
Suplemento núm. 1 Luns 6 xullo 1998 151

cisado no parágrafo anterior aplicaránselles as
regras seguintes:

1.a Para os principais segregados, a porcentaxe
do 10 por 100 a que se refire o parágrafo anterior
referirase ó saldo nominal en circulación do valor
segregable —tanto segregado como sen segregar—
do que procedan os principais segregados.

2.a Para os cupóns segregados, o importe
nominal de cada referencia destes valores na car-
teira da institución de investimento colectivo non
poderá supera-lo 20 por 100 do saldo nominal
potencial de cupóns segregados coa mesma data
de vencemento. Por saldo nominal potencial enten-
derase o importe nominal máximo que podería
alcanza-la referencia de cupóns segregados se se
segregasen a totalidade dos valores segregables
que pagan cupón na devandita data.»

3. Engádese un novo artigo 23 bis á Lei 46/1984,
do 26 de decembro, reguladora das institucións de inves-
timento colectivo, co texto seguinte:

«Poderán fusionarse fondos de investimento xa
sexa mediante absorción xa con creación dun nue-
vo fondo.

A iniciación do procedemento requirirá o acuer-
do previo da sociedade xestora e do depositario
dos fondos que se vaian fusionar.

A fusión será previamente autorizada polo minis-
tro de Economía e Facenda por proposta da Comi-
sión Nacional do Mercado de Valores.

Os procesos de fusión deberán ser obxecto de
comunicación ós partícipes para que, no prazo dun
mes, a partir daquela, poida exercerse o dereito
de separación, con reembolso dos participadores
sen gasto ningún, ó valor liquidativo determinado
conforme o artigo 20.2 correspondente ó día en
que remate o prazo do exercicio do dereito de
separación.»

4. Engádeselle un parágrafo ó número 3 do arti-
go 28 da Lei 46/1984, do 26 de decembro, reguladora
das institucións de investimento colectivo, que quedará
como segue:

«Non obstante o anterior, non procederá o derei-
to de reembolso a que se fai mención no parágrafo
anterior cando a substitución da sociedade xestora
sexa efectuada por outra sociedade xestora do mes-
mo grupo, ou como consecuencia da fusión ou crea-
ción dunha nova sociedade xestora do mesmo gru-
po. Nos supostos antes enumerados deberase acre-
ditar unha continuidade na xestión no momento
da solicitude da autorización prevista no número 1
anterior.»

Disposición adicional terceira.

A disposición adicional oitava da Lei 6/1997, do 14
de abril, de organización e funcionamiento da Adminis-
tración xeral do Estado, quedará como segue:

«Disposición adicional oitava. Réxime xurídico do
Banco de España e dos fondos de garantía de
depósitos en entidades de crédito.

O Banco de España, así como os fondos de
garantía de depósitos en establecementos banca-
rios, en caixas de aforro e en cooperativas de cré-
dito rexeranse pola súa lexislación específica.»

Disposición adicional cuarta.

Autorízase o Goberno a desenvolver regulamentaria-
mente o disposto na presente lei.

Disposición transitoria única.

As entidades mercantís que á entrada en vigor da
presente lei veñan desenvolvendo as actividades regu-
ladas nesta lei e cumpran os requisitos de investimento
de activos e demais esixidos para as institucións de inves-
timento colectivo inmobiliario, disporán do prazo máximo
dun ano a partir da súa entrada en vigor para, logo de
adaptación dos seus estatutos ó establecido nesta lei,
transformarse nalgunha das institucións de investimento
colectivo de carácter non financeiro, asimilándose as
operacións de transformación ó disposto no capítulo VIII
do título VIII da Lei 43/1995, do imposto sobre socie-
dades.

Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,

que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 1 de xullo de 1998.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

15584 LEI 21/1998, do 1 de xullo, pola que se crea
o Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeu-
tas. («BOE» 157, de 2-7-1998.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Lei 2/1974, do 13 de febreiro, de colexios pro-
fesionais, modificada polas leis 74/1978, do 26 de
decembro, e 7/1997, do 14 de abril, establece que,
cando nunha determinada profesión existan varias orga-
nizacións colexiais de ámbito territorial inferior ó nacio-
nal, constituirase un Consello Xeral de Colexios, do que
a creación terá lugar mediante lei do Estado, a teor do
previsto na Lei 12/1983, do 14 de outubro, do proceso
autonómico.

A situación antes descrita prodúcese na actualidade
en relación coa profesión de fisioterapeuta, do que o
correspondente título oficial de diplomado universitario
foi creado polos reais decretos 2965/1980, do 12 de
decembro, e 1414/1990, do 26 de outubro, polo que
resulta procedente constituír mediante esta norma o
correspondente Consello Xeral de Colexios de Fisiote-
rapeutas.

Artigo 1. Creación.

Créase o Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeu-
tas como corporación de dereito público que terá per-
sonalidade xurídica e plena capacidade para o cumpri-
mento dos seus fins de conformidade coa lei.
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Artigo 2. Relacións coa Administración xeral do Estado.

O Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas rela-
cionarase coa Administración xeral do Estado a través
do Ministerio de Sanidade e Consumo.

Disposición transitoria primeira. Comisión Xestora.

1. Á entrada en vigor desta lei constituirase unha
comisión xestora composta por un representante de
cada un dos colexios oficiais de fisioterapeutas existen-
tes no territorio nacional, sempre que fosen ou sexan
formalmente creados pola correspondente Comunidade
Autónoma.

2. A comisión xestora elaborará, no prazo de seis
meses contados desde a entrada en vigor desta lei, uns
estatutos provisionais reguladores dos órganos de gober-
no do Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas, nos
que se deberán incluí-las normas de constitución e fun-
cionamiento dos devanditos órganos, con determinación
expresa da competencia independente, aínda que coor-
dinada, de cada un deles.

3. Os estatutos provisionais remitiranse ó Ministerio
de Sanidade e Consumo, que verificará a súa adecuación
á legalidade e ordenará, se é o caso, a súa publicación
no «Boletín Oficial del Estado».

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Disposición transitoria segunda. Constitución do Con-
sello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas.

1. O Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas
quedará formalmente constituído e adquirirá persona-
lidade xurídica e plena capacidade de obrar no momento
en que se constitúan os seus órganos de goberno con-
forme o previsto nos estatutos provisionais a que se
refire a disposición anterior.

2. No prazo dun ano desde a súa constitución, o
Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas elaborará
os estatutos previstos no artigo 6.2 da Lei de colexios
profesionais, que serán sometidos á aprobación do
Goberno a través do ministro de Sanidade e Consumo.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ó da súa publi-
cación no «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,

que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 1 de xullo de 1998.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ


