulador dels serveis
esmentats, subscrit el 4 de setembre de 1978, i es tra-
mita d’acord amb el Consell d’Estat, amb l’informe previ
favorable de la Direcció General de Pressupostos.

Article 1. Concessió del crèdit extraordinari.

Es concedeix un crèdit extraordinari per un import
de 7.673.674.489 pessetes a la secció 17 «Ministeri
de Foment», servei 32 «Direcció General de la Marina
Mercant», programa 514D «Subvencions i suport al
transport marítim», capítol 4 «Transferències corrents»,
article 44 «A empreses públiques i altres ens públics»,
concepte 440 «A la ‘‘Compañía Trasmediterránea, Socie-
dad Anónima’’ per compensar el dèficit per l’explotació
dels serveis de comunicacions marítimes d’interès nacio-
nal, durant l’exercici de 1996».

Article 2. Finançament del crèdit extraordinari.

El crèdit extraordinari a què es refereix l’article ante-
rior es finança amb Deute Públic, d’acord amb el que
estableix l’article 101 del text refós de la Llei general
pressupostària, aprovat pel Reial decret legisla-
tiu 1091/1988, de 23 de setembre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 4 de maig de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

10037 LLEI 16/1999, de 4 de maig, de creació del
Co�egi de Geògrafs. («BOE» 107, de 5-5-1999.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El desenvolupament científic de la geografia en la
segona meitat d’aquest segle a causa de l’ampliació dels
seus coneixements, juntament amb l’evolució de les tèc-
niques, ha comportat una demanda professional de la
societat, desconeguda fins fa relativament poc temps.

La societat espanyola també ha viscut aquest canvi
i no és aliena a aquesta evolució, i és molt elevat el
nombre de professionals de la geografia que tenen la
titulació acadèmica que els habilita per al seu exercici.
Com a conseqüència d’això, 26 universitats espanyoles
imparteixen actualment la llicenciatura de Geografia
actualment, creada des de fa alguns anys diferenciada
de la de Filosofia i Lletres, amb una oferta de 2.000
places anuals, fet que permet preveure una promoció
de 1.000 professionals potencials anuals, l’últim destí dels
quals els situa en els camps de la informació territorial
(cartogràfica o alfanumèrica), l’ensenyament, la investi-
gació, l’ordenació del territori, el medi ambient, l’avaluació
dels processos socioterritorials, etc., amb especialitats,
tenint en compte els plans d’estudi, molt variades i carac-
teritzades, generalment, per la seva naturalesa interdis
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ciplinària, però clarament diferenciades d’altres profes-
sions amb les que habitualment treballen de manera
conjunta.

Bona prova d’això és que dels 6.500 titulats superiors
que han orientat la llicenciatura als coneixements geo-
gràfics, la meitat exerceixen professionalment com a tals.
Així mateix, les administracions públiques han dotat i
cobert un nombre significatiu de places específiques per
a aquestes titulacions, amb una perspectiva cada vegada
més àmplia.

Els geògrafs professionals i els docents i els inves-
tigadors en geografia s’han agrupat i associat des de
fa temps tant per a finalitats professionals com cien-
tífiques, en l’àmbit estatal i autonòmic, amb estretes rela-
cions entre ells per assolir un enriquiment mutu i una
millor defensa dels interessos comuns, i han arribat a
crear un organisme comú anomenat «Gestora del Colegio
de Geógrafos».

Per tot això, sembla arribat el moment de crear el
Co�egi Professional de Geògrafs com a instrument
necessari per regular i ordenar la professió i per millorar
la seva disposició al servei de la societat, com també
per defensar els interessos professionals en igualtat de
condicions amb altres titulats universitaris.

Article 1.

Es crea el Co�egi de Geògrafs, com a corporació de
dret públic, que té personalitat jurídica i plena capacitat
per al compliment de les seves finalitats d’acord amb
la Llei.

Article 2.

1. El Co�egi de Geògrafs agrupa els llicenciats en
Geografia. Es poden integrar també en el Co�egi de Geò-
grafs els llicenciats en Geografia i Història (secció de
Geografia), i en Filosofia i Lletres, llicenciats abans de
la data que per a les diverses universitats determinin
els Estatuts. Així mateix, s’hi poden integrar els titulats
superiors que demostrin davant dels òrgans de govern
del Co�egi de Geògrafs una dedicació continuada a la
geografia i compleixin els requisits que s’estableixin per
reglament.

2. La co�egiació té els efectes que estableix la legis-
lació general sobre co�egis professionals.

Article 3.

El Co�egi de Geògrafs es relaciona amb l’Adminis-
tració General de l’Estat per mitjà del Ministeri de
Foment.

Disposició transitòria primera.

La Comissió Gestora del Co�egi de Geògrafs, sorgida
de l’agrupació de l’Asociación de Geógrafos Españoles
(AGE), la Real Sociedad Geográfica, l’Asociación de Geó-
grafos Profesionales de Andalucía, l’Associació de Geò-
grafs Professionals de Catalunya, l’Associació de Geò-
grafs de les Illes Balears, GAIA Asociación Canaria de
Geógrafos, GEA Asociación de Geografía de Asturias i
l’Asociación de Geógrafos de Galicia, es fa càrrec pro-
visionalment del Co�egi de Geògrafs fins a la regulació
definitiva i la constitució dels òrgans de govern.

Disposició transitòria segona.

El Ministeri de Foment, amb l’audiència prèvia de la
«Gestora del Co�egi de Geògrafs», ha d’aprovar els Esta-
tuts provisionals del Co�egi, que han de regular, d’acord
amb la llei, els requisits per a l’adquisició de la condició
de co�egiat que permet participar en les eleccions dels

òrgans de govern, el procediment i el termini de con-
vocatòria de les eleccions esmentades, com també de
la constitució dels òrgans de govern escollits.

Disposició transitòria tercera.

Constituïts els òrgans de govern co�egiats, segons
el que estableix la disposició precedent, han de remetre
al Ministeri de Foment, en el termini de sis mesos, els
Estatuts a què es refereix la legislació vigent sobre co�e-
gis professionals.

Disposició final única.

Es faculta el Ministeri de Foment per dictar les dis-
posicions necessàries per a l’execució d’aquesta Llei.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 4 de maig de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERI D’AGRICULTURA,

PESCA I ALIMENTACIÓ

10041 CORRECCIÓ d’errades del Reial decret
331/1999, de 26 de febrer, de normalització
i tipificació dels productes de la pesca, frescos,
refrigerats o cuits. («BOE» 107, de 5-5-1999.)

Havent observat errades en el text del Reial
decret 331/1999, de 26 de febrer, de normalització
i tipificació dels productes de la pesca, frescos, refrigerats
o cuits, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» núme-
ro 66, de 18 de març de 1999, i en el suplement en
català número 7, de 16 d’abril de 1999, es procedeix
a fer-ne les modificacions oportunes referides a la versió
en llengua catalana:

Pàgina 554, annex II:

Arengada de l’espècie Clupea harengus. Regió:

On diu:

«2(a)
(b)»

Ha de dir:

«(a)
2

(b)»

Sardina de l’espècie Sardina pilchardus. Kg/unitat
(1)-Unitats/Kg (2):

On diu:

«15 g. De 36 a 91
De 0,011 a 0,028 —»

Ha de dir:

«15 g. —»
De 0,011 a 0,028 De 36 a 91»


