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separació, amb reembossament dels participadors
sense despesa, al valor de liquidació determinat
d’acord amb l’article 20.2 corresponent al dia en
què finalitzi el termini de l’exercici del dret de sepa-
ració.»

4. S’afegeix un paràgraf al número 3 de l’article 28
de la Llei 46/1984, de 26 de desembre, reguladora de
les institucions d’inversió co�ectiva, que queda redactat
de la manera següent:

«No obstant això, no és procedent el dret de
reembossament a què es refereix el paràgraf ante-
rior quan la substitució de la societat gestora, l’e-
fectuï una altra societat gestora del mateix grup,
o com a conseqüència de la fusió o creació d’una
nova societat gestora del mateix grup. En els supò-
sits esmentats abans, s’ha d’acreditar una conti-
nuïtat en la gestió en el moment de la so�icitud
de l’autorització que preveu el número 1 anterior.»

Disposició addicional tercera.

La disposició addicional vuitena de la Llei 6/1997,
de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Admi-
nistració General de l’Estat, queda de la manera següent:

«Disposició addicional vuitena. Règim jurídic del
Banc d’Espanya i dels fons de garantia de dipò-
sits en entitats de crèdit.

El Banc d’Espanya, així com els fons de garantia
de dipòsits en establiments bancaris, en caixes d’es-
talvi i en cooperatives de crèdit es regeixen per
la seva legislació específica.»

Disposició addicional quarta.

S’autoritza el Govern a desplegar per reglament el
que disposa aquesta Llei.

Disposició transitòria única.

Les entitats mercantils que a l’entrada en vigor d’a-
questa Llei exerceixin les activitats que regula aquesta
Llei i compleixin els requisits d’inversió d’actius i altres
d’exigits per a les institucions d’inversió co�ectiva immo-
biliària, disposen del termini màxim d’un any a partir
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei per transformar-se,
amb l’adaptació prèvia dels seus estatuts al que estableix
la dita Llei, en alguna de les institucions d’inversió co�ec-
tiva de caràcter no financer; les operacions de trans-
formació s’assimilen al que disposa el capítol VIII del
títol VIII de la Llei 43/1995, de l’impost sobre societats.

Per tant,

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,
que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 1 de juliol de 1998.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

15584 LLEI 21/1998, d’1 de juliol, per la qual es
crea el Consell General de Co�egis de Fisio-
terapeutes. («BOE» 157, de 2-7-1998.)

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

La Llei 2/1974, de 13 de febrer, de co�egis pro-
fessionals, modificada per les lleis 74/1978, de 26 de
desembre, i 7/1997, de 14 d’abril, estableix que, quan
en una determinada professió hi hagi diverses organit-
zacions co�egials d’àmbit territorial inferior al nacional,
s’ha de constituir un consell general de co�egis, que
s’ha de crear mitjançant una llei de l’Estat, d’acord amb
el que preveu la Llei 12/1983, de 14 d’octubre, del
procés autonòmic.

La situació abans descrita es produeix en l’actualitat
amb relació a la professió de fisioterapeuta, el corres-
ponent títol oficial de diplomat universitari de la qual
va ser creat pels reials decrets 2965/1980, de 12 de
desembre, i 1414/1990, de 26 d’octubre, per la qual
cosa és procedent constituir mitjançant aquesta norma
el corresponent Consell General de Co�egis de Fisio-
terapeutes.

Article 1. Creació.

Es crea el Consell General de Co�egis de Fisiotera-
peutes com a corporació de dret públic que té perso-
nalitat jurídica i plena capacitat per al compliment de
les seves finalitats d’acord amb la Llei.

Article 2. Relacions amb l’Administració General de
l’Estat.

El Consell General de Co�egis de Fisioterapeutes es
relaciona amb l’Administració General de l’Estat a través
del Ministeri de Sanitat i Consum.

Disposició transitòria primera. Comissió Gestora.

1. A l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’ha de cons-
tituir la Comissió Gestora composta per un representant
de cada un dels co�egis oficials de fisioterapeutes exis-
tents al territori nacional, sempre que hagin estat o siguin
formalment creats per la comunitat autònoma corres-
ponent.

2. La Comissió Gestora ha d’elaborar, en el termini
de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’a-
questa Llei, els Estatuts provisionals reguladors dels
òrgans de govern del Consell General de Co�egis de
Fisioterapeutes, que han d’incloure les normes de cons-
titució i funcionament d’aquests òrgans, amb la deter-
minació expressa de la competència independent, enca-
ra que coordinada, de cadascun d’ells.

3. Els Estatuts provisionals s’han de remetre al
Ministeri de Sanitat i Consum, que ha de verificar-ne
l’adequació a la legalitat i ordenar-ne, si s’escau, la publi-
cació al «Butlletí Oficial de l’Estat».
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Disposició transitòria segona. Constitució del Consell
General de Co�egis de Fisioterapeutes.

1. El Consell General de Co�egis de Fisioterapeutes
queda constituït formalment i adquireix personalitat jurí-
dica i plena capacitat d’obrar en el moment en què es
constitueixin els seus òrgans de govern d’acord amb
el que preveuen els Estatuts provisionals a què es refereix
la disposició anterior.

2. En el termini d’un any des de la seva constitució,
el Consell General de Co�egis de Fisioterapeutes ha d’e-
laborar els Estatuts que preveu l’article 6.2 de la Llei
de co�egis professionals, que han de ser sotmesos a
l’aprovació del Govern a través del ministre de Sanitat
i Consum.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publi-
cació al «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, 1 de juliol de 1998.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ


