
Suplement núm. 17 Dissabte 16 d’agost 2003 3303

Disposició transitòria segona.

En els casos de les entitats que no s’hagin adaptat
al que la normativa en vigor estableix i que es trobin
immerses en processos de dissolució, l’inici del període
de dissolució s’ha d’anunciar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en un diari del mateix abast
territorial que el de l’activitat de l’entitat.

Disposició derogatòria.

Resta derogada la Llei 28/1991, del 13 de desembre,
de les mutualitats de previsió social, i les normes de
rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquesta
Llei.

Disposició final primera.

El Govern, en el moment de presentar el primer pro-
jecte de llei de pressupostos posterior a l’entrada en
vigor d’aquesta Llei, ha de presentar també un projecte
de llei que inclogui les mesures fiscals necessàries per
a incentivar el desenvolupament de la figura del soci
o sòcia protector.

Disposició final segona.

1. La Generalitat assumeix totes les competències
establertes pels articles 9.21 i 10.4 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya en matèria asseguradora, en par-
ticular les relatives a mútues d’assegurances, plans i fons
de pensions, societats gestores de plans i fons de pen-
sions, i qualsevol altra persona o entitat, present o futura,
que dugui a terme activitat asseguradora, d’acord amb
les definicions legals que escaiguin.

2. La Generalitat té competència sobre les persones
o les entitats amb domicili a Catalunya que duen a terme
activitat asseguradora, pel que fa als aspectes organit-
zatius, mentre que pel que fa a l’activitat s’ha d’atenir
al que estableix la normativa estatal.

Disposició final tercera.

1. El Govern pot actualitzar per decret les quantitats
dineràries establertes per aquesta Llei en funció de la
variació anual de l’índex de preus al consum.

2. Les lleis de pressupostos de la Generalitat poden
modificar les quantitats dineràries establertes per aques-
ta Llei.

Disposició final quarta.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publi-
cat íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.

Palau de la Generalitat, 13 de juny de 2003.

FRANCESC HOMS I FERRET,

Conseller d’Economia i Finances
JORDI PUJOL,

President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 3914,
de 30 de juny de 2003)

14413 LLEI 11/2003, de 13 de juny, de creació del
Co�egi Professional de Disseny Gràfic de Cata-
lunya. («BOE» 171, de 18-7-2003.)

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb
el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya, promulgo la següent Llei 11/2003, de
13 de juny, de creació del Co�egi Professional de Disseny
Gràfic de Catalunya.

PREÀMBUL

El disseny gràfic s’ha refermat darrerament com a
professió amb la promulgació del Reial decret
1496/1999, del 24 de setembre, pel qual s’estableixen
els estudis superiors de disseny i es determina que el
títol de disseny és equivalent a una diplomatura uni-
versitària.

Així mateix, s’estableix com una de les especialitats
del títol esmentat la del disseny gràfic.

La incidència creixent i la força rellevant de l’activitat
del disseny gràfic en el món de l’economia i, sobretot,
en la imatge externa d’empreses i d’institucions profes-
sionals i, en general, en el món de la comunicació, cons-
titueixen, sens dubte, la justificació d’un interès públic
prevalent per la creació del Co�egi Professional de Dis-
seny Gràfic de Catalunya, que es configura com l’or-
ganització capaç de vetllar per la defensa dels interessos
de les persones que exerceixen aquesta professió i també
dels interessos dels ciutadans.

Així doncs, en virtut de les competències exclusives
que en matèria de co�egis professionals reconeix a la
Generalitat l’article 9.23 de l’Estatut d’autonomia, i de
conformitat amb el que estableix l’article 3.1 de la Llei
13/1982, del 17 de desembre, de co�egis professionals,
que regula l’extensió de l’organització co�egial mitjan-
çant llei a les professions que n’estan mancades, es con-
sidera oportuna i necessària la creació d’un co�egi pro-
fessional que integri totes les persones dedicades al dis-
seny gràfic que, amb la titulació adequada, exerceixen
les funcions pròpies d’aquesta professió.

Article 1. Creació.

Es crea el Co�egi Professional de Disseny Gràfic de
Catalunya, com a corporació de dret públic amb per-
sonalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a complir
els seus fins.

Article 2. Àmbit territorial.

L’àmbit territorial del Co�egi Professional de Disseny
Gràfic de Catalunya és Catalunya.

Article 3. Objecte.

El Co�egi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya
agrupa les professionals i els professionals que so�iciten
voluntàriament d’integrar-s’hi i que es dediquen a l’ac-
tivitat del disseny gràfic en els camps editorial, infor-
màtic, multimèdia i audiovisual, en el camp de la imatge
corporativa, en el camp del disseny publicitari i en els
camps de la senyalització i l’embalatge i que tenen el
títol de disseny, en l’especialitat de disseny gràfic, equi-
valent a una diplomatura universitària, o qualsevol altra
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titulació que s’hi declari homologada o equivalent d’a-
cord amb la legislació vigent.

Article 4. Relacions amb l’Administració.

