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las denuncias e solicitudes de autorización singular que
reciba e das actuacións practicadas de oficio, respecto
das que existan indicios racionais de infracción, que se
refiran a conductas que afecten a súa respectiva comu-
nidade autónoma.

c) Cando a conducta prevista nas alíneas a) e b)
fose detectada de oficio, a notificación consistirá nunha
descrición da conducta detectada, con indicación das
partes, do ámbito ó que se estende e dos motivos que
xustifican a iniciación do expediente.

d) O Servicio de Defensa da Competencia comu-
nicaralles ós órganos autonómicos correspondentes os
expedientes incoados que afecten o seu territorio.

Tres. Co obxecto de procura-la aplicación uniforme
da Lei de defensa da competencia, o Servicio de Defensa
da Competencia poderá comparecer, en calidade de inte-
resado, nos procedementos administrativos tramitados
polos órganos de defensa da competencia das comu-
nidades autónomas.

Os órganos autonómicos deberán comunicarlle ó Ser-
vicio de Defensa da Competencia os acordos e reso-
lucións adoptados, tanto na fase de instrucción como
de resolución que poñan fin ó procedemento, co fin de
que este poida exercer, se é o caso, o recurso contra
os ditos acordos ante as instancias correspondentes.

Catro. O Servicio de Defensa da Competencia ou
o Tribunal de Defensa da Competencia, no exercicio das
funcións que lles son propias, solicitarán dos órganos
autonómicos competentes informe preceptivo, non vin-
culante, para emitir no prazo de dez días hábiles, en
relación con aquelas conductas que, afectando a un
ámbito supraautonómico ou o conxunto do mercado
nacional incidan, de forma significativa, no territorio da
respectiva comunidade autónoma.

Disposición adicional primeira. Referencias ó Tribunal
e ó Servicio de Defensa da Competencia contidas
na Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da
competencia.

1. As referencias ó Tribunal de Defensa da Com-
petencia e ó Servicio de Defensa da Competencia que
se conteñen nos artigos da Lei 16/1989, do 17 de xullo,
de defensa da competencia, que se enumeran a seguir,
entenderanse efectuadas ós órganos das comunidades
autónomas con competencias na materia, cando as
potestades administrativas e os procedementos neles
regulados se exerzan ou tramiten en relación con con-
ductas que, de acordo co disposto no artigo 1 desta
lei, sexan competencia das comunidades autónomas:

Artigo 4. Artigo 38.
Artigo 7. Artigo 39.
Artigo 9. Artigo 40.
Artigo 10. Artigo 41.
Artigo 11. Artigo 42.
Artigo 12. Artigo 43.
Artigo 13. Artigo 44.
Artigo 29. Artigo 45.
Artigo 31. Artigo 46.
Artigo 32. Artigo 47.
Artigo 33. Artigo 48.
Artigo 34. Artigo 49.
Artigo 36. Artigo 51 bis.
Artigo 36 bis. Artigo 53.
Artigo 37. Artigo 56.

2. Os órganos que nas comunidades autónomas
exerzan as funcións que no Estado se atribúan ó Tribunal
de Defensa da Competencia deberán actuar con inde-
pendencia, cualificación profesional e sometemento ó
ordenamento xurídico.

Disposición adicional segunda. Traducción para o cas-
telán das comunicacións e notificacións das comu-
nidades autónomas con lingua cooficial dirixidas ó
Servicio de Defensa da Competencia.

En cumprimento do disposto no parágrafo 3.o do arti-
go 36 da LRXAPAC tódalas comunicacións e notifica-
cións dos órganos competentes das comunidades autó-
nomas dirixidas ó Servicio de Defensa da Competencia
e ó Tribunal de Defensa da Competencia contidos na
presente lei deberán ser traducidas para o castelán.

Disposición adicional terceira. Competencias atribuí-
das á Comisión do Mercado das Telecomunicacións.

O disposto nesta lei enténdese sen prexuízo das com-
petencias que a lexislación específica atribúe á Comisión
do Mercado das Telecomunicacións.

Disposición transitoria única.

Mentres as comunidades autónomas non constitúan
os seus respectivos órganos de defensa da competencia,
o Estado seguirá exercendo as competencias que lles
correspondan.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta lei entrará en vigor ós tres meses 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, 21 de febreiro de 2002.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

XEFATURA DO ESTADO
3591 LEI 2/2002, do 21 de febreiro, pola que se

crea o Consello Xeral dos Colexios Oficiais
de Decoradores. («BOE» 46, do 22-2-2002.)

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, no seu artigo 4.4
establece que cando, nunha determinada profesión, exis-
tan varias organizacións colexiais de ámbito territorial
inferior ó nacional, se constituirá un consello xeral de
colexios, que deberá ser creado por medio dunha lei
do Estado, a teor do previsto no artigo 15.3 da Lei
12/1983, do 14 de outubro, do proceso autonómico.

O Colexio Nacional de Decoradores foi o único exis-
tente no territorio nacional ata o ano 1998. A partir
de entón, varias comunidades autónonomas, como a das
Illes Balears, Castilla y León, Foral de Navarra, Madrid,
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Valenciana e do País Vasco, constituíron, en exercicio
das súas competencias en materia de colexios profe-
sionais, os seus correspondentes colexios oficiais de
decoradores.

En consecuencia, en relación coa profesión de deco-
rador, creada e regulada polos decretos 893/1972, do
24 de marzo; 902/1977, do 1 de abril, e a Orde do
22 de setembro de 1973, resulta procedente constituír,
mediante esta norma, o correspondente Consello Xeral
dos Colexios Oficiais de Decoradores.

