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LLEI 43/1979, de 31 de desembre, sobre creació del Col·legi Oficial de Psicòlegs. («BOE» 7,
de 8-1-1980.)

Aquests Estatuts han de regular, de conformitat amb
la llei, els requisits per a l’adquisició de la condició de
col·legiat que permeti participar en les eleccions dels
òrgans de govern; el procediment i termini de convocatòria d’aquestes eleccions, així com la constitució dels
òrgans de govern del Col·legi Oficial de Psicòlegs.
Disposició addicional segona.

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent i jo la sanciono.

Constituïts els òrgans de govern col·legiats, segons el
que estableix la disposició precedent, aquells han de
remetre al Ministeri d’Universitats i Recerca, en el termini
de sis mesos, els Estatuts a què es refereix la legislació
vigent sobre col·legis professionals.

Article primer.

Disposició final.

Es crea el Col·legi Oficial de Psicòlegs, com a corporació de dret públic, que té personalitat jurídica i plena
capacitat per al compliment dels seus fins amb subjecció
a la llei.

Es faculta el Ministeri d’Universitats i Recerca per dictar les disposicions necessàries per a l’execució d’aquesta
Llei.

Article segon.

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

El Col·legi Oficial de Psicòlegs, que té àmbit nacional,
agrupa els titulats següents que s’hi integrin: llicenciats i
doctors en Psicologia; llicenciats i doctors en Filosofia i
Lletres, secció o branca de Psicologia, i llicenciats o doctors en Filosofia i Ciències de l’Educació, secció o branca
de Psicologia.
Aquesta integració és obligatòria per a l’exercici de la
professió de psicòleg.
El Col·legi es relaciona amb l’Administració a través
del Ministeri d’Universitats i Recerca.
Disposició transitòria.
Els membres de les diferents seccions professionals
de psicòlegs, legalment constituïdes en els il·lustres
col·legis oficials de doctors i llicenciats de Filosofia i Lletres i Ciències, dels diferents districtes universitaris, es
poden integrar al Col·legi Oficial de Psicòlegs, en el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor dels Estatuts provisionals. En el mateix termini, també es poden
integrar al Col·legi Oficial de Psicòlegs els titulats superiors que hagin estat diplomats a les escoles universitàries de Psicologia fins a mil nou-cents setanta-quatre.
Disposició addicional primera.
La Coordinadora Estatal de Seccions Professionals de
Psicòlegs dels il·lustres col·legis oficials i de doctors i llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències, com a Comissió Gestora del Col·legi Oficial de Psicòlegs, ha d’elaborar
els Estatuts provisionals dels col·legis i els ha de sotmetre
a l’aprovació del Ministeri d’Universitats i Recerca.

Per tant,

Vaquèira-Beret, trenta-u de desembre de mil noucents setanta-nou.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ
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LLEI 45/1979, de 31 de desembre, sobre modificació de l´apartat 4 de l´article 4t del Reglament del cos tècnic mecànic de senyals marítims. («BOE» 7, de 8-1-1980.)
JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent i jo la sanciono.
Article únic.
A partir de la publicació d’aquesta Llei, queda modificat l’apartat quatre de l’article quart del Reglament del cos
tècnic mecànic de senyals marítims, de quatre de juliol de
mil nou-cents seixanta-tres, i redactat de la manera
següent:
«Article quart, quatre.–Estar en possessió del títol de
formació professional de segon grau en les branques de

