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d) Manteniment del valor. Els drets i les obligacions
dels estats participants que procedisquen a realitzar
subscripcions addicionals d’acord amb la present reso-
lució, així com aquelles de qualsevol altre estat parti-
cipant, del Banc i del Fons, quant a les subscripcions
addicionals previstes per la present resolució, seran (ex-
cepte disposició en contra, enunciades en la present
resolució) els mateixos que els que tinguen les subs-
cripcions inicials dels estats participants fundadors, efec-
tuats d’acord amb l’article 6 de l’acord que va donar
lloc al Fons, llevat que per necessitats d’avaluació de
les subscripcions addicionals autoritzades per la present
resolució s’hagen derogat les disposicions dels paràgrafs
1 i 2 de l’article 13 de l’acord, que, per tant, no hi seran
aplicables.

e) Gestió de les subscripcions de la VII reposició
pendent. En la data d’entrada en vigor de la VIII reposició,
qualsevol fons, ingrés o altre tipus de recurs que tinga
el Fons a títol de la VII reposició, es gestionarà en el
marc de la VIII reposició, excepte reserva, donat el cas,
de modalitats i condicions aplicables en exclusiva a la VII
reposició.

f) Autorització general. El Consell d’Administració
prendrà les mesures necessàries o útils per a la posada
en vigor efectiva de la present resolució, en vista de
les orientacions i directives operatives enunciades en
l’informe.

11. Tipus de canvi

Tal com s’indica en l’annex I, les subscripcions espe-
rades de cada participant en virtut de la present resolució
han sigut fixades en funció de la mitjana mensual dels
tipus de canvi diaris de les monedes respectives d’estos
estats en relació amb el DEG, establit pel Fons Monetari
Internacional, per al període de sis mesos, comprés des
de l’1 de maig de 1998 fins al 31 d’octubre de 1998,
inclòs.

6006 LLEI ORGÀNICA 1/2001, de 26 de març, per
la qual es modifica la Llei Orgànica 13/1982,
de 10 d’agost, de Reintegració i Millorament
del Règim Foral de Navarra. («BOE» 75, de
28-3-2001.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

orgànica següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Govern de Navarra, atenent el sentir reiteradament
manifestat pels partits polítics amb representació majo-
ritària en el Parlament de Navarra, ha estimat convenient
que s’establisca un nou procediment d’elecció del pre-
sident del Govern o Diputació Foral, acurtant els terminis
i eliminant l’automatisme a favor del candidat que tinga
un nombre més gran d’escons en el cas que cap dels
candidats proposats haguera obtingut majoria simple en
les successives votacions realitzades durant el termini
de dos mesos comptats a partir de la primera votació.
Així mateix, es pretén que, per a la designació del pre-
sident, siga requisit imprescindible tindre la condició polí-
tica de parlamentari de Navarra, i finalment, que este
president estiga investit de la facultat, que fins ara no
té, de dissoldre el Parlament i convocar eleccions, al

marge del que s’establix a l’efecte per al supòsit de fracàs
del procés d’investidura.

Segons queda arreplegat en el preàmbul de la Llei
Orgànica 13/1982, de 10 d’agost, és «tret propi del
règim foral navarrés, emparat per la Constitució, que,
prèviament a la decisió de les Corts Generals, òrgan de
l’Estat en què s’encarna la sobirania indivisible del poble
espanyol, la representació de l’Administració de l’Estat
i la de la Diputació Foral de Navarra acorden la reforma
i modernització d’este règim. Donada la naturalesa i l’a-
bast del millorament acordat entre ambdós represen-
tacions, resulta constitucionalment necessari que el
Govern, en l’exercici de la seua iniciativa legislativa, for-
malitze el pacte amb rang i caràcter de projecte de llei
orgànica i el remeta a les Corts Generals perquè estes
l’incorporen, si és procedent, a l’ordenament jurídic espa-
nyol com a tal llei orgànica».

Conseqüent amb eixos criteris, es va verificar la tra-
mitació parlamentària de la llei orgànica en qüestió que,
també conseqüent amb això, inclou en el seu article
71 la possibilitat de la seua pròpia reforma establint
el procediment següent: «a) La iniciativa correspondrà
a la Diputació Foral o al Govern de la Nació. b) Després
de les negociacions corresponents, la Diputació Foral
i el Govern formularan, de comú acord, la proposta de
reforma que serà sotmesa a l’aprovació del Parlament
Foral i de les Corts Generals, pel mateix procediment
seguit per a l’aprovació de la present llei orgànica.»

S’ha observat escrupolosament este tràmit, tant pel
Govern de la Nació com pel de Navarra, amb el resultat
que la iniciativa de reforma d’esta llei, promoguda pel
Govern de Navarra, ha sigut acceptada pel Govern de
la Nació, consumant-se així el pacte necessari.

Article primer.

L’article 29 de la Llei Orgànica 13/1982, de 10 d’a-
gost, de Reintegració i Millorament del Règim Foral de
Navarra, quedarà redactat de la manera següent:

«1. El president del Govern de Navarra o Dipu-
tació Foral serà elegit pel Parlament, d’entre els
seus membres, i nomenat pel rei.

2. El president del Parlament, després de con-
sultar amb els portaveus designats pels partits o
grups polítics amb representació parlamentària,
proposarà un candidat a president del Govern de
Navarra o Diputació Foral.

3. El candidat presentarà el seu programa al
Parlament. Per a ser elegit, el candidat haurà, en
primera votació, d’obtindre majoria absoluta. Si no
l’obté, es procedirà a una segona votació vint-i-qua-
tre hores després de l’anterior, i la confiança s’en-
tendrà atorgada al candidat si obtinguera majoria
simple en esta segona votació. En cas de no acon-
seguir-se esta majoria, el candidat quedarà rebutjat
i es tramitaran les successives propostes de can-
didat en la forma prevista anteriorment.

