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a Espanya dels grups d’intervenció, una vegada 
finalitzades les seves missions o quan altres circum-
stàncies sobrevingudes ho facin aconsellable.

Els òrgans del Ministeri d’Afers Exteriors i de Coo-
peració encarregats de la gestió de l’ajuda a l’exterior 
i la Direcció General de Protecció Civil i Emergències, 
amb la col·laboració de la Direcció General de Política 
de Defensa i, si s’escau, d’altres òrgans i entitats que 
puguin aportar mitjans i recursos, han d’elaborar un 
programa específic d’actuació per a la situació de què 
es tracti, incloent-hi efectius a mobilitzar, lloc de destí, 
modalitat de transport i procediments de coordinació 
amb les autoritats locals, així com totes les circums-
tàncies relatives a l’allotjament, la manutenció i, en 
general, el suport logístic als grups d’intervenció 
mentre es prolongui la missió, en coordinació amb 
les autoritats del país afectat i amb l’ambaixada d’Es-
panya. Finalment s’hi han d’incloure les dates previs-
tes per a la finalització de la missió.

Els òrgans del Ministeri d’Afers Exteriors i de 
Cooperació encarregats de la gestió de l’ajuda a l’ex-
terior han de portar a terme, d’acord amb el que 
disposa l’article 19 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, 
de cooperació internacional per al desenvolupa-
ment, la coordinació, el seguiment i l’avaluació de 
les actuacions efectuades, així com la coordinació 
d’aquesta forma d’ajuda amb altres que pugui pres-
tar el nostre país en les mateixes situacions.

La Direcció General de Protecció Civil i Emergèn-
cies ha de rebre tota la informació necessària sobre 
les activitats desenvolupades per a la seva tramitació 
al Centre de control i informació del mecanisme 
comunitari de cooperació en protecció civil, de con-
formitat amb els procediments que aquest estableix.

3. En virtut de tractats internacionals i convenis 
bilaterals ja subscrits per Espanya en matèria de 
protecció civil i emergències.

a) Les unitats de suport davant desastres 
poden ser mobilitzades per la Direcció General de 
Protecció Civil i Emergències per a la seva interven-
ció fora del territori espanyol, per tal de complir 
compromisos fora del territori espanyol, adquirits 
per Espanya en tractats internacionals o convenis 
bilaterals de cooperació, en matèria de protecció 
civil i ajuda mútua en cas d’emergència o catàstrofe. 
Aquesta mobilització s’ha de fer en coordinació amb 
l’òrgan en cada cas competent del Ministeri d’Afers 
Exteriors i de Cooperació, i d’acord amb els procedi-
ments particulars establerts en el tractat o conveni 
de què es tracti.

b) La Direcció General de Protecció Civil i 
Emergències ha de mantenir informat sobre les acti-
vitats dutes a terme el Centre de control i informació 
del mecanisme comunitari de cooperació en protec-
ció civil i l’Agència Espanyola de Cooperació Interna-
cional i, si s’escau, ha de sol·licitar a la Direcció 
General de Política de Defensa el suport logístic del 
Ministeri de Defensa que sigui necessari.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 10 de març de 2006.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

CAP DE L’ESTAT
 5283 LLEI 2/2006, de 23 de març, per la qual es crea 

el Consell General de Col·legis d’Òptics-Opto-
metristes. («BOE» 71, de 24-3-2006.)

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 col·legis professio-
nals, estableix en l’article 4.4 que quan en una determi-
nada professió hi hagi diverses organitzacions col·legials 
d’àmbit territorial inferior al nacional, s’ha de constituir 
un consell general de col·legis, consell 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’octu-
bre, del procés autonòmic.

La situació abans descrita es produeix en l’actualitat 
en relació amb la professió d’òptic-optometrista. El Col-
legi Nacional d’Òptics-Optometristes ha estat l’únic exis-
tent en el territori nacional fins a l’any 2001. A partir de 
llavors, les comunitats autònomes de Catalunya i de Cas-
tella i Lleó han constituït, en l’exercici de les seves compe-
tències en matèria de col·legis professionals, els seus 
col·legis d’òptics-optometristes corresponents. Així 
mateix, la Comunitat Valenciana i la Comunitat Autònoma 
de la Regió de Múrcia han sol·licitat la creació per segre-
gació dels respectius col·legis d’òptics-optometristes. En 
conseqüència, és procedent constituir mitjançant aquesta 
Llei el corresponent Consell General de Col·legis d’Òptics-
Optometristes.

Article 1. Creació.

Es crea el Consell General de Col·legis d’Òptics-Opto-
metristes com a corporació de dret públic, que té perso-
nalitat jurídica i plena capacitat per complir els seus fins 
d’acord amb la llei.

Article 2. Relacions amb l’Administració General de l’Es-
tat.

