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Luns 15 xuño 1998

LEI 3/1998, do 3 de marzo, pola que se crea
o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Podólogos. («BOE» 54, de 4-3-1998.)
JUAN CARLOS I
REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que esta lei viren e entenderen.
Que as Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a
seguinte lei:
A Lei 2/1974, do 13 de febreiro, de colexios profesionais, establece que cando, nunha determinada profesión, existan varias organizacións colexiais de ámbito
territorial inferior ó nacional, constituirase un Consello
Xeral de Colexios, consello que deberá ser creado
mediante lei do Estado, a teor do previsto na Lei
12/1983, do 14 de outubro, do proceso autonómico.
A situación antes descrita prodúcese na actualidade
en relación coa profesión de podólogos, da que o correspondente título oficial de diplomado universitario foi creado polo Real decreto 649/1988, do 24 de xuño, polo
que resulta procedente constituír mediante esta norma
o correspondente Consello Xeral de Colexios Oficiais de
Podólogos.
Artigo 1. Creación.
Créase o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Podólogos como corporación de Dereito público que terá personalidade xurídica propia e plena capacidade para o
cumprimento dos seus fins conforme a lei.
Artigo 2. Relacións coa Administración xeral do Estado.
O Consello Xeral de Colexios Oficiais de Podólogos
relacionarase coa Administración xeral do Estado a través do Ministerio de Sanidade e Consumo.
Disposición transitoria primeira. Comisión xestora.
Un. Á entrada en vigor desta lei constituirase unha
Comisión xestora composta por un representante de
cada un dos colexios oficiais de Podólogos existentes
no territorio nacional, sempre que fosen ou sexan formalmente creados mediante norma legal da Asemblea
lexislativa da correspondente Comunidade autónoma.
Dous. A Comisión xestora elaborará, no prazo de
seis meses, contados desde a entrada en vigor desta
lei, uns estatutos provisionais reguladores dos órganos
de goberno do Consello Xeral de Colexios Oficiais de
Podólogos, nos que se deberán incluí-las normas de constitución e funcionamento dos ditos órganos, con determinación expresa da competencia independente, aínda
que coordinada, de cada un deles.
Tres. Os estatutos provisionais remitiránselle ó
Ministerio de Sanidade e Consumo, que verificará a súa
adecuación á legalidade e ordenará, se é o caso, a súa
publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Disposición transitoria segunda. Constitución do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Podólogos.
Un. O Consello Xeral de Colexios Oficiais de Podólogos quedará formalmente constituído e adquirirá personalidade xurídica e plena capacidade de obrar no
momento en que se constitúan os seus órganos de
goberno conforme o previsto nos estatutos xerais provisionais ós que se refire a disposición anterior.
Dous. No prazo dun ano desde a súa constitución,
o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Podólogos ela-
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borará os estatutos previstos no artigo 6.2 da Lei de
colexios profesionais, que serán sometidos á aprobación
do Goberno a través do ministro de Sanidade e Consumo.
Disposición derradeira única. Entrada en vigor.
Esta lei entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,
que cumpran e fagan cumprir esta lei.
Madrid, 3 de marzo de 1998.
JUAN CARLOS R.
O presidente do Goberno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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LEI 4/1998, do 3 de marzo, pola que se establece o réxime sancionador previsto no Regulamento (CE) 3093/1994, do Consello do 15
de decembro, relativo ás substancias que
esgotan a capa de ozono. («BOE» 54,
de 4-3-1998.)
JUAN CARLOS I
REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que esta lei viren e entenderen.
Que as Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a
seguinte lei.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O deterioramento da capa de ozono provocado pola
emisión á atmosfera de compostos haloxenados é, desde
hai varios anos, motivo de preocupación da comunidade
internacional.
Esta preocupación fíxose patente na aprobación do
Convenio de Viena para a protección da capa de ozono,
celebrado en 1985, e o Protocolo de Montreal relativo
ás substancias que esgotan a capa de ozono, en 1987,
do que España é parte.
Así mesmo, esta preocupación e vontade resolutiva
aprécianse no seo da Unión Europea, que como tal asinou o Protocolo de Montreal e aprobou varios regulamentos que regulan a producción, o consumo e o comercio de substancias que esgotan a capa de ozono.
Como consecuencia dos resultados das investigacións científicas fomentadas polo Protocolo de Montreal
que contribuíron a aumenta-lo coñecemento do mecanismo de deterioramento da capa de ozono, o número
de substancias reguladas e os seus correspondentes
calendarios de supresión fóronse endurecendo nas sucesivas emendas ó Protocolo de Montreal.
O Consello da Unión Europea aprobou o Regulamento
(CE) 3093/1994, do Consello do 15 de decembro, relativo ás substancias que esgotan a capa de ozono, que
regulan a producción, o consumo e o comercio das substancias recollidas na emenda de Copenhaguen ó Protocolo de Montreal, a recuperación de substancias reguladas e a prevención de escapes. O Regulamento comunitario prevé unhas normas máis estrictas con respecto
ás limitacións dos clorofluorocarburos, hidroclorofluorocarburos e bromuro de metilo que as establecidas na
emenda de Copenhaguen.
O Regulamento (CE) 3093/1994 aplícase á producción, importación, exportación, subministración e uso e
recuperación das substancias reguladas seguintes: clo-

