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Disposicions generals

CAP DE L’ESTAT
24773 LLEI 35/1998, de 27 d’octubre, per la qual
es crea el Coegi Oficial de Pilots de l’Aviació
Comercial. («BOE» 258, de 28-10-1998.)
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, sobre coegis professionals, en l’article 4 estableix que la creació dels
coegis professionals s’ha de fer mitjançant una llei, a
petició dels professionals interessats.
Els pilots d’avions adscrits a activitats mercantils, relacionades amb el transport o amb tasques aèries, constitueixen un conjunt laboral en què conflueixen una sèrie
d’interessos comuns relacionats amb l’accés a la professió, la formació tècnica, l’actualització de coneixements sobre aeronàutica, la defensa de la competència
iícita, etc., que motiven la necessitat de agrupar-los corporativament, per tal de donar curs legal a les seves
aspiracions legítimes i de promoure la defensa dels drets
fonamentals de tots els ciutadans com a usuaris del transport aeri.
Els pilots de l’aviació civil comercial han defensat tots
aquests interessos per mitjà de l’associació que aquests
pilots tenen constituïda, la qual, en representació dels
seus associats, ha soicitat la creació del Coegi Oficial
de Pilots de l’Aviació Comercial.
Article 1.
Es crea el Coegi Oficial de Pilots de l’Aviació Comercial com a corporació de dret públic reconeguda per
l’Estat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
per al compliment de les seves finalitats, el qual agrupa
per a l’exercici de la professió, de conformitat amb el
que disposen les lleis 2/1974, de 13 de febrer, i 7/1997,
de 14 d’abril, tots els professionals que tinguin el títol
aeronàutic civil de pilot comercial i de pilot de transport
de línia aèria, en les modalitats d’avió o helicòpter.
Article 2.
Als efectes del que preveu l’apartat tres de l’article 2
de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, el Coegi Oficial
de Pilots de l’Aviació Comercial es relaciona orgànicament amb l’Administració per mitjà del Ministeri de
Foment.
Disposició transitòria primera.
El Ministeri de Foment, amb l’audiència prèvia de l’Associació Espanyola de Pilots Civils Comercials, i també

de qualsevol altra que tingui associats amb el títol de
pilot de transport de línia aèria o de pilot comercial,
ha d’aprovar els estatuts provisionals d’aquest Coegi.
Aquests estatuts han de regular, d’acord amb les disposicions legals actualment vigents, els requisits per a
l’adquisició de la condició de coegiat que permeti participar en les eleccions dels òrgans de govern, el procediment i el termini de convocatòria d’aquestes eleccions, com també la constitució dels òrgans de govern
del Coegi Oficial de Pilots de l’Aviació Comercial.
Disposició transitòria segona.
Constituïts els òrgans de govern coegials, d’acord
amb el que estableix la disposició precedent, aquells
han de remetre al Ministeri de Foment, en el termini
de sis mesos, els estatuts generals a què es refereix
la legislació vigent sobre coegis professionals. Aquest
Ministeri ha de sotmetre a l’aprovació del Govern els
estatuts generals esmentats. Aquesta aprovació anua
i deixa sense efecte aquests estatuts provisionals.
Disposició final única.
Es faculta el Ministeri de Foment per dictar les disposicions 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, 27 d’octubre de 1998.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

24774 CORRECCIÓ d’errades al Reial decret llei
14/1998, de 9 d’octubre, d’adhesió d’Espanya a diversos acords del Fons Monetari Internacional. («BOE» 258, de 28-10-1998.)
Havent observat errades en el text del Reial decret
llei 14/1998, de 9 d’octubre, d’adhesió d’Espanya a
diversos acords del Fons Monetari Internacional, publicat
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 243, del 10,
i en el suplement número 7 en llengua catalana, es procedeix a fer-ne les rectificacions oportunes referides a
la versió en llengua catalana:
A l’annex de la Resolució 53-2 de la Junta de Governadors, els països membres de l’FMI que s’indiquen s’han
d’entendre publicats de la manera següent: «39 República del Congo; 59 Iugoslàvia (Sèrbia Montenegro);
126 Palau; 146 República Eslovaca; 153 Saint
Christopher and Nevis; 158 Swazilàndia; 160 Suïssa;
161 República Àrab Síria i 175 Estats Units d’Amèrica».

