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22189 LLEI 42/2002, de 14 de novembre, de creació
del Coegi de Pràctics de Port. («BOE» 274,
de 15-11-2002.)
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.

3063

Disposició transitòria primera.
El ministre de Foment, a proposta de la Federació
de Pràctics de Port d’Espanya, aprova els Estatuts provisionals del Coegi, que regulen, de conformitat amb
la Llei, els requisits per adquirir la condició de coegiat
que permeti participar en les eleccions dels òrgans de
govern, el procediment i termini de convocatòria d’aquestes eleccions, així com la constitució dels òrgans
de govern.
Disposició transitòria segona.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La promulgació de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de ports de l’Estat i de la marina mercant, ha suposat
un canvi radical referent a l’estructura del practicatge,
amb la configuració d’un servei portuari la titularitat del
qual correspon a les autoritats portuàries, alhora que
s’atribueixen competències a l’Administració marítima
sobre la seva regulació per raons de seguretat marítima.
Els pràctics de port constitueixen en l’actualitat un
conjunt de professionals amb suficients característiques
d’identitat pròpia i interessos comuns les legítimes aspiracions d’agrupament corporatiu dels quals mereixen ser
ateses per mitjà del curs legal corresponent. En aquest
sentit, la Federació de Pràctics de Port d’Espanya ha
soicitat la creació d’un Coegi Oficial Nacional de Pràctics de Port adscrit al Ministeri de Foment.
D’altra banda, no falten raons d’interès públic que
justifiquin la creació del Coegi Oficial de Pràctics de
Port, ja que pot coadjuvar molt eficaçment a la millor
prestació del servei de practicatge i servir com a òrgan
qualificat per participar en els procediments d’elaboració
de normes susceptibles d’afectar aquest servei amb
caràcter general.
En conseqüència, sembla pertinent crear un coegi
oficial d’àmbit nacional que, sense perjudici de les competències que tenen constitucionalment reconegudes les
comunitats autònomes en aquesta matèria, atengui les
finalitats anteriorment referides i ompli un buit llargament sentit en l’exercici de la professió.

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 als quals es refereix la legislació
vigent sobre coegis professionals. El Ministeri ha de
sotmetre a l’aprovació del Govern els esmentats estatuts.
Aquesta aprovació deixa sense efecte els estatuts provisionals.
Disposició final primera.
Es faculta el ministre de Foment per dictar les disposicions necessàries per a l’execució d’aquesta Llei.
Disposició final segona.
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, 14 de novembre de 2002.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

Article 1.
Es crea el Coegi Oficial Nacional de Pràctics de Port,
que té personalitat jurídica i plena capacitat per complir
les seves finalitats amb subjecció a la Llei.
Article 2.
1. El Coegi Oficial Nacional de Pràctics de Port
agrupa tots els professionals amb nomenament de pràctic expedit per les autoritats competents. Així mateix,
integra els pràctics que estiguin en possessió del títol
de pràctic de número de port i pràctic de port d’Espanya
i tots els pràctics d’atracadors atorgats en concessió.
2. Per exercir legalment la professió, és requisit
indispensable estar incorporat al Coegi i complir els
requisits legals i estatutaris que exigeix la Llei de coegis
professionals i altra normativa que, com a pràctics professionals, els sigui aplicable.
Article 3.
El Coegi Oficial Nacional de Pràctics de Port es relaciona amb l’Administració General de l’Estat a través
del Ministeri de Foment i, en endavant, amb el que tingui
atribuïdes les competències en la matèria.
El Ministeri té la capacitat de convocar el Coegi Professional per participar en els consells o organismes consultius de l’Administració que consideri oportuns.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
22191 REIAL DECRET 1163/2002, de 8 de novem-

bre, pel qual es creen i es regulen les especialitats sanitàries per a químics, biòlegs i bioquímics. («BOE» 274, de 15-11-2002.)

Els reials decrets 127/1984, d’11 de gener, i
2708/1982, de 15 d’octubre, sobre l’obtenció del títol
de metge especialista i farmacèutic especialista, han
suposat la consolidació d’un sistema de formació sanitària especialitzada, d’acord amb les exigències comunitàries i amb el nivell de formació que és exigible als
que exerceixen la seva professió en àrees d’activitat
directament relacionades amb el dret a la protecció de
la salut, reconegut per l’article 43.1 de la nostra Constitució.
El caràcter multiprofessional de determinades especialitats, juntament amb noves situacions derivades de
l’evolució del sistema sanitari i la seva adequació a les
pautes que estableix la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, han determinat que, a partir de la dècada
dels vuitanta, es possibilités que en les convocatòries
anuals per a la selecció d’especialistes en formació hi

