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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS
AMB LES CORTS I IGUALTAT

14554 Reial decret 556/2019, de 27 de setembre, pel qual s’aprova la segregació de 
la Delegació a Extremadura del Col·legi Nacional de Doctors i Llicenciats en 
Ciències Polítiques i Sociologia.

La Delegació d’Extremadura del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències 
Polítiques i Sociologia en Assemblea General Extraordinària, celebrada el 29 de novembre 
de 2018, va acordar per unanimitat la segregació de la Delegació Territorial esmentada 
del Col·legi Nacional. La facultat que tenen les delegacions territorials de segregar-se del 
Col·legi Nacional està prevista a l’article 34 dels estatuts del Col·legi Nacional de Doctors 
i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia, aprovats pel Reial decret 2826/1980, 
de 22 de desembre.

L’aprovació d’aquesta segregació ha estat promoguda davant aquest Departament per 
la delegada a Extremadura, amb la intenció de constituir un altre Col·legi, d’àmbit 
autonòmic, tot això d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei 2/1974, de 13 de 
febrer, sobre col·legis professionals.

En ser el Col·legi Nacional una corporació d’àmbit estatal, la competència per aprovar 
la segregació correspon a l’Estat, mentre que la creació d’un nou Col·legi de Doctors 
i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia a Extremadura és competència de la 
Comunitat Autònoma, d’acord amb el que disposa l’article 9.11 de la Llei orgànica 1/2011, 
de 28 de gener, de reforma de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Autònoma 
d’Extremadura.

Aquest Reial decret s’adequa als principis de bona regulació que preveu l’article 129 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

En concret, s’han respectat els principis de necessitat, eficiència i proporcionalitat, ja 
que conté la regulació imprescindible i amb el rang necessari per a la consecució de 
l’objectiu prèviament esmentat, sense cap increment de despesa pública i sense restringir 
drets dels ciutadans ni imposar-los obligacions directes de cap tipus.

El Reial decret reforça el principi de seguretat jurídica, atès que és coherent amb la 
normativa en matèria de col·legis professionals. Quant al principi de transparència, la seva 
tramitació està exempta de la consulta pública prèvia i dels tràmits d’audiència i informació 
públiques. Finalment, pel que fa al principi d’eficiència, el Reial decret no suposa la creació 
de càrregues administratives.

Aquest Reial decret ha rebut l’informe de l’Advocacia de l’Estat del Departament. Així 
mateix, s’ha consultat la Comunitat Autònoma d’Extremadura.

En virtut d’això, a proposta de la vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, 
Relacions amb les Corts i Igualtat, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 27 de setembre de 2019,

DISPOSO:

Article únic. Segregació.

S’aprova la segregació de la Delegació Territorial a Extremadura de l’Il·lustre Col·legi 
Nacional de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia.
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Disposició addicional única. Efectivitat de la segregació.

La segregació a què es refereix l’article únic d’aquest Reial decret té efectivitat a partir 
de l’entrada en vigor de la norma autonòmica de creació del Col·legi de Doctors i Llicenciats 
en Ciències Polítiques i Sociologia corresponent, en l’àmbit territorial de la Comunitat 
Autònoma d’Extremadura.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 27 de setembre de 2019.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, 
Relacions amb les Corts i Igualtat,

CARMEN CALVO POYATO
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