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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
19561 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de creació del Consell General de Col·legis 

Oficials d’Enginyeria en Informàtica.

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

El creixement econòmic dels països més avançats es basa en gran part en el progrés 
de les tecnologies de la informació i la comunicació. En eixe sentit, la denominada estratègia 
de Lisboa va establir com a objectiu per a 2010 construir a Europa una economia basada 
en el coneixement, més dinàmica, que aconseguira ser la més competitiva del món, capaç 
de generar un creixement econòmic que contribuïsca al manteniment de la societat del 
benestar i a la cohesió social.

La informàtica és una disciplina que té un paper central en l’àmbit de les tecnologies 
de la informació i la comunicació i en la consecució de l’objectiu de fer realitat la societat 
de la informació i del coneixement a Espanya. Així mateix, la informàtica constituïx un 
vector fonamental per a la modernització dels servicis bàsics per a la ciutadania. En este 
sentit, són moltes les iniciatives que s’han desenrotllat a Espanya per a impulsar la societat 
de la informació i del coneixement.

La disciplina acadèmica d’Informàtica, configurada hui en dia com a ensenyança 
universitària, va nàixer en 1969 amb la creació de l’Institut d’Informàtica, sota la dependència 
del Ministeri d’Educació, que considerava l’estudi de la dita disciplina necessari per a 
l’obtenció de formació i tècnica professional, i que culminava amb una titulació que permetia 
l’exercici professional.

El Decret 327/1976, de 26 de febrer, va establir la llicenciatura en Informàtica. El 
Decret 593/1976, de 4 de març, va establir la creació de les primeres facultats d’Informàtica. 
El títol oficial d’Enginyer en Informàtica va ser creat pel Reial Decret 1459/1990, de 26 
d’octubre.

La Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals, 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 uns quants col·legis professionals d’una mateixa professió d’àmbit 
inferior al nacional hi haurà 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. 
Esta situació es produïx atés que s’han creat col·legis professionals d’enginyeries en 
informàtica en distintes comunitats autònomes.

TÍTOL PRIMER

Del Consell General de Col·legis Professionals d’Enginyeria en Informàtica

Article 1. Creació del Consell General.

Es crea el Consell General de Col·legis Professionals d’Enginyeria en Informàtica com 
a corporació de dret públic, que té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al 
compliment dels seus fins d’acord amb la llei.
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Article 2. Relacions amb l’Administració General de l’Estat.

El Consell General de Col·legis Professionals d’Enginyeria en Informàtica es relaciona 
amb l’Administració General de l’Estat a través del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, 
sense perjuí de poder fer-ho també a través d’un altre departament ministerial quant a la 
matèria de què es tracte.

Disposició transitòria primera. Comissió Gestora.

Primera.–En el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor d’esta llei, s’ha de 
constituir una comissió gestora composta per un representant de cada un dels col·legis 
professionals d’Enginyeria en Informàtica actualment existents.

Segona.–La Comissió Gestora ha d’elaborar 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 Professionals d’Enginyeria en Informàtica, en els quals 
s’han 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.

Tercera.–Els estatuts provisionals s’han de remetre al Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç, que n’ha de verificar l’adequació a la legalitat i n’ha d’ordenar, si és el cas, la 
publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Disposició transitòria segona. Constitució del Consell General de Col·legis Professionals 
d’Enginyeria en Informàtica.

Primera.–El Consell General de Col·legis Professionals d’Enginyeria en Informàtica ha 
de quedar formalment constituït i ha d’adquirir personalitat 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.

Segona.–En el termini d’un any des de la seua constitució, el Consell General de 
Col·legis Professionals d’Enginyeria en Informàtica ha d’elaborar els seus estatuts definitius, 
previstos en l’article 6.2 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals, que 
s’han de sotmetre a l’aprovació del Govern a través del Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç.

Disposició final primera. Modificació del Reial Decret 1029/2002, de 4 d’octubre.

En el termini de 6 mesos, el Govern ha de procedir a la modificació del Reial Decret 
1029/2002, de 4 d’octubre, pel qual s’establix la composició i el règim de funcionament del 
Consell Assessor de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació, per a garantir 
una presència justa i equànime dels col·legis professionals d’Enginyeria en Informàtica en 
el dit consell assessor.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada en «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que complisquen esta llei i que la 

facen complir.

Madrid, 4 de desembre de 2009.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


