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I.    Disposicions generals

CAP DE L’ESTAT
 7873 LLEI 7/2005, de 13 de maig, per la qual es crea 

el Consell General de Col·legis Oficials de Psi-
còlegs. («BOE» 115, de 14-5-2005.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui 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 Col·legis Professio-
nals, modificada per les lleis 74/1978, de 26 de desembre, 
i 7/1997, de 14 d’abril, establix en l’article 4.4 que quan 
estiguen constituïts diversos Col·legis de la mateixa pro-
fessió d’àmbit inferior al nacional existirà un Consell 
General, per a la creació del qual cal una Llei de l’Estat, 
segons el que preveu l’article 15.3 de la Llei 12/1983, de 14 
d’octubre, del Procés Autonòmic.

Esta situació es produïx en relació amb els Col·legis 
Oficials de Psicòlegs, atés que el Col·legi Oficial d’àmbit 
nacional va ser creat per la Llei 43/1979, de 31 de desem-
bre, i s’han creat successivament els corresponents Col-
legis Professionals en distintes comunitats autònomes i 
en les ciutats de Ceuta i Melilla.

Article 1. Creació del Consell General.

Es crea el Consell General de Col·legis Oficials de Psi-
còlegs com a corporació de dret públic, que tindrà perso-
nalitat jurídica pròpia 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 Col·legis Oficials de Psicòlegs es 
relacionarà amb l’Administració General de l’Estat a tra-
vés del Ministeri d’Educació i Ciència, sense perjuí de 
poder fer-ho també a través d’un altre Departament minis-
terial en raó de la matèria de què es tracte.

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 
composta per un representant de cada un dels Col·legis 
Oficials de Psicòlegs actualment existents.

2. La Comissió Gestora elaborarà en el termini 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 Col·legis Oficials de Psicòlegs, en 
els quals s’hauran d’incloure les normes de constitució i 
funcionament dels dits òrgans, amb determinació 

expressa de la competència independent, encara que 
coordinada, de cada un d’estos.

3. Els Estatuts provisionals es remetran al Ministeri 
d’Educació i Ciència, que verificarà la seua adequació a la 
legalitat i ordenarà, si és el cas, la seua publicació en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Disposició transitòria segona. Constitució del Consell 
General de Col·legis Oficials de Psicòlegs.

1. El Consell General de Col·legis Oficials de Psicò-
legs quedarà formalment constituït i adquirirà personali-
tat jurídica i plena capacitat d’obrar en el moment en què 
es constituïsquen els seus òrgans de govern, d’acord amb 
el que preveuen els Estatuts provisionals a què es referix 
la disposició transitòria primera.

2. En el termini d’un any des de la seua constitució, 
el Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs ela-
borarà els seus Estatuts definitius, previstos en l’article 6.2 
de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professio-
nals, que seran sotmesos a l’aprovació del Govern a tra-
vés del ministre d’Educació i Ciència.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Llei entrarà en vigor l’endemà de la seua 
publicació 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, 13 de maig de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 7874 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 4/2004, de 29 de 
desembre, de modificació de taxes i de benefi-
cis fiscals d’esdeveniments d’excepcional inte-
rés públic. («BOE» 115, de 14-5-2005.)

Advertits errors en la Llei 4/2004, de 29 de desembre, 
de modificació de taxes i de beneficis fiscals d’esdeveni-
ments d’excepcional interés públic, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» suplement núm. 1 en valen-
cià, fascicle segon, d’1 de gener de 2005, es procedix a 
efectuar les oportunes rectificacions:

En la pàgina 197, primera columna, en l’apartat III de 
l’exposició de motius, on diu: «…de Règim Fiscal de les 
entitats sense Fins Lucratius i dels Incentius Fiscals al 
Mecenatge…», ha de dir: «…de règim fiscal de les enti-
tats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mece-
natge…».


