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Disposición derrogatoria única.

Quedan derrogadas cantas disposicións se opoñan
ó establecido na presente lei e, en concreto, o artigo 10
da Lei 15/1980, de creación do Consello de Seguridade
Nuclear, e o Real decreto 3229/1982, do 12 de novem-
bro, polo que se regula a taxa de servicios prestados
polo Consello de Seguridade Nuclear.

Disposición derradeira única.

A presente lei entrará en vigor o día seguinte ó da
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado», sen
prexuízo do establecido nas disposicións transitorias.

Por tanto,
Mando a tódolos españoles, particulares e autorida-

des, que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 4 de maio de 1999.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

10036 LEI 15/1999, do 4 de maio, sobre concesión
dun crédito extraordinario, por importe
de 7.673.674.489 pesetas, para compensa-lo
déficit da «Compañía Trasmediterránea,
Sociedad Anónima», correspondente ó exer-
cicio de 1996, pola explotación dos servicios
de comunicacións marítimas de interese
nacional. («BOE» 107, do 5-5-1999.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Real decreto 1876/1978, do 8 de xullo, polo que
se establece o réxime de prestacións dos servicios de
comunicacións marítimas de interese nacional, autorizou
o daquela Ministerio de Transportes e Comunicacións
a subscribir coa «Compañía Trasmediterránea, Sociedad
Anónima» o contrato polo que se teñen que rexe-los
mencionados servicios e aprobou as bases ás que ten
que se axusta-lo devandito contrato, que se formalizou
en escritura pública o 4 de setembro de 1978.

A cláusula vixésimo quinta do contrato regulador esta-
blece que o equilibrio económico-financeiro dos servicios
se obterá a través das achegas do Estado, fixadas na
denominada «Conta do Estado».

A «Conta do Estado» correspondente ó exercicio
de 1996, presentada pola compañía, unha vez corrixida
de conformidade cos axustes realizados pola Interven-
ción Xeral da Administración do Estado, presenta un
saldo a favor da «Compañía Trasmediterránea, Sociedad
Anónima» de 7.673.674.489 pesetas.

O crédito extraordinario está destinado a financia-lo
déficit da «Compañía Trasmediterránea, Sociedad Anó-
nima» do exercicio 1996, con obxecto de consegui-lo
equilibrio económico-financeiro dos servicios de comu-
nicacións marítimas de interese nacional prestados pola
compañía, en virtude do establecido no contrato regu-
lador dos citados servicios, subscrito o 4 de setembro
de 1978, e tramítase de acordo co Consello de Estado,
logo de informe favorable da Dirección Xeral de Orza-
mentos.

Artigo 1. Concesión do crédito extraordinario.

Concédese un crédito extraordinario por importe de
7.673.674.489 pesetas á Sección 17 «Ministerio de
Fomento», Servicio 32 «Dirección Xeral da Mariña Mer-
cante», programa 514D «Subvencións e apoio ó trans-
porte marítimo», capítulo 4 «Transferencias correntes»,
artigo 44 «A empresas públicas e outros entes públicos»,
concepto 440 «Á ‘‘Compañía Trasmediterránea, Socie-
dad Anónima’’ para compensa-lo déficit pola explotación
dos servicios de comunicacións marítimas de interese
nacional, durante o exercicio 1996».

Artigo 2. Financiamento do crédito extraordinario.

O crédito extraordinario a que se refire o artigo ante-
rior financiarase con débeda pública, de acordo co esta-
blecido no artigo 101 do texto refundido da Lei xeral
orzamentaria, aprobado polo Real decreto lexislati-
vo 1091/1988, do 23 de setembro.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

A presente lei entrará en vigor o día seguinte ó da
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,

que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 4 de maio de 1999.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

10037 LEI 16/1999, do 4 de maio, de creación
do Colexio de Xeógrafos. («BOE» 107,
do 5-5-1999.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban tólos que a viren e a entenderen que as Cortes
Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O desenvolvemento científico da xeografía na segun-
da metade deste século, debido á ampliación dos seus
coñecementos, axudado pola evolución das técnicas,
comportou unha demanda profesional, por parte da
sociedade, descoñecida ata hai relativamente pouco
tempo.

A sociedade española viviu tamén este cambio e non
é allea a esta evolución, sendo moi elevado o número
de profesionais da xeografía que se encontran en pose-
sión da titulación académica que os habilita para o seu
exercicio. Como consecuencia diso actualmente 26 uni-
versidades españolas imparten a licenciatura de Xeo-
grafía, creada desde hai algúns anos diferenciada da
de Filosofía e Letras, cunha oferta de 2.000 prazas
anuais, feito que permite prever unha promoción
de 1.000 profesionais potenciais anuais, o último destino
dos cales os sitúa nos campos da información territorial
(cartográfica ou alfanumérica), do ensino, da investiga-
ción, da ordenación do territorio, do ambiente, da ava-
liación dos procesos socioterritoriais, etc., con especia-
lidades, á luz dos plans de estudio, moi variadas e carac-
terizadas, xeralmente, pola súa natureza interdisciplina-
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ria, pero claramente diferenciadas doutras profesións
coas que de cotío traballan conxuntamente.

