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Article quinze.–Totes les actuacions que l’INFE ha de dur a 
terme a l’exterior s’han de realitzar sota les directrius i coordi-
nació de les oficines comercials d’Espanya a l’estranger.

IV. FINANÇAMENT

Article setze.–El finançament dels crèdits extraordina-
ris a què es refereixen els articles primer i quart es realitza 
amb crèdit del Banc d’Espanya al Tresor públic, que no 
merita interès. A aquests efectes, la quantia establerta a 
l’article disset.cinc de la Llei quaranta-quatre/mil nou-
cents vuitanta-u, de pressupostos generals de l’Estat per 
a mil nou-cents vuitanta-dos, es veu incrementada en 
l’import dels crèdits extraordinaris que s’autoritzen en els 
articles esmentats d’aquesta disposició.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.–Totes les transmissions, actes i operacions 
necessàries per a la constitució i posada en funcionament 
de l’INFE estan exemptes de qualsevol tribut.

Segona.–Es concedeix un crèdit extraordinari de tres-
cents milions de pessetes amb la següent aplicació pres-
supostària: vint-i-dos punt zero u punt quatre-cents sei-
xanta-u. «Subvenció a l’INFE per atendre les seves 
despeses d’instal·lació i funcionament».

Aquest crèdit es finança amb càrrec a dotacions dels 
vigents pressupostos generals de l’Estat.

Tercera.–S’autoritza el Ministeri d’Hisenda a transferir 
a l’INFE, a mesura que aquest assumeixi la realització 
d’actuacions fins ara portades a terme per la Direcció 
General d’Exportació, els saldos dels crèdits, tant d’opera-
cions corrents com de capital, assignats al centre directiu 
esmentat en el vigent pressupost de despeses del Minis-
teri d’Economia i Comerç.

S’autoritza el Govern a aprovar els pressupostos de 
l’INFE per a l’any mil nou-cents vuitanta-dos.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.–El Govern ha de promulgar, en el termini 
màxim d’un any, a proposta del Ministeri d’Economia i 
Comerç i amb el dictamen previ del Consell d’Estat, el 
Reglament de l’INFE.

Segona.–Aquest Reial decret llei entra en vigor l’en-
demà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, dos d’abril de mil nou-cents vuitanta-dos.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 

 9658 LLEI 10/1982, de 13 d’abril, de creació dels col-
legis oficials d’assistents socials.  («BOE» 99, 
de 26-4-1982.)

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.

Article primer.

Es creen els col·legis oficials de diplomats en Treball 
Social i Assistents Socials com a corporacions de dret 

públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
per al compliment dels seus fins.

Article segon.

S’estableix el Consell General de Col·legis Oficials de 
Diplomats en Treball Social i Assistents Socials.

Article tercer.

Els col·legis oficials de diplomats en Treball Social i 
Assistents Socials, que poden tenir l’àmbit de comunitats 
autònomes, regional o provincial, han d’integrar en els 
seus respectius territoris els qui reuneixin els requisits 
legals per ser considerats com a diplomats universitaris 
en Treball Social i Assistents Socials, i per a l’exercici de la 
professió és obligatòria la incorporació al col·legi corres-
ponent.

Article quart.

Els col·legis oficials de diplomats en Treball Social i 
Assistents Socials es relacionen amb l’Administració a 
través del Ministeri de Treball i Seguretat Social o del que 
per via reglamentària determini el Govern.

Els col·legis territorials, si s’escau, s’han de relacionar 
directament amb l’Administració de les seves comunitats 
autònomes, sens perjudici de la seva participació en el 
Consell General.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.–El Ministeri de Treball i Seguretat Social, 
amb audiència prèvia de la Federació Espanyola de les 
Associacions d’Assistents Socials, que actua en qualitat 
de Comissió Gestora, ha d’aprovar els estatuts provisio-
nals del Col·legi, que, d’acord amb la Llei, han de regular 
els requisits per a l’adquisició de la condició de col·legiats 
que permeti participar a les eleccions dels òrgans de 
govern, el procediment i termini de convocatòria de les 
eleccions esmentades, així com de la constitució dels 
òrgans de Govern.

Segona.–La vigència dels estatuts esmentats queda 
sense efecte una vegada que els òrgans propis de la Cor-
poració elaborin i sotmetin al Govern, en el termini de sis 
mesos, de conformitat amb la Llei de tretze de febrer de 
mil nou-cents setanta-quatre, els estatuts generals defini-
tius, i aquests siguin aprovats.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.–Es faculta el Ministeri de Treball i Seguretat 
Social per dictar les disposicions necessàries per a l’exe-
cució del que disposa aquesta Llei.

Segona.–El que disposa aquesta Llei s’entén sens per-
judici del que preveuen els estatuts d’autonomia de les 
comunitats autònomes.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, tretze d’abril de mil nou-
cents vuitanta-dos.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 


