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Article setè.—El traspàs al pavelló d’un altre Estat de
la flota que, matriculada a les Canàries i acollida als beneficis d’aquesta Llei, s’integri en empreses de nacionalitat
mixta requereix un informe favorable de la Junta de les
Canàries. Aquest requisit també és d’aplicació en cas de
transferència entre nacionals.
Article vuitè.—Les finalitats perseguides per aquesta
Llei s’han de tenir en compte en l’elaboració, desenvolupament, pròrroga o modificació dels convenis internacionals que puguin afectar la pesca en les aigües de la zona
econòmica de les Canàries o els interessos pesquers
específics de l’arxipèlag.

tòria de les eleccions esmentades, així com la constitució
dels òrgans de govern del Col·legi Oficial de Geòlegs.
Segona.—Un cop constituïts els òrgans de govern
col·legials, segons el que estableix la disposició precedent, aquells han de remetre al Ministeri d’Indústria, en el
termini de sis mesos, els Estatuts a què es refereix la
legislació vigent sobre col·legis professionals.

DISPOSICIÓ FINAL

Madrid, vint-i-sis de desembre de mil nou-cents
setanta-vuit.

S’entén la participació de l’Estat sens perjudici de les
altres inversions necessàries per al desenvolupament de
les Canàries.

DISPOSICIÓ FINAL
Es faculta el Ministeri d’Indústria i Energia per dictar
les disposicions necessàries per a l’execució d’aquesta
Llei.

JUAN CARLOS
El president de les Corts,
ANTONIO HERNÁNDEZ GIL

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
No són aplicables les disposicions que exigeixen el
desballestament previ a la fabricació de vaixells que es
matriculin a les Canàries i es destinin a la pesca, en aigües
de la zona econòmica de les illes, de túnids i altres espècies incloses en l’avaluació de recursos en la zona esmentada.
Madrid, vint-i-sis de desembre de mil nou-cents
setanta-vuit.
JUAN CARLOS
El president de les Corts,
ANTONIO HERNÁNDEZ GIL
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LLEI 73/1978, de 26 de desembre, de creació
del Col·legi Oficial de Geòlegs. («BOE» 10,
d’11-1-1979.)

De conformitat amb la Llei aprovada per les Corts,
sanciono:
Article primer.—Es crea el Col·legi Oficial de Geòlegs,
com a corporació de dret públic, que té personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment dels seus fins
amb subjecció a la Llei.
Article segon.—El Col·legi Oficial de Geòlegs, que té
àmbit nacional, agrupa els llicenciats i doctors en ciències
geològiques que voluntàriament s’hi integrin.
Aquest Col·legi es relaciona amb l’Administració a través del Ministeri d’Indústria i Energia o del que determini
el Govern, per via reglamentària.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Es poden integrar en el Col·legi Oficial de Geòlegs els
llicenciats i doctors en ciències naturals que siguin membres de l’Associació de Geòlegs Espanyols.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.—El Ministeri d’Indústria i Energia, amb
l’audiència prèvia de l’Associació de Geòlegs Espanyols,
ha d’aprovar els Estatuts provisionals d’aquest Col·legi.
Aquests Estatuts han de regular, de conformitat amb la
Llei, els requisits per a l’adquisició de la condició de
col·legiats que permeti participar en les eleccions dels
òrgans de govern, el procediment i termini de convoca-
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LLEI 74/1978, de 26 de desembre, de normes
reguladores dels col·legis professionals.
(«BOE» 10, d’11-1-1979.)

