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XEFATURA DO ESTADO
 22689 LEI 41/2006, do 26 de decembro, de creación 

do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Edu-
cadoras e Educadores Sociais. («BOE» 309, 
do 27-12-2006.)

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, modificada polas leis 74/1978, do 26 de decembro, 
de normas reguladoras dos colexios profesionais e 7/1997, 
do 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de 
solo e de colexios profesionais, establece no seu artigo 
4.4 que cando estean constituídos varios colexios da 
mesma profesión de ámbito inferior ao nacional existirá 
un consello xeral, para cuxa creación se precisa unha lei 
de Estado, segundo o previsto no artigo 15.3 da Lei 12/1983, 
do 14 de outubro, do proceso autonómico.

Esta situación prodúcese na actualidade en relación coa 
profesión de educador social, cuxo título oficial de diplo-
mado universitario foi establecido polo Real decre-
to 1420/1991, do 30 de agosto, polo que resulta procedente 
crear mediante esta norma o correspondente Consello Xeral 
de Colexios Oficiais de Educadoras e Educadores Sociais.

Artigo 1. Creación.

Créase o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Educa-
doras e Educadores Sociais como corporación de dereito 
público que terá personalidade xurídica e plena capaci-
dade para o cumprimento dos seus fins conforme a lei.

Artigo 2. Relacións coa Administración xeral do Estado.

O Consello Xeral de Colexios Oficiais de Educadoras e 
Educadores Sociais relacionarase coa Administración 
xeral do Estado a través do Ministerio de Traballo e Asun-
tos Sociais.

Disposición transitoria primeira. Comisión Xestora.

1. No prazo de dous meses desde a entrada en vigor 
desta lei constituirase unha comisión xestora composta 
por un representante de cada un dos colexios oficiais de 
educadoras e educadores sociais actualmente existentes.

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 
goberno do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Educa-
doras e Educadores Sociais, nos cales se deberán incluír 
as normas de constitución e funcionamento dos ditos 
órganos, con determinación expresa da competencia 
independente, aínda que coordinada, de cada un deles.

3. Os estatutos provisionais remitiranse ao Ministe-
rio de Traballo e Asuntos Sociais, que verificará a súa 
adecuación á legalidade e ordenará, se é o caso, a súa 
publicación no Boletín Oficial del Estado.

Disposición transitoria segunda. Constitución do Conse-
llo Xeral de Colexios Oficiais de Educadoras e Educa-
dores Sociais.

1. O Consello Xeral de Colexios Oficiais de Educado-
ras e Educadores Sociais quedará formalmente consti-

tuído e adquirirá personalidade xurídica e plena capaci-
dade 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 de Colexios Oficiais de Educadoras e Edu-
cadores Sociais elaborará os estatutos previstos no artigo 
6.2 da Lei 2/1974, do 13 de febreiro, de colexios profesio-
nais, que serán sometidos á aprobación do Goberno, a 
través do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor aos 20 días 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, 26 de decembro de 2006.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA E FACENDA

 22695 ORDE EHA/3929/2006, do 21 de decembro, 
pola que se establece o procedemento para a 
devolución parcial do imposto sobre hidrocar-
buros e das cotas correspondentes á aplica-
ción do tipo autonómico do imposto sobre as 
vendas ao retallo de determinados hidrocarbu-
ros por consumo de gasóleo profesional, se 
aproba determinado código de actividade e do 
establecemento e se actualiza a referencia a un 
código da nomenclatura combinada contida 
na Lei 38/1992, do 28 de decembro, de impos-
tos especiais. («BOE» 309, do 27-12-2006.)

O artigo cuarto da Lei 36/2006, do 29 de novembro, de 
medidas para a prevención da fraude fiscal, que modifica 
a Lei 38/1992, do 28 de decembro, de impostos especiais, 
introduce nesta un novo artigo 52 bis en que se recoñece 
o dereito á devolución parcial do imposto sobre hidrocar-
buros satisfeito ou soportado respecto do gasóleo de uso 
xeral que fose utilizado como carburante no motor dos 
vehículos mencionados no dito artigo. Por outra parte, no 
artigo 52 bis.7 prevese que o procedemento para a prác-
tica da dita devolución será establecida polo  ministro de 
Economía e Facenda.

A disposición derradeira cuarta da citada Lei de medi-
das para a prevención da fraude fiscal modifica o artigo 9 
da Lei 24/2001, do 27 de decembro, de medidas fiscais, 
administrativas e da orde social, onde se regula o imposto 
sobre vendas ao retallo de determinados hidrocarburos, 
introducindo no dito artigo un número seis bis en que se 
prevé que as comunidades autónomas que fixasen un 
tipo de gravame autonómico para o gasóleo de uso xeral 
poderán non aplicar o dito tipo en todo ou en parte, e 
recoñece o dereito á devolución total ou parcial das cotas 
correspondentes á súa previa aplicación, respecto do 
gasóleo de uso xeral que fose utilizado como carburante 
no motor dos vehículos a que se refire a citada lei.