4. Si transcorregut el termini de trenta dies
naturals a partir de la primera votació cap candidat
haguera sigut elegit, el Parlament quedarà dissolt
i es convocaran immediatament noves eleccions.
El mandat del nou Parlament durarà, en tot cas,
fins que haja conclòs el del primer.»

Article segon.

A l’article 30 de la citada llei orgànica, s’afig el següent
punt assenyalat amb el número 3:

«3. El president del Govern de Navarra o Dipu-
tació Foral, davall la seua exclusiva responsabilitat
i després de la deliberació del Govern de Navarra
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o Diputació Foral, podrà acordar la dissolució del
Parlament i convocar noves eleccions, amb anti-
cipació al terme natural de la legislatura.

El president no podrà acordar la dissolució del
Parlament durant el primer període de sessions,
ni quan quede menys d’un any per a la terminació
de la legislatura, ni quan es trobe en tramitació
una moció de censura, ni quan es trobe convocat
un procés electoral estatal, ni tampoc abans que
transcórrega el termini d’un any des de l’última dis-
solució per este procediment.

En este cas, el nou Parlament que resulte de
la convocatòria electoral tindrà un mandat limitat
pel terme natural de la legislatura originària.»

Disposició final única.

La present llei orgànica entrarà en vigor el mateix
dia de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que complisquen esta llei orgànica i que la facen complir.

Madrid, 26 de març del 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

6007 LLEI 2/2001, de 26 de març, per la qual es
crea el Consell General de Co�egis de Pro-
tètics Dentals. («BOE» 75, de 28-3-2001.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Co�egis Pro-
fessionals, modificada per les lleis 74/1978, de 26 de
desembre, i 7/1997, de 14 d’abril, establix que quan,
en una determinada professió, hi haja diverses organit-
zacions co�egials d’àmbit territorial inferior al nacional,
s’ha de constituir un Consell General de Co�egis, la crea-
ció del qual ha de tindre lloc per mitjà de llei de l’Estat,
segons el que preveu la Llei 12/1983, de 14 d’octubre,
del Procés Autonòmic.

La situació abans descrita es produïx en l’actualitat
en relació amb la professió de protètic dental, creada
i regulada per la Llei 10/1986, de 17 de març, i el
títol oficial de formació professional de segon grau del
qual va ser establit pel Reial Decret 541/1995, de 7
d’abril, per la qual cosa resulta procedent constituir per
mitjà d’esta norma el corresponent Consell General de
Co�egis de Protètics Dentals.

Article 1. Creació.

Es crea el Consell General de Co�egis de Protètics
Dentals com a corporació de dret públic, que tindrà per-
sonalitat jurídica i plena capacitat per al compliment dels
seus fins d’acord amb la llei.

Article 2. Relacions amb l’Administració General de
l’Estat.

El Consell General de Co�egis de Protètics Dentals
es relacionarà amb l’Administració General de l’Estat a
través del Ministeri de Sanitat i Consum.

Disposició transitòria primera. Comissió Gestora.

U. A l’entrada en vigor d’esta llei cal constituir una
Comissió Gestora composta per un representant de cada

un dels Co�egis Oficials de Protètics Dentals existents
en el territori nacional, sempre que hagen sigut o siguen
formalment creats per la corresponent Comunitat Autò-
noma.

Dos. La Comissió Gestora ha d’elaborar, en el ter-
mini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’esta
Llei, uns Estatuts provisionals reguladors dels òrgans de
govern del Consell General de Co�egis de Protètics Den-
tals, en els quals s’hauran d’incloure les normes de cons-
titució i funcionament dels dits òrgans, amb determinació
expressa de la competència independent, encara que
coordinada, de cada un d’ells.

Tres. Els Estatuts provisionals s’han de remetre al
Ministeri de Sanitat i Consum, que n’ha de verificar l’a-
dequació a la legalitat i ordenar, si és procedent, la seua
publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Disposició transitòria segona. Constitució del Consell
General de Co�egis de Protètics Dentals.

U. El Consell General de Co�egis de Protètics Den-
tals quedarà formalment constituït i adquirirà persona-
litat jurídica i plena capacitat d’obrar en el moment que
es constituïsquen els seus òrgans de govern conforme
al que preveu els estatuts provisionals a què es referix
la disposició anterior.

Dos. En el termini d’un any des de la seua cons-
titució, el Consell General de Co�egis de Protètics Dentals
haurà d’elaborar els Estatuts previstos en l’article 6.2
de la Llei de Co�egis Professionals, que hauran de ser
sotmesos a l’aprovació del Govern a través del Ministeri
de Sanitat i Consum.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Esta llei entrarà en vigor l’endemà de la seua publi-
cació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 26 de març del 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

6008 LLEI 3/2001, de 26 de març, de Pesca Marí-
tima de l’Estat. («BOE» 75, de 28-3-2001.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La tradició i importància de l’activitat pesquera de
la flota espanyola i del nostre comerç de productes de
la pesca, amb l’existència de regions altament depen-
dents de les dites activitats, han configurat un subsector
econòmic de gran importància en el conjunt de l’eco-
nomia nacional, que obliga a l’establiment d’un marc
legislatiu enunciador dels principis generals orientadors
del règim jurídic del sector econòmic i productiu de la
pesca.

En efecte, la flota espanyola és la més important de
la Comunitat Europea, encara que la importància eco-


