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ción Civil e Emerxencias, coa colaboración, da 
Dirección Xeral de Política de Defensa e, se é o 
caso, doutros órganos e entidades que poidan 
achegar medios e recursos, elaborarán un pro-
grama específico de actuación para a situación de 
que se trate, incluíndo efectivos para mobilizar, 
lugar de destino, modalidade de transporte e pro-
cedementos de coordinación coas autoridades 
locais, así como todas aquelas circunstancias rela-
tivas ao albergue, mantenza e, en xeral, apoio 
loxístico aos grupos de intervención mentres a 
misión se prolongue, en coordinación coas autori-
dades do país afectado e coa Embaixada de 
España. Por último, incluiranse as datas previstas 
para a finalización da misión.

Os órganos do Ministerio de Asuntos Exterio-
res e de Cooperación encargados da xestión da 
axuda ao exterior levarán a cabo, de acordo co 
disposto no artigo 19 da Lei 23/1998, do 7 de xullo, 
de cooperación internacional para o desenvolve-
mento, a coordinación, o seguimento e a avalia-
ción das actuacións efectuadas, así como a coordi-
nación desta forma de axuda con outras que 
puidesen ser prestadas polo noso país nas mes-
mas situacións.

A Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxen-
cias recibirá toda a información necesaria respecto 
das actividades desenvolvidas para a súa tramita-
ción ao centro de control e información do meca-
nismo comunitario de cooperación en protección 
civil, de conformidade cos procedementos estable-
cidos por este.

3. En virtude de tratados internacionais e con-
venios bilaterais xa subscritos por España en mate-
ria de protección civil e emerxencias.

a) As unidades de apoio ante desastres pode-
rán ser mobilizadas pola Dirección Xeral de Pro-
tección Civil e Emerxencias para a súa interven-
ción fóra do territorio español, co obxecto de 
cumprir compromisos fóra do territorio español 
adquiridos por España en tratados internacionais 
ou convenios bilaterais de cooperación, en mate-
ria de protección civil e axuda mutua en caso de 
emerxencia ou catástrofe. A dita mobilización 
efectuarase en coordinación co órgano en cada 
caso competente do Ministerio de Asuntos Exte-
riores e de Cooperación, e de acordo cos procede-
mentos particulares establecidos no tratado ou 
convenio de que se trate.

b) A Dirección Xeral de Protección Civil e 
Emerxencias manterá informado respecto das 
actividades desenvolvidas ao centro de control e 
información do mecanismo comunitario de 
cooperación en protección civil e á Axencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional e recadará, se 
é o caso, da Dirección Xeral de Política de 
Defensa, o apoio loxístico do Ministerio de 
Defensa que for necesario.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 10 de marzo de 2006.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno
e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

XEFATURA DO ESTADO
 5283 LEI 2/2006, do 23 de marzo, pola que se crea o 

Consello Xeral de Colexios de Ópticos-Opto-
metristas. («BOE» 71, do 24-3-2006.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban todos os 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 profesio-

nais, establece, no seu artigo 4.4, que cando nunha deter-
minada profesión existan varias organizacións colexiais 
de ámbito territorial inferior ao nacional se constituirá un 
consello xeral de colexios; a creación deste consello debe 
ter lugar mediante lei do Estado, a teor do previsto no 
artigo 15.3 da Lei 12/1983, do 14 de outubro, do proceso 
autonómico.

A situación antes descrita prodúcese na actualidade 
en relación coa profesión de óptico-optometrista. O 
Colexio Nacional de Ópticos-Optometristas foi o único 
existente no territorio nacional ata o ano 2001. A partir de 
entón, as comunidades autónomas de Cataluña e de Cas-
tilla y León constituíron, no exercicio das súas competen-
cias en materia de colexios profesionais, os seus corres-
pondentes colexios de ópticos-optometristas. Así mesmo, 
a Comunidade Valenciana e a Comunidade Autónoma de 
La Región de Murcia solicitaron a creación por segrega-
ción dos seus respectivos colexios de ópticos-optometris-
tas. En consecuencia, resulta procedente constituír 
mediante esta lei o correspondente Consello Xeral de 
Colexios de Ópticos-Optometristas.