Boa proba diso é que dos 6.500 titulados superiores
que orientaron a súa licenciatura ós coñecementos xeo-
gráficos, a metade exercen profesionalmente como tales.
Así mesmo, as administracións públicas foron dotando
e cubrindo un número significativo de prazas específicas
para estas titulacións, cunha perspectiva cada vez maior.

Os xeógrafos profesionais e os docentes e investi-
gadores en xeografía viñéronse agrupando e asociando
desde hai tempo, tanto para fins profesionais como cien-
tíficos, no ámbito estatal e autonómico, con estreitas
relacións entre eles para acadaren un enriquecemento
mutuo e unha mellor defensa dos seus comúns intereses,
chegando a crear un organismo común chamado «Xes-
tora do Colexio de Xeógrafos».

Por todo iso, parece chegado o momento de crear
un Colexio Profesional de Xeógrafos como instrumento
necesario para a regulación e ordenación da profesión
e para a súa mellor disposición ó servicio da sociedade,
así como para a defensa dos intereses profesionais en
igualdade de condicións con outros titulados universi-
tarios.

Artigo 1.

Créase o Colexio de Xeógrafos, como corporación
de dereito público, que terá personalidade xurídica e
plena capacidade para o cumprimento dos seus fins con
suxeición á lei.

Artigo 2.

1. O Colexio de Xeógrafos agrupará os licenciados
en Xeografía. Poderanse integrar tamén no Colexio de
Xeógrafos os licenciados en Xeografía e Historia (sección
de Xeografía), e en Filosofía e Letras, licenciados con
anterioridade á data que para as distintas universidades
determinen os estatutos. Así mesmo, poderanse integrar
aqueles titulados superiores que demostren ante os órga-
nos de goberno do Colexio de Xeógrafos unha dedica-
ción continuada á xeografía e cumpran os requisitos que
regulamentariamente se establezan.

2. A colexiación terá os efectos establecidos pola
lexislación xeral sobre colexios profesionais.

Artigo 3.

O Colexio de Xeógrafos relacionarase coa Adminis-
tración xeral do Estado a través do Ministerio de Fomento.

Disposición transitoria primeira.

A Comisión Xestora do Colexio de Xeógrafos, xurdida
da agrupación da Asociación de Geógrafos Españoles
(AGE), a Real Sociedad Geográfica, a Asociación de Geó-
grafos Profesionales de Andalucía, a Associació de Geò-
grafs Professionals de Catalunya, a Associació de Geò-
grafs de les Illes Balears, GAIA Asociación Canaria de
Geógrafos, GEA Asociación de Geografía de Asturias e
a Asociación de Geógrafos de Galicia, farase cargo pro-
visionalmente do Colexio de Xeógrafos ata a súa defi-
nitiva regulación e constitución dos seus órganos de
goberno.

Disposición transitoria segunda.

O Ministerio de Fomento, logo de audiencia da «Xes-
tora do Colexio de Xeógrafos», aprobará os estatutos
provisionais do colexio, que regularán, conforme á lei,

os requisitos para a adquisición da condición de colexia-
do que permite participar nas eleccións dos órganos de
goberno, o procedemento e prazo de convocatoria das
mencionadas eleccións, así como da constitución dos
órganos de goberno elixidos.

Disposición transitoria terceira.

Constituídos os órganos de goberno colexiados,
segundo o establecido na disposición precedente, aque-
les remitiranlle ó Ministerio de Fomento, no prazo de
seis meses, os estatutos a que se refire a lexislación
vixente sobre colexios profesionais.

Disposición derradeira única.

Facúltase o Ministerio de Fomento para dicta-las dis-
posicións necesarias para a execución da presente lei.

Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,

que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 4 de maio de 1999.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

10225 LEI ORGÁNICA 12/1999, do 6 de maio, de
reforma da Lei orgánica 1/1983, do 25 de
febreiro, de Estatuto de autonomía de Estre-
madura. («BOE» 109, do 7-5-1999.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei
orgánica:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Transcorridos quince anos desde a aprobación da Lei
orgánica 1/1983, do 25 de febreiro, de Estatuto de auto-
nomía de Estremadura, desenvolvida neste período con
suficiente experiencia na organización e funcionamento
das súas institucións de autogoberno, na asunción e exer-
cicio de competencias previstas no propio Estatuto, ben
no seu texto orixinal ou na reforma derivada do pacto
autonómico de 1992, na organización, xestión e pres-
tación de servicios e, en definitiva, no proceso de apli-
cación do Estado das Autonomías previsto no Título VIII
da Constitución española que serve de marco e funda-
mento ó Estatuto da Comunidade Autónoma de Estre-
madura; parece oportuno e conveniente proceder a unha
nova reforma da lei institucional básica de Estremadura,
na que se trata de conseguir avances substanciais en
catro direccións. A primeira, clarificando as esferas
correspondentes ós poderes lexislativo e executivo, de
maneira que permita un funcionamento máis correcto
e mellor visualizado polos cidadáns da división de pode-
res en que se basea o noso sistema político, abrindo,
ó mesmo tempo, a posibilidade de crear novos órganos
que coadxuven a esta mellora do funcionamento ins-
titucional da rexión.

A segunda, ampliando as competencias susceptibles
de seren asumidas, a través dos procedementos per-
mitidos pola nosa Constitución en materias tales como
ferrocarrís, estradas, centros de contratación, cultura, ins-


