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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Es deroga la Llei 33/1971, de 21 de juliol, d’Emigració i 
totes aquelles normes que contradiguen el que establix la 
present Llei.

Disposició final primera. Modificació del Text Refós de la 
Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Orde Social, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 
d’agost.

U. Es modifica l’apartat 4 de l’article 2, del Text Refós 
de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Orde Social, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, 
que quedarà redactat de la manera següent:

«Els transportistes, agents consignataris, repre-
sentants, treballadors i, en general, les persones físi-
ques o jurídiques que en moviments migratoris.»

Dos. Es modifica la rúbrica del Capítol IV del text 
refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Orde 
Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 
d’agost, que quedarà denominat:

«Infraccions en matèria de moviments migrato-
ris i treball d’estrangers.»

Tres. Es modifica la rúbrica de la Secció 1a del Capí-
tol IV i els seus articles 33, 34, 35 i 36 del Text Refós de la 
Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Orde Social, aprovat 
pel Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, als quals 
es d óna la redacció següent:

«SECCIÓ 1a. INFRACCIONS EN MATÈRIA DE MOVIMENTS 
MIGRATORIS

Article 33. Concepte.
Són infraccions en matèria de moviments migra-

toris laborals les accions o omissions dels subjectes 
als quals es referix l’article 2.4 tipificades i sanciona-
des de conformitat amb la present Llei.
Article 34. Infraccions lleus.

Constituïx infracció lleu la modificació de les 
condicions de l’oferta de treball per a desplaçar-se a 
l’exterior, si no causa perjuí greu per al treballador.
Article 35. Infraccions greus.

Són infraccions greus:
1. La modificació de les condicions de l’oferta 

de treball per a desplaçar-se a l’exterior, si causa 
perjuí greu per al treballador.

2. L’ocultació, falsificació o rectificació de clàu-
sules substancials d’un contracte de treball per a 
desplaçar-se a l’exterior.

3. El desplaçament del treballador al país 
d’acollida sense la documentació necessària o la 
retenció injustificada per l’empresa de la dita docu-
mentació.

4. La contractació de marins espanyols per 
compte d’empreses armadores estrangeres realit-
zada per persones o entitats no autoritzades per 
l’autoritat laboral per a realitzar eixa comesa.
Article 36. Infraccions molt greus.

Són infraccions molt greus:
1. L’establiment de qualsevol tipus d’agències 

de reclutament.
2. La simulació o engany en la contractació 

dels treballadors que es desplacen a l’exterior.
3. L’abandó de treballadors desplaçats per part 

de l’empresari contractant o dels seus representants 
autoritzats.

4. El cobrament als treballadors de comissió o 
preu per la seua contractació.

5. L’obtenció fraudulenta d’ajudes als movi-
ments migratoris, ja siguen individuals o de reagru-
pació familiar, o la no aplicació o aplicació indeguda 
de les dites ajudes.»

Quatre. Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 1 
de l’article 40 del Text Refós de la Llei sobre Infraccions i 
Sancions en l’Orde Social, aprovat pel Reial Decret Legis-
latiu 5/2000, de 4 d’agost, que tindrà la redacció següent:

«1. Les infraccions en matèria de relacions i 
ocupació, en matèria de Seguretat Social, sense per-
juí del que disposa l’apartat 3 següent, en matèria de 
moviments migratoris i treball d’estrangers, així 
com les infraccions per obstrucció se sancionaran».

Disposició final segona. Títol competencial.

Esta Llei es dicta a l’empara de l’article 149.1. 2a de la 
Constitució Espanyola, que atribuïx a l’Estat competència 
exclusiva en matèria d’emigració.

Disposició final tercera. Habilitació normativa.

S’autoritza el Govern perquè, en l’àmbit de competèn-
cies de l’Estat, dicte totes les disposicions que siguen 
necessàries per a l’aplicació i el desplegament de la pre-
sent Llei.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

La present Llei entrarà en vigor l’endemà de la 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, 14 de desembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 22689 LLEI 41/2006, de 26 de desembre, de creació 
del Consell General de Col·legis Oficials 
d’Educadores i Educadors Socials. («BOE» 309, 
de 27-12-2006.)

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, 
de normes reguladores dels Col·legis Professionals i 7/1997, 
de 14 d’abril, de mesures liberalitzadores en matèria de sòl 
i de Col·legis Professionals, establix en l’article 4.4, que 
quan estiguen constituïts uns quants Col·legis de la 
mateixa professió d’àmbit inferior al nacional existirà un 
Consell General, per a la creació del qual cal una Llei 
d’Estat, segons el que preveu l’article 15.3 de la Llei 12/1983,
de 14 d’octubre, del Procés Autonòmic.
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Esta situació es produïx en l’actualitat en relació amb 
la professió d’Educador Social, el títol oficial de Diplomat 
universitari de la qual va ser establit pel Reial Decret 
1420/1991, de 30 d’agost, per la qual cosa és procedent 
crear, per mitjà d’esta norma el corresponent, el Consell 
General de Col·legis Oficials d’Educadores i Educadors 
Socials.

Article 1. Creació.

Es crea el Consell General de Col·legis Oficials 
d’Educadores i Educadors Socials com a corporació de 
dret públic que tindrà personalitat jurídica i plena capaci-
tat 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 d’Educadores i 
Educadors Socials es relacionarà amb l’Administració 
General de l’Estat a través del Ministeri de Treball i 
Assumptes Socials.

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 de cada un dels Col·legis Ofi-
cials d’Educadores i Educadors Socials actualment exis-
tents.

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 d’Educadores i 
Educadors Socials, en els quals s’hauran d’incloure les 
normes de constitució i funcionament dels dits òrgans, 
amb determinació expressa de la competència indepen-
dent, encara que coordinada, de cada un d’ells.

3. Els Estatuts provisionals es remetran al Ministeri 
de Treball i Assumptes Socials, que verificarà la seua ade-
quació a la legalitat i ordenarà, si és el cas, la publicació 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Disposició transitòria segona. Constitució del Consell 
General de Col·legis Oficials d’Educadores i Educa-
dors Socials.

1. El Consell General de Col·legis Oficials d’Educadores 
i Educadors Socials quedarà formalment constituït i adqui-
rirà personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar en el 
moment en què es constituïsquen els seus òrgans de 
govern, d’acord amb el que preveu els Estatuts provisio-
nals a què es referix la disposició anterior.

2. En el termini d’un any des de la seua constitució, 
el Consell General de Col·legis Oficials d’Educadores i 
Educadors Socials elaborarà els estatuts previstos en 
l’article 6.2 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis 
Professionals, que seran sotmesos a l’aprovació del 
Govern, a través del Ministeri de Treball i Assumptes 
Socials.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Esta Llei entrarà en vigor als 20 dies de la 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, 26 de desembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 
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