Artigo 1. Creación.

Créase o Consello Xeral de Colexios de Ópticos-Opto-
metristas como corporación de dereito público, que terá 
personalidade xurídica e plena capacidade para o cumpri-
mento dos seus fins de acordo coa lei.

Artigo 2. Relacións coa Administración Xeral do Estado.

O Consello Xeral de Colexios de Ópticos-Optometris-
tas relacionarase coa Administración xeral do Estado a 
través do Ministerio de Sanidade e Consumo.

Disposición transitoria primeira. Comisión xestora.

1. No prazo de dous meses desde a entrada en vigor 
desta lei, constituirase unha comisión xestora composta 
por dous representantes do Colexio Nacional de Ópticos-
Optometristas e un representante por cada un dos demais 
colexios oficiais de ópticos-optometristas existentes no 
territorio estatal, sempre que fosen ou sexan formalmente 
creados pola correspondente comunidade autónoma.

2. A comisión xestora elaborará no prazo de seis 
meses, contado desde a entrada en vigor desta lei, uns 
estatutos provisionais reguladores dos órganos de 
goberno do Consello Xeral de Colexios de Ópticos-Opto-
metristas, nos cales se deberán incluír as normas de cons-
titución e funcionamento dos ditos órganos, con determi-
nación expresa da competencia independente, aínda que 
coordinada, de cada un deles.

3. Os estatutos provisionais remitiranse ao Ministe-
rio de Sanidade e Consumo, que verificará a súa adecua-
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ción á legalidade e ordenará, se é o caso, a súa publica-
ción no «Boletín Oficial del Estado».

Disposición transitoria segunda. Constitución do Conse-
llo Xeral de Colexios de Ópticos-Optometristas.

1. O Consello Xeral de Colexios de Ópticos-Optome-
tristas 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 transitoria primeira.

2. No prazo dun ano desde a súa constitución, o 
Consello Xeral de Colexios de Ópticos-Optometristas ela-
borará os estatutos previstos no artigo 6.2 da Lei 2/1974, 
do 13 de febreiro, de colexios profesionais, que serán 
sometidos á aprobación do Goberno por proposta do 
ministro de Sanidade e Consumo.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa 
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autorida-

des, que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 23 de marzo de 2006.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO E COMERCIO

 5375 REAL DECRETO 225/2006, do 24 de febreiro, 
polo que se regulan determinados aspectos 
das vendas a distancia e a inscrición no rexis-
tro de empresas de vendas a distancia.
(«BOE» 72, do 25-3-2006.)

O artigo 38.2 da Lei 7/1996, do 15 de xaneiro, de orde-
nación do comercio retallista, establece que «as empre-
sas de vendas a distancia que difundan as súas ofertas 
por medios que abarquen o territorio de máis dunha 
comunidade autónoma se inscribirán no rexistro especial 
que para tal efecto funcione no Ministerio de Economía, 
que recollerá os datos subministrados polas comunida-
des autónomas onde cada empresa teña o seu domicilio 
social, coincidentes cos que figuren no respectivo rexistro 
autonómico, cando fose establecido.» así como que «as 
empresas non establecidas en España que practiquen 
vendas a distancia en territorio español se inscribirán 
directamente, para efectos informativos…». A redacción 
vixente, introducida pola Lei 47/2002, do 19 decembro, de 
reforma da Lei 7/1996, do 15 de xaneiro, de ordenación do 
comercio retallista; para a transposición ao ordenamento 
xurídico español da Directiva 97/7/CE, en materia de con-
tratos a distancia, e para a adaptación a diversas normati-
vas comunitarias, non varía substancialmente da inicial-
mente aprobada en 1996; debéndose entender que as 
referencias feitas na lei ao Ministerio de Economía se 

teñen que considerar feitas na actualidade ao Ministerio 
de Industria, Turismo e Comercio.

