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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-


