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3591 LLEI 2/2002, de 21 de febrer, per la qual es
crea el Consell General dels Co�egis Oficials
de Decoradors. («BOE» 46, de 22-2-2002.)

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, en l’article 4.4 establix
que quan en una determinada professió hi haja diverses
organitzacions co�egials d’àmbit territorial inferior al
nacional, es constituirà un Consell General de Co�egis,
Consell la creació del qual ha de tindre lloc per mitjà
de Llei de l’Estat, segons el que preveu l’article 15.3
de la Llei 12/1983, de 14 d’octubre, del Procés Auto-
nòmic.

El Co�egi Nacional de Decoradors ha sigut l’únic exis-
tent en el territori nacional fins a l’any 1998. A partir
de llavors, diverses comunitats autònomes, com la de
les Illes Balears, Castella i Lleó, Foral de Navarra, Madrid,
Valenciana i del País Basc, han constituït, en exercici
de les seues competències en matèria de co�egis pro-
fessionals, els seus corresponents co�egis oficials de
decoradors.

En conseqüència, en relació amb la professió de deco-
rador, creada i regulada pels decrets 893/1972, de 24
de març; 902/1977, de l’1 d’abril, i l’Orde de 22 de
setembre del 1973, resulta procedent constituir per mitjà
d’esta norma el corresponent Consell General dels Co�e-
gis Oficials de Decoradors.

Article 1. Creació.

Es crea el Consell General dels Co�egis Oficials de
Decoradors com a corporació de dret públic que tindrà
personalitat 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 dels Co�egis Oficials de Decora-
dors es relacionarà amb l’Administració General de l’Estat
a través del Ministeri de Foment.

Disposició transitòria primera. Comissió Gestora.

1. En el termini de dos mesos des de l’entrada en
vigor d’esta llei, es constituirà una comissió gestora com-
posta per un representant designat pels òrgans de
govern de cada un dels co�egis de decoradors que hagen
sigut creats per la normativa de les comunitats autò-
nomes corresponent i, a més, un representant del Co�egi
Nacional.

2. La Comissió Gestora elaborarà, en el termini de
sis mesos comptadors des de l’entrada en vigor d’esta
llei, uns estatuts provisionals reguladors dels òrgans de
govern del Consell General dels Co�egis Oficials de Deco-
radors, en els quals s’hauran d’incloure les normes de
constitució i funcionament dels mencionats òrgans, amb
determinació expressa de la competència independent,
encara que coordinada, de cada un d’estos.

3. Els estatuts provisionals es remetran al Ministeri
de Foment el qual verificarà la seua adequació a la lega-
litat i ordenarà, si és el cas, la seua aprovació per orde
ministerial.

Disposició transitòria segona. Constitució del Consell
General dels Co�egis Oficials de Decoradors.

1. El Consell General dels Co�egis Oficials de Deco-
radors quedarà formalment constituït i adquirirà perso-
nalitat jurídica i plena capacitat d’obrar en el moment
en què es constituïsquen els seus òrgans de govern d’a-
cord amb el que preveuen els estatuts provisionals a
què es referix la disposició anterior.

2. En el termini d’un any des de la seua constitució,
el Consell General dels Co�egis Oficials de Decoradors
elaborarà els estatuts previstos en l’article 6é.2 de la
Llei de Co�egis Professionals, que seran sotmesos a l’a-
provació del Govern a través del Ministeri de Foment.

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, 21 de febrer del 2002.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

5012 LLEI 3/2002, de 12 de març, de modificació
de la Llei 3/2000, de 7 de gener, de Règim
Jurídic de la Protecció de les Obtencions
Vegetals. («BOE» 62, de 13-3-2002.)

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

Després de la publicació de la Llei 3/2000, de 7
de gener, de Règim Jurídic de la Protecció de les Obten-
cions Vegetals, el Govern de Canàries va so�icitar la
convocatòria de la Comissió Bilateral de Cooperació
Administració General de l’Estat-Comunitat Autònoma de
Canàries, a l’efecte previst de l’article 33.2 de la Llei
Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Cons-
titucional, en la redacció que li dóna la Llei Orgànica
1/2000, de 7 de gener, per entendre vulnerades deter-
minades competències atribuïdes a les comunitats autò-
nomes.

Les obtencions vegetals constituïxen varietats comer-
cials emparades per un règim jurídic semblant al de la
propietat industrial, és per això que la distribució de com-
petències en esta matèria està determinada per l’article
149.1.9a de la Constitució, que reserva a l’Estat en exclu-