De conformitat amb la Llei aprovada per les Corts,
sanciono:
Article primer.—Queden derogats els preceptes
següents de la Llei dos/mil nou-cents seixanta-quatre, de
tretze de febrer, de col·legis professionals:
— Els apartats dos i quatre de l’article primer i l’incís
final de l’apartat tres del mateix article, que diu: «I de les
específiques de l’organització sindical en matèria de relacions laborals».
— L’apartat a) de l’article cinquè.
— L’apartat 5 de l’article setè.
— L’incís final de l’apartat dos de l’article vuitè, que
diu: «I en tot cas, també estarà legitimada l’Administració
de l’Estat», i
— L’apartat quatre de l’article vuitè.
Article segon.—Els preceptes de la mateixa Llei que a
continuació es detallen queden redactats de la forma que
s’indica:
Article segon, apartat dos. «Els consells generals i, si
s’escau, els col·legis d’àmbit nacional, han d’emetre
informe preceptivament dels projectes de llei o de disposicions de qualsevol rang que es refereixin a les condicions generals de les funcions professionals, entre les
quals figuren l’àmbit, els títols oficials requerits, el règim
d’incompatibilitats amb altres professions i el d’honoraris
quan es regeixin per tarifes o aranzels».
Article segon, apartat tres. «Els col·legis professionals
s’han de relacionar amb l’Administració a través del
departament ministerial competent».
Article sisè, apartat quatre. «Així mateix, els col·legis
han d’elaborar els seus Estatuts particulars per regular-ne
el funcionament. Han de ser aprovats necessàriament pel
Consell General, sempre que estiguin d’acord amb
aquesta Llei i amb l’Estatut general».
Article novè, apartat u, paràgraf inicial. «Els consells
generals dels col·legis tenen a tots els efectes la condició
de corporació de dret públic, amb personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat. Tenen les funcions següents ...».
Article novè, apartat dos, paràgraf segon. «El president és elegit per tots els presidents, degans, síndics
d’Espanya o, si no n’hi ha, pels qui estatutàriament els
substitueixin».
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Article novè, apartat quatre. «El que preveuen els
apartats tres i quatre de l’article setè s’entén referit als
càrrecs del Consell General en el que els sigui aplicable».
Madrid, vint-i-sis de desembre de mil nou-cents
setanta-vuit.
JUAN CARLOS
El president de les Corts,
ANTONIO HERNÁNDEZ GIL
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LLEI 75/1978, de 26 de desembre, de cossos de
Correus i Telecomunicacions. («BOE» 10,
d’11-1-1979.)

De conformitat amb la Llei aprovada per les Corts,
sanciono:
Article primer.—U. Els cossos especials de
l’Administració civil de l’Estat que tenen al seu càrrec els
serveis postals, inclosos els de la Caixa Postal d’Estalvis i
de Telecomunicació, així com les plantilles respectives,
són els següents:
Places

Superior postal i de telecomunicació . . . . . .
De gestió postal i de telecomunicació . . . . .
Executiu postal i de telecomunicació . . . . . .
Auxiliars postals i de telecomunicació, que
està integrat per les dues escales següents:
— Oficials postals i de telecomunicació . .
— De classificació i repartiment . . . . . . . . .
Ajudants postals i de telecomunicació . . . . .
Tècnics superiors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tècnics mitjans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tècnics especialitzats . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliars tècnics, que està integrat per les dues
escales següents:
— Auxiliars tècnics de primera . . . . . . . . . .
— Auxiliars tècnics de segona . . . . . . . . . .
Places no escalafonades:
— Metges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

