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

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.
Madrid, 10 de març de 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

4924 LLEI 1/2003, de 10 de març, per la qual es
crea el Consell General de Co�egis de Logo-
pedes. («BOE» 60, d’11-3-2003.)

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, estableix en el seu article 4.4 que, quan en
una determinada professió hi hagi diverses organitza-
cions co�egials d’àmbit territorial inferior a l’estatal, 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 l’article 15.3 de la Llei 12/1983, de 14 d’oc-
tubre, del procés autonòmic.

La situació descrita es dóna en l’actualitat en relació
amb la professió de logopeda. El títol oficial de diplomat
universitari de logopeda va ser establert pel Reial decret
1419/1991, de 30 d’agost, pel qual és procedent cons-
tituir mitjançant aquesta norma el corresponent Consell
General de Co�egis de Logopedes.

Article 1. Creació.

Es crea el Consell General de Co�egis de Logopedes
com a corporació de dret públic que té personalitat jurí-
dica 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 Logopedes es rela-
ciona amb l’Administració General de l’Estat a través
del Ministeri de Sanitat i Consum.

Disposició transitòria primera. Comissió gestora.

1. En el termini de dos mesos des de l’entrada en
vigor d’aquesta llei es constitueix una comissió gestora
composta per un representant de cada un dels co�egis
de logopedes existents en el territori estatal, sempre que
hagin estat o siguin formalment creats per la comunitat
autònoma corresponent.

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, uns estatuts provisionals reguladors dels
òrgans de govern del Consell General de Co�egis de
Logopedes, en els quals s’han d’incloure les normes de
constitució i funcionament dels esmentats òrgans, amb
determinació expressa de la competència independent,
encara que coordinada, de cada un d’ells.

3. Els estatuts provisionals s’han de remetre al
Ministeri de Sanitat i Consum, que n’ha de verificar l’a-
dequació a la legalitat i ordenar, si s’escau, la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Disposició transitòria segona. Constitució del Consell
General de Co�egis de Logopedes.

1. El Consell General de Co�egis de Logopedes que-
da formalment constituït i adquireix personalitat jurídica
i plena capacitat d’obrar en el moment en què es cons-
titueixin 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 Logopedes ha d’ela-
borar els estatuts que preveu l’article 6.2 de la Llei de
co�egis professionals, que s’han de sotmetre a l’apro-
vació del Govern a proposta del ministre de Sanitat i
Consum.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor al cap de 20 dies 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, 10 de març de 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERI D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

4927 REIAL DECRET 276/2003, de 7 de març,
pel qual es regula el Registre estatal de cen-
tres docents no universitaris. («BOE» 60,
d’11-3-2003.)

La Llei 14/1970, de 4 d’agost, general d’educació
i finançament de la reforma educativa, disposava a l’ar-
ticle 54 l’obligatorietat de la inscripció de tots els centres
docents establerts a Espanya i els centres docents espa-
nyols a l’estranger al Registre Especial del Ministeri d’E-
ducació i Ciència, avui Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport, i a l’empara d’aquesta es va dictar el Decret
786/1972, de 2 de març, pel qual es regula el Registre
especial de centres docents.

L’article 13 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del dret a l’educació (LODE), estableix que
tots els centres docents han de tenir una denominació
específica i inscriure’s en un registre públic dependent
de l’Administració educativa competent, que ha de donar
trasllat dels assentaments registrals al Ministeri d’Edu-
cació i Ciència, avui d’Educació, Cultura i Esport, en el
termini màxim d’un mes.

El Tribunal Constitucional, en sentència 5/8, de 13
de febrer, atribueix un paper essencial als registres de
centres dins del sistema educatiu, en assenyalar que