El Co�egi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya,
pel que fa als aspectes institucionals i corporatius, s’ha
de relacionar amb el Departament de Justícia i Interior
o amb el departament que tingui atribuïdes competèn-
cies administratives en matèria de co�egis professionals,
i, pel que fa als aspectes relatius a la professió, s’ha
de relacionar amb els departaments que hi tinguin com-
petències.

Disposició transitòria primera. Comissió gestora.

1. En el termini de tres mesos a comptar de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei, l’Associació per a la Creació del
Co�egi de Dissenyadors Gràfics ha de constituir la Comis-
sió Gestora del Co�egi Professional de Disseny Gràfic
de Catalunya, en la qual s’integraran proporcionalment
representants de la dita Associació, de l’Associació de
Directors d’Art i Dissenyadors Gràfics i de l’Associació
de Dissenyadors Professionals.

2. La Comissió Gestora ha d’aprovar en el termini
d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei
uns estatuts provisionals del Co�egi Professional de Dis-
seny Gràfic de Catalunya, amb el contingut que estableix
la Llei 13/1982, del 17 de desembre, de co�egis pro-
fessionals. Aquests estatuts han de regular, en tot cas,
el procediment per a convocar l’assemblea constituent
i han de garantir la màxima publicitat de la convocatòria,
mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya i en els dos diaris de més difusió
a Catalunya.

2. La Comissió Gestora a què fa referència l’apar-
tat 1 s’ha de constituir en comissió d’habilitació, amb
la incorporació d’una persona en representació de cada
una de les universitats de Catalunya que imparteixen
títols propis de disseny, a fi d’habilitar els professionals
que, trobant-se en algun dels supòsits definits per la
disposició transitòria quarta, so�icitin d’incorporar-se al
Co�egi per participar en l’assemblea constituent, sens
perjudici que posteriorment es pugui recórrer davant la
Comissió d’Habilitació del Co�egi contra les decisions
d’habilitació adoptades per la dita Comissió Gestora.

Disposició transitòria segona. Assemblea constituent.

Les funcions de l’assemblea constituent del Co�egi
Professional de Disseny Gràfic de Catalunya són:

a) Aprovar, si escau, la gestió de la Comissió Ges-
tora.

b) Aprovar els estatuts definitius del Co�egi.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs

corresponents en els òrgans co�egials.

Disposició transitòria tercera. Publicació dels Estatuts.

Els estatuts definitius del Co�egi Professional de Dis-
seny Gràfic de Catalunya, un cop aprovats, s’han de tra-
metre, juntament amb el certificat de l’acta de l’assem-
blea constituent, al Departament de Justícia i Interior
o al departament que tingui atribuïdes les competències
administratives en matèria de co�egis professionals, per-
què en qualifiqui la legalitat i n’ordeni la publicació en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Disposició transitòria quarta. Integració de professio-
nals no diplomats en disseny gràfic.

Poden integrar-se en el Co�egi Professional de Dis-
seny Gràfic de Catalunya els professionals que, tot i no
disposar del títol especificat per l’article 3, ho so�icitin
dins els cinc anys següents a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei i compleixin algun dels requisits següents:

a) Els professionals que, estant en possessió dels
títols de tècnic o tècnica superior o de graduat o gra-
duada superior en l’especialitat de disseny gràfic, acre-
ditin a la Comissió d’Habilitació, de manera fefaent, que
han exercit la professió durant un període mínim de tres
anys.

b) Els professionals que, estant en possessió dels
títols de tècnic o tècnica superior en realització d’au-
diovisuals i espectacles o de tècnic o tècnica superior
en disseny i producció editorial, acreditin a la Comissió
d’Habilitació, de manera fefaent, que han exercit la pro-
fessió durant un període mínim de tres anys.

c) Els professionals que acreditin a la Comissió d’Ha-
bilitació, de manera fefaent, que han exercit la professió
o s’han dedicat a les tasques pròpies d’aquesta durant
un període mínim de deu anys, dins els vint anys anteriors
a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Disposició final. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir

Palau de la Generalitat, 13 de juny de 2003.

NURIA DE GISPERT I CATALÀ,
Consellera de Justícia i Interior

JORDI PUJOL,
President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 3914,
de 30 de juny de 2003)

14414 LLEI 13/2003, de 13 de juny, de modificació
de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de coo-
peratives. («BOE» 171, de 18-7-2003.)

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb
el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya, promulgo la següent Llei 13/2003, de 13
de juny, de modificació de la Llei 18/2002, de 5 de
juliol, de cooperatives.

PREÀMBUL

Atesa la importància de les cooperatives de crèdit
en el desenvolupament econòmic de Catalunya, és con-
venient que el departament competent per a exercir les
funcions de tutela de les entitats financeres i de crèdit
assumeixi totes les competències que en l’actualitat té
la Generalitat en matèria de cooperatives de crèdit. En
aquest sentit, la present Llei modifica la Llei 18/2002,
del 5 de juliol, de cooperatives, per a fer-ho efectiu.