450
1.750
5.725
8.200
24.500
2.200
64
375
700
720
900
25

Dos. Aquests cossos i places depenen orgànicament
del Ministeri de Transports i Comunicacions a través de la
Direcció General de Correus i Telecomunicació.
Tres. Tots els espanyols, sense discriminació de sexe,
poden formar part d’aquests cossos.
Article segon.—Les funcions que corresponen als cossos esmentats en l’article anterior són les següents:
U. El cos superior postal i de telecomunicació té atribuïdes, respecte de l’explotació dels serveis, les altes
funcions de gestió, organització, planificació, control i
inspecció, estudi i proposta que, per la seva importància,
exigeixin un coneixement especial dels serveis postals i
de telecomunicació i de les disposicions administratives
que configuren els llocs de més responsabilitat.
Dos. El cos de gestió postal i de telecomunicació
exerceix les tasques de gestió, inspecció, estudi i proposta que, per la seva importància o responsabilitat, exigeixin un coneixement especial de la tècnica i organització dels serveis postals i de telecomunicació i de les
disposicions administratives de caràcter general.
Tres. El cos executiu postal i de telecomunicació duu
a terme tasques de control, tramitació i col·laboració
administrativa, així com dels llocs de comandament que
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s’especifiquin en les plantilles orgàniques i aquells altres
de caràcter operatiu que requereixin coneixements especials en l’explotació dels serveis.
Quatre. A les diferents escales del cos auxiliar postal
i de telecomunicació els corresponen les funcions
següents:
a) A l’escala d’oficials postals i de telecomunicació,
les tasques de classificació especialitzada de la correspondència, utilitzant, si s’escau, elements mecanitzats i
els de transmissió telegràfica. Així mateix, li corresponen
les tasques auxiliars de caràcter administratiu.
b) L’escala de classificació i repartiment té al seu
càrrec la classificació primària, així com la recollida i el
lliurament de tota classe de correspondència, pagament
de girs i cobrament o pagament d’efectes o valors derivats dels serveis de correus o de telecomunicació. Igualment, se li poden encomanar altres tasques complementàries i subsidiàries de les indicades anteriorment, quan
els seus components estiguin adscrits a oficines postals o
telegràfiques que així ho requereixin.
Cinc. Al cos d’ajudants postals i de telecomunicació
li corresponen funcions consistents en la classificació,
confecció, tancament i precintament de despatxos, lliurament de la correspondència a les taules, recollida i custòdia dels despatxos de valors, l’emparellament de la
correspondència i la inutilització dels seus signes de franqueig, com també la càrrega, descàrrega i transbordament d’enviaments postals i materials en general, el
maneig dels mitjans mecànics utilitzats a aquest efecte i
les tasques primàries d’instal·lació de xarxes i d’altres
elements tècnics. Així mateix, realitzen tasques anàlogues
inherents a aquestes operacions.
Sis. El cos de tècnics superiors exerceix les funcions
de planificació, direcció, inspecció tècnica, elaboració de
projectes i supervisió dels edificis i locals, dels sistemes
de telecomunicació, de les instal·lacions de mecanització
d’automatització postal i de les instal·lacions industrials,
així com l’organització i direcció de les reformes, manteniment i conservació dels edificis, els sistemes i les
instal·lacions esmentats.
Set. El cos de tècnics mitjans exerceix les funcions
que s’exposen en el número anterior que corresponguin
al seu nivell de formació i ocupa els llocs de comandament que aquelles requereixin.
Vuit. El cos de tècnics especialitzats realitza tasques
d’instal·lació, control, manteniment, conservació i reparació d’equips, sistemes i altres mitjans adscrits als serveis
que exigeixin una especial preparació, i ocupa els llocs de
comandament que aquestes tasques requereixin, així
com les tasques auxiliars en l’elaboració de projectes.
Nou. A les diferents escales del cos d’auxiliars tècnics els corresponen les funcions següents:
a) L’escala d’auxiliars tècnics de primera té al seu
càrrec la instal·lació, conservació i reparació d’equips,
xarxes, terminals i altres instal·lacions adscrites als serveis postals i de telecomunicació que requereixin una
preparació particular i no s’assignin al cos de tècnics
especialitzats, així com el comandament del personal de
l’escala d’auxiliars tècnics de segona i del cos d’ajudants
postals i de telecomunicació que estiguin adscrits a les
tasques primàries d’instal·lació de xarxes i altres elements
tècnics.
b) L’escala d’auxiliars tècnics de segona, l’execució
de treballs especialitzats, relatius a la instal·lació, conservació i reparació de xarxes i equips, sota la direcció dels
auxiliars tècnics de primera.
Article tercer.–U. En els cossos i les escales anteriorment enunciats s’hi ingressa a través de l’Escola Oficial de
Comunicacions, a la qual s’accedeix per oposició lliure o

