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3591 LLEI 2/2002, de 21 de febrer, per la qual es
crea el Consell General dels Co�egis Oficials
de Decoradors. («BOE» 46, de 22-2-2002.)

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, en l’article 4.4 esta-
bleix que quan, en una determinada professió, hi hagi
diverses organitzacions co�egials d’àmbit territorial infe-
rior al nacional, s’ha de constituir un consell general de
co�egis, la creació del qual ha de tenir lloc mitjançant
una llei de l’Estat, d’acord amb el que preveu l’article 15.3
de la Llei 12/1983, de 14 d’octubre, del procés auto-
nòmic.

El Co�egi Nacional de Decoradors ha estat l’únic exis-
tent en el territori nacional fins a l’any 1998. A partir
de llavors, diverses comunitats autònomes, com la de
les Illes Balears, Castella i Lleó, Foral de Navarra, Madrid,
Valenciana i del País Basc, han constituït, en exercici
de les seves competències en matèria de co�egis pro-
fessionals, els seus corresponents co�egis oficials de
decoradors.

En conseqüència, en relació amb la professió de deco-
rador, creada i regulada pels decrets 893/1972, de 24
de març; 902/1977, d’1 d’abril, i l’Ordre de 22 de setem-
bre de 1973, és procedent constituir mitjançant aquesta
norma el corresponent Consell General dels Co�egis Ofi-
cials de Decoradors.

Article 1. Creació.

Es crea el Consell General dels Co�egis Oficials de
Decoradors, com a corporació de dret públic que té per-
sonalitat 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 dels Co�egis Oficials de Decora-
dors es relaciona amb l’Administració General de l’Estat
a través del Ministeri de Foment.

Disposició transitòria primera. Comissió Gestora.

1. En el termini de dos mesos des de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei, s’ha de constituir una Comissió Ges-
tora, composta d’un representant designat pels òrgans
de govern de cada un dels co�egis de decoradors que
hagin estat creats per la normativa corresponent de les
comunitats autònomes i, a més, un representant del
Co�egi Nacional.

2. La Comissió Gestora, en el termini de sis mesos
a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, ha
d’elaborar uns Estatuts provisionals reguladors dels
òrgans de govern del Consell General dels Co�egis Ofi-
cials de Decoradors, en els quals s’han d’incloure les
normes de constitució i funcionament dels òrgans
esmentats, amb determinació expressa de la competèn-
cia independent, encara que coordinada, de cada un
d’ells.

3. Els Estatuts provisionals s’han d’enviar al Minis-
teri de Foment que n’ha de verificar l’adequació a la
legalitat i ordenar-ne, si s’escau, l’aprovació per una ordre
ministerial.

Disposició transitòria segona. Constitució del Consell
General dels Co�egis Oficials de Decoradors.

1. El Consell General dels Co�egis Oficials de Deco-
radors quedarà formalment constituït i adquirirà perso-
nalitat jurídica i plena capacitat d’obrar en el moment
en què es constitueixin els seus òrgans de govern de
conformitat amb el que preveuen els Estatuts provisio-
nals als quals es refereix la disposició anterior.

2. En el termini d’un any des de la seva constitució,
el Consell General dels Co�egis Oficials de Decoradors
ha d’elaborar els Estatuts que preveu l’article 6è, 2 de
la Llei de co�egis professionals, que s’han de sotmetre
a l’aprovació del Govern a través del Ministeri de Foment.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «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, 21 de febrer de 2002.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

3592 INSTRUMENT de ratificació del Tractat de
Cels Oberts, fet a Hèlsinki el 24 de març de
1992. («BOE» 46, de 22-2-2002.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

Atès que el dia 24 de març de 1992, el plenipotenciari
d’Espanya, nomenat en bona i deguda forma a l’efecte,
va signar «ad referendum» a Hèlsinki el Tractat de Cels
Oberts, fet al mateix lloc i en la mateixa data;

Vistos i examinats el preàmbul, els dinou articles i
els dotze annexos del Tractat esmentat;

Concedida per les Corts Generals l’autorització que
preveu l’article 94.1 de la Constitució;

Aprovo i ratifico tot el que s’hi disposa, per mitjà
d’aquest Instrument, i prometo complir-lo, observar-lo i
fer que es compleixi i s’observi puntualment en la seva
totalitat, i amb aquesta finalitat, perquè tingui més vali-
desa i fermesa, mano expedir aquest Instrument de rati-
ficació que signo i que segella i ratifica degudament
el sotasignat ministre d’Afers Exteriors, amb la declaració
següent:

«En relació amb la definició del terme “territori” que
conté l’article II del Tractat de Cels Oberts, el Regne
d’Espanya reitera la seva posició jurídica sobre la con-
trovèrsia amb el Regne Unit sobre la sobirania de l’istme
de Gibraltar.»

Madrid, vint-i-cinc d’octubre de mil nou-cents noran-
ta-tres.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Afers Exteriors,
JAVIER SOLANA MADARIAGA