A devandita competencia concretouse no Real decreto 
1133/1997, do 11 de xullo, polo que se regula a autoriza-
ción das vendas a distancia e inscrición no Rexistro de 
vendas a distancia, onde especificamente se determinou 
a creación do Rexistro de empresas de venda a distancia, 
as súas funcións, documentación necesaria para a solici-
tude de autorización e inscrición, autorización da activi-
dade de vendas a distancia e revogación, obrigas das 
empresas, recursos e procedemento sancionador. Tras un 
requirimento de incompetencia contra o Real decreto 
1133/1997, do 11 de xullo, polo que se regula a autoriza-
ción de vendas a distancia e inscrición no Rexistro de 
vendas a distancia, o Goberno da nación chegou ao con-
vencemento de que a xestión do rexistro é unha activi-
dade que se pode encadrar no ámbito das competencias 
executivas das comunidades autónomas en materia de 
comercio interior. Por este motivo aprobouse o Real 
decreto 1976/1998, do 18 de setembro, polo que se modi-
fica o Real decreto 1133/1997, do 11 de xullo, polo que se 
regula a autorización das vendas a distancia e inscrición 
no Rexistro de empresas de venda a distancia.

A actividade desenvolvida no rexistro nos últimos 
años permitiu identificar algúns aspectos mellorables en 
relación co seu funcionamento.

Por outro lado, a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servi-
zos da sociedade da información e de comercio electró-
nico, veu introducir unha regulación específica para as 
actividades de comercio electrónico, establecendo uns 
requisitos de información para os que presten estes servi-
zos. Por este motivo, xa non resulta necesaria a obriga de 
rexistrar a súa actividade no Rexistro de empresas de 
venda a distancia cando unha empresa, utilizando os ser-
vizos de operadores de telecomunicacións, portais, ou 
calquera outro servizo de acceso á internet, ofreza e 
venda os seus produtos a través deste medio, xa que a Lei 
de servizos da sociedade da información xa contén os 
elementos da identificación da empresa oferente adecua-
dos ao propio canal de comunicación a distancia, neste 
caso a internet e o correo electrónico. Non obstante, as 
obrigas do contrato de compravenda xurdidas por este 
medio rexeranse substancialmente polo disposto no capí-
tulo II do título III da Lei 7/1996, do 15 de xaneiro, de orde-
nación do comercio retallista en materia de contratos de 
venda a distancia. Igualmente, cabería precisar que, aínda 
que as empresas que utilicen os servizos da sociedade da 
información como canle de vendas non están obrigadas a 
se inscribir no Rexistro de empresas de venda a distancia, 
si están obrigadas a se rexistrar aquelas empresas que 
ademais desta canle utilizan outros medios como o catá-
logo, o teléfono, etc.

Por outra parte tamén resulta necesario sinalar que o 
Tribunal Constitucional, na súa sentenza 124/2003, do 19 
de xuño de 2003, se pronuncia sobre a obriga de inscri-
ción e autorización para as actividades de vendas espe-
ciais, entre as cales se encontra a de venda a distancia. Ao 
respecto sinala que «a exixencia de autorización e da súa 
eventual inscrición rexistral, por parte da comunidade 
autónoma, para exercer as vendas a distancia, ambulan-
tes, automáticas ou en poxa pública non se pode conside-
rar un criterio global de ordenación deste sector comer-
cial, nin unha medida singular de ordenación económica 
para alcanzar unha determinada finalidade, neste caso o 
control desas actividades comerciais, senón unha medida 
de política administrativa correspondente á disciplina de 
mercado e dirixida á protección do consumidor, e por iso 
non se pode reputar como norma básica ao abeiro do 
título competencial que corresponde ao Estado ex artigo 
149.1.13.ª CE. En consecuencia, o artigo 37 da lei impug-
nada debe ser declarado inconstitucional».

En consecuencia, non procede que regule o Estado as 
condicións para a concesión destas autorizacións por 