Artigo 1. Creación.

Créase o Consello Xeral dos Colexios Oficiais de Deco-
radores como corporación de dereito público que terá
personalidade xurídica e plena capacidade para o cum-
primento dos seus fins conforme a lei.

Artigo 2. Relacións coa Administración xeral do Estado.

O Consello Xeral dos Colexios Oficiais de Decoradores
relacionarase coa Administración xeral do Estado a tra-
vés do Ministerio de Fomento.

Disposición transitoria primeira. Comisión xestora.

1. No prazo de dous meses desde a entrada en vigor
desta lei, constituirase unha comisión xestora, composta
dun representante designado polos órganos de goberno
de cada un dos colexios de decoradores que fosen crea-
dos pola correspondente normativa das comunidades
autónomas e, ademais, un representante do Colexio
Nacional.

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 dos Colexios Oficiais de Decora-
dores, nos que se deberán incluí-las normas de cons-
titución e funcionamento dos ditos órganos, con deter-
minación expresa da competencia independente, aínda
que coordinada, de cada un deles.

3. Os estatutos provisionais remitiranse ó Ministerio
de Fomento, que verificará a súa adecuación á legalidade
e ordenará, se é o caso, a súa aprobación por orde
ministerial.

Disposición transitoria segunda. Constitución do Con-
sello Xeral dos Colexios Oficiais de Decoradores.

1. O Consello Xeral dos Colexios Oficiais de Deco-
radores quedará formalmente constituído e adquirirá per-
sonalidade xurídica e plena capacidade de obrar no
momento en que se constitúan os seus órganos de
goberno conforme o previsto nos estatutos provisionais
a que se refire a disposición anterior.

2. No prazo dun ano desde a súa constitución, o
Consello Xeral dos Colexios Oficiais de Decoradores ela-
borará os estatutos previstos no artigo 6.o,2 da Lei de
colexios profesionais, que serán sometidos á aprobación
do Goberno a través do Ministerio de Fomento.

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, 21 de febreiro de 2002.

JUAN CARLOS R.
O presidente do Goberno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERIO DE CIENCIA
E TECNOLOXÍA

3604 CORRECCIÓN de erratas e erros do Real
decreto 786/2001, do 6 de xullo, polo que
se aproba o Regulamento de seguridade con-
tra incendios nos establecimientos industriais.
(«BOE» 46, do 22-2-2002.)

Advertidos erratas e erros no texto do Real decreto
786/2001, de 6 de xullo, polo que se aproba o Regu-
lamento de seguridade contra incendios nos establece-
mentos industriais, publicado no «Boletín Oficial del Esta-
do», suplemento número 12 en lingua galega, do 16
de agosto de 2001, cómpre efectua-las oportunas rec-
tificacións:

Na páxina 1021, primeira columna, artigo 3, núme-
ro 2, segundo parágrafo, segunda, quinta, oitava e déci-
ma liñas, onde di: «mm2», debe dicir: «m2».

Na páxina 1023, segunda columna, na fórmula, onde di:

R 1i Gi qi Ci
QS = Ra (MJ/m2) ou (Mcal/m2)

A

Debe decir:

R1
i Gi qi Ci

QS = Ra (MJ/m2) ou (Mcal/m2)
A

Na páxina 1024, primeira columna, na táboa 1.1,
na primeira, segunda e terceira columna e na nota, onde
di: «ITC MIE-APQ001», debe dicir: «ITC MIE-APQ1».

Na páxina 1034, na táboa 1.3, terceira columna, ter-
ceira liña, onde di: «850 R QS «1.700», debe dicir:
«850 R QS «1.275».

Na páxina 1039, segunda columna, número 6.1, pun-
to a), onde di: «... co artigo 3...», debe dicir: «... co artigo 1...».

Na páxina 1039, segunda columna, nas liñas 42 e 58,
onde dice: «... táboa do punto 7.3,», debe dicir: «... táboa
do punto 7.2,».

Na páxina 1040, no cadro resumo, na columna de
«Hidrantes», segunda liña, onde di: «(b) QH + QH/RH + RH)»,
debe dicir: «QB + QH/RB + RH».

No mesmo cadro, columnas «Hidrantes» e «Asper-
sores automáticos», terceira liña, onde di: «0,5 QH + QRA
0,5 RB + RRA», debe dicir: «0,5 QH + QRA/0,5 RH + RRA».

No mesmo cadro, columna «Aspersores automáti-
cos», fila «Aspersores automáticos», onde di: «Qra/Rra»,
debe dicir: «QRA/RRA».

Na páxina 1041, primeira columna, número 7.1,
segundo parágrafo, última liña, onde di: «co artigo 3...»,
debe dicir: «co artigo 1...».

Na páxina 1043, primeira columna, número 12, últi-
ma liña, onde di: «artigo 3...», debe dicir: «artigo 1...».

Na mesma páxina, primeira columna, número 13, sex-
ta liña, onde di: «artigo 3...», debe dicir: «artigo 1...».

Na mesma páxina, primeira columna, número 14, últi-
ma liña, onde di: «artigo 3...», debe dicir: «artigo 1...».

Na mesma páxina, primeira columna, número 15.1,
alínea a), última liña, onde di: «artigo 3...», debe dicir:
«artigo 1...».

Na mesma páxina, segunda columna, número 16.3,
alínea a), terceira liña, onde di: «... un fallo no 70
por 100...», debe dicir: «... un fallo do 70 por 100».