El Consell General de Col·legis d’Òptics-Optometris-
tes es relaciona 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, s’ha de constituir una comissió ges-
tora composta per dos representants del Col·legi Nacional 
d’Òptics-Optometristes i un representant per cadascun 
dels altres col·legis oficials d’òptics-optometristes exis-
tents en el territori estatal, sempre que hagin estat creats 
o siguin formalment creats per la comunitat autònoma 
corresponent.

2. La comissió gestora ha d’elaborar en el termini de 
sis mesos, comptat des de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, uns estatuts provisionals reguladors dels òrgans de 
govern del Consell General de Col·legis d’Òptics-Optome-
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tristes, en els quals s’han d’incloure les normes de consti-
tució i funcionament d’aquests òrgans, amb determinació 
expressa de la competència independent, encara que 
coordinada, de cadascun.

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

Disposició transitòria segona. Constitució del Consell 
General de Col·legis d’Òptics-Optometristes.

1. El Consell General de Col·legis d’Òptics-Optome-
tristes queda formalment constituït i adquireix personali-
tat jurídica 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 transitòria primera.

2. En el termini d’un any des de la constitució, el 
Consell General de Col·legis d’Òptics-Optometristes ha 
d’elaborar els estatuts que preveu l’article 6.2 de la Llei 
2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals, que 
s’han de sotmetre a l’aprovació del Govern a proposta del 
ministre de Sanitat i Consum.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Llei entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

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

compleixin aquesta Llei i la facin complir.

Madrid, 23 de març de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 5286 CORRECCIÓ d’errades del Reial decret 

286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de 
la salut i la seguretat dels treballadors contra 
els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 
(«BOE» 71, de 24-3-2006.)

Havent observat errors en el Reial decret 286/2006, 
de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat 
dels traballadors contra els riscos relacionats amb l’expo-
sició al soroll, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 60, d’11 de març de 2006, i en el suplement en 
català número 7, de 16 de març de 2006, se’n fan les recti-
ficacions oportunes referides a la versió en llengua cata-
lana:

A la pàgina 819, primera columna, al preàmbul, parà-
graf sisè, línia novena, on diu: «tècniques i organitzati-
ves», ha de dir «tècniques i/o organitzatives».

A la pàgina 819, segona columna, a l’article 4.2, línia 
quarta, on diu: «tècniques i d’organització», ha de dir: 
«tècniques i/o d’organització». 

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS 

I DE COOPERACIÓ
 5371 ACORD entre Espanya i Bòsnia i Hercegovina 

sobre supressió recíproca de visats en passa-
ports diplomàtics i de servei, fet «ad referen-
dum» a Sarajevo el 18 de maig de 2005. 
(«BOE» 72, de 25-3-2006.)

ACORD ENTRE ESPANYA I BÒSNIA I HERCEGOVINA 
SOBRE SUPRESSIÓ RECÍPROCA DE VISATS EN PASSA-

PORTS DIPLOMÀTICS I DE SERVEI

Espanya i Bòsnia i Hercegovina (denominats d’ara 
endavant les «parts contractants»);

Amb la voluntat de promoure les seves relacions 
amistoses i de cooperació; i

Amb el propòsit de facilitar els viatges oficials dels 
titulars de passaports diplomàtics i de servei entre els dos 
estats;

Han convingut:

Article 1.

Els nacionals d’Espanya titulars d’un passaport diplo-
màtic o de servei espanyol en vigor poden entrar sense 
visat en el territori de Bòsnia i Hercegovina per a estades 
d’un màxim de 90 dies (tres mesos) en un període de 180 
dies (sis mesos), sempre que no exerceixin una activitat 
remunerada durant la seva estada, exclosa l’efectuada 
amb fins d’acreditació.

Article 2.

Els nacionals de Bòsnia i Hercegovina titulars d’un 
passaport diplomàtic o de servei de Bòsnia i Hercego-
vina en vigor poden entrar sense visat en el territori 
d’Espanya per a estades d’un màxim de 90 dies (tres 
mesos) en un període de 180 dies (sis mesos), sempre 
que no exerceixin una activitat remunerada durant la 
seva estada, exclosa l’efectuada amb fins d’acredita-
ció.

Quan entrin en el territori d’Espanya, després d’ha-
ver transitat pel territori d’un o més dels estats als quals 
s’apliquin plenament les disposicions relatives a la 
supressió de controls en les fronteres interiors i circula-
ció de persones, previstes en el títol II del Conveni per a 
l’aplicació de l’Acord de Schengen, de 19 de juny de 
1990, els tres mesos han de tenir efecte a partir de la 
data en què hagin creuat la frontera exterior que deli-
mita la zona de lliure circulació constituïda per aquests 
estats.

Article 3.

Les disposicions anteriors no eximeixen els seus 
beneficiaris de l’obligació d’observar la legislació vigent a 
Bòsnia i Hercegovina i a Espanya, respectivament, sense 
perjudici dels privilegis i immunitats garantits per les con-
vencions internacionals que siguin vinculants per a les 
parts contractants.


