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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
12030 Llei 24/2014, de 20 de novembre, per la qual es crea el Consell General de 

Col·legis de Terapeutes Ocupacionals.

FELIPE VI

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.

PREÀMBUL

La Llei 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals, estableix a l’article 4.4 que 
quan estiguin constituïts diversos col·legis de la mateixa professió d’àmbit inferior al 
nacional, hi ha d’haver un consell general de col·legis, la creació del qual ha de tenir lloc 
mitjançant 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.

La situació descrita es produeix en l’actualitat en relació amb la professió de terapeuta 
ocupacional, per la qual cosa és procedent constituir, mitjançant aquesta norma, el 
corresponent Consell General de Col·legis de Terapeutes Ocupacionals.

Article 1. Creació.

Es crea el Consell General de Col·legis de Terapeutes Ocupacionals com a corporació 
de dret públic que té personalitat jurídica 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 de Terapeutes Ocupacionals es relaciona amb 
l’Administració General de l’Estat a través del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat.

Disposició addicional 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 gestora composta per un representant de cadascun dels col·legis 
de terapeutes ocupacionals existents en el territori nacional, sempre que estiguin 
constituïts o siguin creats formalment per la comunitat autònoma corresponent.

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 de Terapeutes Ocupacionals, en què s’han 
d’incloure les normes de constitució i funcionament d’aquests òrgans, amb determinació 
expressa de la competència independent, encara que coordinada, de cadascun 
d’aquests.

3. Els estatuts provisionals s’han de remetre al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat, que 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».
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Disposició addicional segona. Constitució del Consell General de Col·legis de 
Terapeutes Ocupacionals.

1. El Consell General de Col·legis de Terapeutes Ocupacionals 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 anterior.

2. En el termini d’un any des de la seva constitució, el Consell General de Col·legis 
de Terapeutes Ocupacions ha d’elaborar els estatuts que preveuen els articles 6.2 i 9.1.b) 
de la Llei de col·legis professionals, que s’han de sotmetre a l’aprovació del Govern, a 
proposta del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Disposició final primera. Modificació de l’apartat 1 de l’article 31 del Reial decret 
llei 9/2014, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen les normes de qualitat i seguretat per 
a la donació, l’obtenció, l’avaluació, el processament, la preservació, 
l’emmagatzematge i la distribució de cèl·lules i teixits humans i s’aproven les normes 
de coordinació i funcionament per al seu ús en humans.

S’addiciona un segon paràgraf a l’apartat 1 de l’article 31 del Reial decret llei 9/2014, 
de 4 de juliol, pel qual s’estableixen les normes de qualitat i seguretat per a la donació, 
l’obtenció, l’avaluació, el processament, la preservació, l’emmagatzematge i la distribució 
de cèl·lules i teixits humans i s’aproven les normes de coordinació i funcionament per al 
seu ús en humans, amb la redacció següent:

«Aquest registre és únic, de caràcter públic, i està integrat, juntament amb els 
centres de captació de donants, en el Sistema Nacional de Salut. Les comunitats 
autònomes són responsables de la captació de donants, l’obtenció dels progenitors 
per al trasplantament així com, previ informe de la Comissió de Trasplantaments 
del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, la determinació del 
nombre de donants susceptibles de registre que s’ha d’ajustar, en tot cas, a les 
necessitats de trasplantament de la població.»

Disposició final segona. 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, 20 de novembre de 2014.

FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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