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 ANNEX II

Dades mínimes que s’han d’incloure en el rebut

Data de l’operació:

Codi entitat i sucursal: XXXXXXXX.
Concepte: 380.
Exercici: NNNN.
Període:

Si la declaració és anual: 0A.
Si és trimestral: NT.
Si és mensual: NN.
Identificació del compte de càrrec (CCC):

(Quan l’ingrés és en efectiu no s’ha d’emplenar aquest 
camp).

Identificació del subjecte passiu o contribuent:

NIF: XNNNNNNNX.

Cognoms i nom o raó social:
Import:
NRC assignat:
Llegenda: «Aquest rebut té els efectes alliberadors 

envers el Tresor Públic assenyalats en el Reglament gene-
ral de recaptació».

Nota: l’ingrés del deute no eximeix de l’obligació de 
presentar la declaració 

CAP DE L’ESTAT
 7873 LLEI 7/2005, de 13 de maig, per la qual es crea 

el Consell General de Col·legis Oficials de Psi-
còlegs. («BOE» 115, de 14-5-2005.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei. Sapi-
gueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei següent 
i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professio-
nals, modificada per les lleis 74/1978, de 26 de desembre, 
i 7/1997, de 14 d’abril, estableix en l’article 4.4 que quan 
estiguin constituïts diversos col·legis de la mateixa pro-
fessió d’àmbit inferior al nacional hi ha d’haver un Consell 
General, per a la creació del qual cal una llei de l’Estat, 
segons el que preveu l’article 15.3 de la Llei 12/1983, de 14 
d’octubre, del procés autonòmic.

Aquesta situació es produeix en relació amb els col-
legis oficials de psicòlegs, atès que el Col·legi Oficial 
d’àmbit nacional es va crear per la Llei 43/1979, de 31 de 
desembre, i s’han creat successivament els col·legis pro-
fessionals corresponents a diferents comunitats autòno-
mes i a les ciutats de Ceuta i Melilla.

Article 1. Creació del Consell General.

Es crea el Consell General de Col·legis Oficials de Psi-
còlegs com a corporació de dret públic, que té personali-
tat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels 
seus fins d’acord amb la llei.

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

El Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs es 
relaciona amb l’Administració General de l’Estat a través 
del Ministeri d’Educació i Ciència, sense perjudici de 
poder fer-ho també a través d’un altre departament minis-
terial per raó de la matèria de què es tracti.

Disposició transitòria primera. Comissió Gestora.

1. En el termini de dos mesos des de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, s’ha de constituir una comissió ges-
tora composta per un representant de cadascun dels col-
legis oficials de psicòlegs actualment existents.

2. La Comissió Gestora ha d’elaborar en el termini 
de sis mesos, a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, uns estatuts provisionals reguladors dels òrgans de 
govern del Consell General de Col·legis Oficials de Psicò-
legs, en què s’han d’incloure les normes de constitució i 
funcionament dels òrgans esmentats, amb determinació 
expressa de la competència independent, encara que 
coordinada, de cadascun d’aquests òrgans.

3. Els Estatuts provisionals s’han de remetre al 
Ministeri d’Educació i Ciència, el qual n’ha de verificar 
l’adequació a la legalitat i n’ha d’ordenar, si s’escau, la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Disposició transitòria segona. Constitució del Consell 
General de Col·legis Oficials de Psicòlegs.

1. El Consell General de Col·legis Oficials de Psicò-
legs queda formalment constituït i adquireix personalitat 
jurídica i plena capacitat d’obrar en el moment en què es 
constitueixin els seus òrgans de govern, d’acord amb el 
que preveuen els Estatuts provisionals a què es refereix la 
disposició transitòria primera.

2. En el termini d’un any des de la constitució,  el 
Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs ha 
d’elaborar els seus Estatuts definitius, previstos en l’arti-
cle 6.2 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis pro-
fessionals, els quals s’han de sotmetre a l’aprovació del 
Govern a través del ministre d’Educació i Ciència.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 13 de maig de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 7874 CORRECCIÓ d’errades de la Llei 4/2004, de 29 
de desembre, de modificació de taxes i de 
beneficis fiscals d’esdeveniments d’interès 
públic excepcional. («BOE» 115, de 14-5-2005.)

Havent observat errades en el text de la Llei 4/2004, de 
29 de desembre, de modificació de taxes i de beneficis 
fiscals d’esdeveniments d’interès públic excepcional, 
publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 314, de 
30 de desembre de 2004, i en el suplement en català 


