
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 240  Dimecres 5 d'octubre de 2011  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
15620 Llei 30/2011, de 4 d’octubre, sobre la creació del Consell General d’Economistes 

(unificació de les organitzacions col·legials d’economistes i de titulars 
mercantils).

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

En l’àmbit econòmic i empresarial ha confluït històricament a Espanya l’activitat 
professional de dos grans corporacions professionals, la dels economistes i la dels titulars 
mercantils. Els primers –titulats en les facultats de ciències polítiques i econòmiques, de 
ciències polítiques, econòmiques i comercials, i de ciències econòmiques i empresarials– 
i els segons –titulats en les escoles de comerç i en les escoles universitàries d’estudis 
empresarials– han desenrotllat durant anys les seues funcions, en el sector públic, en 
l’àmbit acadèmic, en l’empresa, per mitjà de l’exercici lliure i davant dels jutjats i tribunals 
de justícia, des de la seua integració separada i independent en els seus respectius 
col·legis. Cada organització col·legial ha dut a terme les seues pròpies activitats de 
formació i perfeccionament, els seus propis registres d’auditors, assessors fiscals, 
assessors financers, experts comptables, judicials i forenses, la qual cosa ha multiplicat 
esforços i recursos en el mateix àmbit d’activitat.

La supressió dels seus respectius consells generals i la creació d’un de nou que 
agrupe els interessos de tots estos professionals és fruit d’un llarg procés d’acord entre 
els respectius òrgans de govern i inclús entre els mateixos col·legiats. Es produïx sota la 
premissa d’una articulació més adequada de la representació i defensa dels interessos 
dels seus membres; també en benefici de la societat a la qual es deuen i a la qual presten 
els seus servicis. Amb este nou Consell General s’aconseguirà una major eficàcia i 
eficiència en la consecució dels objectius que ha de complir com a corporació de dret 
públic, no sols per l’estalvi de mitjans i recursos o la reducció de costos, en la línia 
establida per la Directiva de Servicis i la transposició que d’esta es va fer principalment 
per mitjà de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de 
servicis i el seu exercici, i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses 
lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el 
seu exercici, sinó també pels avantatges derivats de l’existència d’una única interlocució 
de les professions econòmiques davant de les administracions públiques. I sobretot la 
unificació suposarà un millor servici a l’ordenació i desenrotllament de l’economia en 
general, i de l’empresa en particular, així com als consumidors i usuaris.

Este nou Consell General servirà de suport als processos d’unificació de les 
corporacions col·legials territorials, d’acord amb l’article 4 de la Llei 2/1974, de 13 de 
febrer, sobre col·legis professionals, respectant el dret de col·legiar-se dels qui a l’entrada 
en vigor d’esta llei tinguen eixe dret en qualsevol de les dos corporacions col·legials, la 
d’economistes o la de titulars mercantils, i també s’hi podran col·legiar en el futur els qui 
posseïsquen un títol universitari en el camp de l’economia o de l’empresa.

En tot cas, la creació d’este nou Consell General i els processos d’unificació de les 
corporacions col·legials que es puguen dur a terme no afectaran en res les funcions 
professionals que, si és el cas, tinguen reconegudes estos titulats.
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En conseqüència, i d’acord amb el que preveu la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre 
col·legis professionals, és procedent constituir per mitjà d’esta llei el corresponent Consell 
General d’Economistes i suprimir el Consell General de Col·legis d’Economistes d’Espanya 
i el Consell Superior de Col·legis Oficials de Titulars Mercantils d’Espanya, així com establir 
les bases per a impulsar la unificació dels consells autonòmics i dels col·legis d’economistes 
i de titulars mercantils, d’acord amb el que preveu la normativa autonòmica aplicable.

Article 1. Creació.

1. Es crea el Consell General d’Economistes com a corporació de dret públic que tindrà 
personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment dels seus fins d’acord amb la llei.

2. El Consell General d’Economistes representa tots els col·legis d’economistes i 
col·legis de titulars mercantils que fins ara pertanyien al Consell General de Col·legis 
d’Economistes d’Espanya i al Consell Superior de Col·legis Oficials de Titulars Mercantils 
d’Espanya, respectivament, i així mateix representa en els àmbits estatal i internacional 
els interessos dels economistes i dels titulars mercantils.

Article 2. Relacions amb l’Administració General de l’Estat.

El Consell General d’Economistes es relacionarà amb l’Administració General de 
l’Estat a través del Ministeri d’Economia i Hisenda.

Article 3. Unificació de col·legis i consells autonòmics.

1. Els processos d’unificació dels consells autonòmics de col·legis d’economistes i 
els de titulars mercantils, així com els processos d’unificació dels col·legis d’economistes i 
dels col·legis oficials de titulars mercantils, es regiran pel que disposa la legislació estatal 
o autonòmica aplicable sobre col·legis professionals a què estiguen subjectes.

2. Els col·legis i els consells autonòmics de col·legis d’economistes i els de titulars 
mercantils promouran la seua unificació davant de la comunitat autònoma corresponent 
d’acord amb el que preveu la normativa autonòmica aplicable.

3. El Consell General d’Economistes instarà els consells autonòmics i els col·legis 
d’economistes i els de titulars mercantils perquè inicien i desenrotllen els seus processos 
d’unificació i els prestarà suport.

4. Després de l’entrada en vigor d’esta llei, tots els col·legiats tindran els mateixos 
drets i obligacions.

Disposició transitòria primera. Comissió Gestora.

1. Dins del mes següent a l’entrada en vigor d’esta llei es reuniran separadament els 
plens del Consell General de Col·legis d’Economistes i del Consell Superior de Col·legis 
Oficials de Titulars Mercantils per a designar una Comissió Gestora que instarà i recolzarà 
el procés d’unificació durant el període transitori, i que estarà formada per vint-i-cinc 
membres, quinze nomenats pel primer i deu pel segon.

2. El president d’esta Comissió Gestora serà qui ocupe la presidència del Consell 
General de Col·legis d’Economistes d’Espanya en el moment de l’entrada en vigor d’esta 
llei, i el vicepresident qui ocupe la presidència del Consell Superior de Col·legis Oficials 
de Titulars Mercantils d’Espanya en el moment de l’entrada en vigor d’esta llei.

3. La Comissió Gestora elaborarà, en el termini de dos anys, a comptar de l’entrada 
en vigor d’esta llei, uns estatuts provisionals reguladors dels òrgans de govern del Consell 
General d’Economistes, en els quals s’hauran d’incloure les normes de constitució i 
funcionament d’estos òrgans, amb determinació expressa de la competència independent, 
encara que coordinada, de cada un. Per a la seua aprovació es requerirà la majoria de 
dos terços del nombre legal dels membres de la Comissió Gestora.

4. Els estatuts provisionals es remetran al Ministeri d’Economia i Hisenda, que 
verificarà que s’adeqüen a la legalitat i n’ordenarà, si és el cas, la publicació en el «Boletín 
Oficial del Estado».
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Disposició transitòria segona. Constitució del Consell General d’Economistes.

1. El Consell General d’Economistes quedarà formalment constituït i adquirirà 
personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar en el moment que es constituïsquen els seus 
òrgans de govern d’acord amb el que preveuen els estatuts provisionals als quals es 
referix la disposició transitòria primera.

2. Després de la constitució formal del Consell General, d’acord amb el que preveu 
l’apartat anterior, quedaran dissolts el Consell General de Col·legis d’Economistes 
d’Espanya i el Consell Superior de Col·legis Oficials de Titulars Mercantils d’Espanya.

3. En el termini màxim de sis mesos des de la seua constitució, el Consell General 
d’Economistes elaborarà els estatuts definitius d’acord amb el que preveu l’article 6.2 de 
la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, que seran sotmesos a 
l’aprovació del Govern a través del Ministeri d’Economia i Hisenda.

Disposició transitòria tercera. Patrimoni i personal dels consells generals dissolts.

1. El patrimoni i el personal del fins ara existent Consell General de Col·legis 
d’Economistes d’Espanya i del fins ara existent Consell Superior de Col·legis Oficials de 
Titulars Mercantils d’Espanya s’incorporaran al Consell General d’Economistes.

2. El Consell General d’Economistes se subrogarà en els drets i obligacions, així 
com en els arrendaments d’immobles, del fins ara existent Consell General de Col·legis 
d’Economistes d’Espanya i del fins ara existent Consell Superior de Col·legis Oficials de 
Titulars Mercantils d’Espanya.

Disposició addicional única. Aspectes fiscals.

1. A la creació del Consell General d’Economistes i totes les altres unificacions que 
es produïsquen com a conseqüència d’esta llei els serà aplicable el règim especial regulat 
en el capítol VIII del títol VII del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març.

2. Les operacions anteriors estaran subjectes a la modalitat d’operacions societàries 
de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, amb aplicació 
del que preveuen els apartats 10 i 11 de la lletra B) de l’epígraf I de l’article 45 del text 
refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre.

Disposició final primera. Habilitació normativa.

El Govern, mitjançant un reial decret, a petició dels col·legis corresponents i amb 
consulta prèvia a les comunitats autònomes afectades, podrà acordar la unificació o 
segregació dels col·legis d’economistes i els col·legis de titulars mercantils quan el seu 
àmbit territorial siga supraautonòmic.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Esta 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, 4 d’octubre de 2011.

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


