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Presidència de la Generalitat
LLEI 3/2021, de 31 de març, de la Generalitat, de Creació de l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Economistes d’Alacant
i de l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Economistes de Castelló.
[2021/3389]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que
Les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que establixen la Constitució
i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:
Índex
Preàmbul
Article 1. Creació, règim i naturalesa jurídica
Article 2. Àmbit territorial
Article 3. Àmbit personal
Article 4. Funcions professionals dels membres dels col·legis
Article 5. Relacions amb l’Administració de la Generalitat
Disposició addicional
Única. Patrimoni i personal dels col·legis dissolts.
Disposicions transitòries
Primera. Règim provisional de direcció dels col·legis creats.
Segona. Assemblea constituent.
Disposició final
Única. Entrada en vigor.

Presidencia de la Generalitat
LEY 3/2021, de 31 de marzo, de la Generalitat, de creación del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante y del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Castellón. [2021/3389]
Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos y todas las ciuda·
danas que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido
por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del rey,
promulgo la siguiente Ley:
Índice
Preámbulo
Artículo 1. Creación, régimen y naturaleza jurídica.
Artículo 2. Ámbito territorial.
Artículo 3. Ámbito personal.
Artículo 4. Funciones profesionales de los miembros de los colegios
Artículo 5. Relaciones con la Administración del Consell de la
Generalitat
Disposición adicional
Única. Patrimonio y personal de los colegios disueltos.
Disposiciones transitorias
Primera. Régimen provisional de dirección de los colegios creados.
Segunda. Asamblea constituyente.
Disposición final
Única. Entrada en vigor.

PREÀMBUL

PREÁMBULO

I

I

La Constitució espanyola, en el seu article 149.1.18, reserva a l’Es·
tat la competència sobre les bases del règim jurídic de les administraci·
ons públiques, i en l’article 36 preveu que la llei regularà les peculiari·
tats pròpies del règim jurídic dels col·legis professionals, i la legislació
bàsica estatal en aquesta matèria es troba en la Llei 2/1974, de 13 de
febrer, de Col·legis Professionals.
L’article 49.1, apartat 22, de l’Estatut d’Autonomia, estableix que
la Comunitat Valenciana ostenta competència exclusiva en matèria de
col·legis professionals i exercici de les professions titulades, sense per·
judici del que disposen els articles 36 i 139 de la Constitució espanyola.
La Llei 30/2011, de 4 d’octubre, sobre la creació del Consell Gene·
ral d’Economistes, va unificar en l’àmbit nacional les organitzacions
col·legials d’economistes i titulars mercantils. La corporació creada
representa, en els àmbits estatal i internacional, els interessos dels eco·
nomistes i titulars mercantils. Així mateix, aquesta llei estableix les
bases per a impulsar la unificació dels consells autonòmics i col·legis
d’economistes i titulars mercantils, d’acord amb el que es preveu en la
normativa autonòmica aplicable.
L’article 8 de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat, de
Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana, estableix
que la fusió de col·legis pertanyents a diferent professió, mitjançant la
constitució d’un de nou, es realitzarà mitjançant llei de la Generalitat,
previ informe dels consells valencians de col·legis professionals de les
professions respectives.
Dins d’aquest marc, els col·legis oficials d’Economistes i de Titu·
lars Mercantils d’Alacant, d’una banda, i els d’Economistes i de Titulars
Mercantils de Castelló, d’una altra, han sol·licitat formalment la fusió
de les seues respectives corporacions amb la finalitat de crear sengles
col·legis provincials, l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Economistes d’Ala·
cant i l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Economistes de Castelló, que repre·
sentaran els interessos de la professió d’economista i de la professió de
titular mercantil en les seues respectives províncies. La decisió de fusi·
onar els diferents col·legis ha sigut aprovada en les respectives juntes
generals de cadascuna de les corporacions afectades.
Els col·legis creats per la fusió serviran de via de col·laboració amb
l’Administració autonòmica i contribuiran a vetlar perquè l’activitat
dels seus membres estiga al servei dels interessos generals, dels consu·
midors i, especialment, del teixit empresarial de la Comunitat.

La Constitución Española, en su artículo 149.1.18, reserva al Estado
la competencia sobre las bases del régimen jurídico de las administra·
ciones públicas, y en el artículo 36 prevé que la ley regulará las pecu·
liaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y
la legislación básica estatal en esta materia se encuentra recogida en la
Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.
El artículo 49.1, apartado 22, del Estatut d’Autonomia, establece que
la Comunitat Valenciana ostenta competencia exclusiva en materia de
colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjui·
cio de lo que disponen los artículos 36 y 139 de la Constitución española.
La Ley 30/2011, de 4 de octubre, sobre la creación del Consejo
General de Economistas, unificó a nivel nacional las organizaciones
colegiales de economistas y titulares mercantiles. La corporación creada
representa, en los ámbitos estatal e internacional, los intereses de los
economistas y titulares mercantiles. Asimismo, esta ley establece las
bases para impulsar la unificación de los consejos autonómicos y cole·
gios de economistas y titulares mercantiles, de acuerdo con lo previsto
en la normativa autonómica aplicable.
El artículo 8 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat,
de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana,
establece que la fusión de colegios pertenecientes a distinta profesión
mediante la constitución de uno nuevo se realizará mediante ley de la
Generalitat, previo informe de los consejos valencianos de colegios
profesionales de las profesiones respectivas.
Dentro de este marco, los colegios oficiales de Economistas y de
Titulares Mercantiles de Alicante, por una parte, y los de Economistas
y de Titulares Mercantiles de Castellón, por otra, han solicitado for·
malmente la fusión de sus respectivas corporaciones con el fin de crear
sendos colegios provinciales, el Ilustre Colegio Oficial de Economistas
de Alicante y el Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Castellón
que representarán los intereses de la profesión de economista y de la
profesión de titular mercantil en sus respectivas provincias. La decisión
de fusionar los distintos colegios ha sido aprobada en las respectivas
juntas generales de cada una de las corporaciones afectadas.
Los colegios creados por la fusión servirán de cauce de colaboración
con la Administración autonómica y contribuirán a velar por que la acti·
vidad de sus miembros esté al servicio de los intereses generales, de los
consumidores y, especialmente, del tejido empresarial de la Comunitat.
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II

II

L’objecte de la llei és la creació de l’Il·lustre Col·legi Oficial
d’Economistes d’Alacant, per fusió del Col·legi Oficial d’Economistes
d’Alacant amb el Col·legi Oficial de Titulars Mercantils d’Alacant, i
de l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Economistes de Castelló, per fusió del
Col·legi Oficial d’Economistes de Castelló amb el Col·legi Oficial de
Titulars Mercantils de Castelló.
Aquesta llei s’estructura en cinc articles, una disposició addicional,
dues disposicions transitòries i una disposició final.
L’article primer crea l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Economistes
d’Alacant, per fusió del Col·legi Oficial d’Economistes d’Alacant amb
el Col·legi Oficial de Titulars Mercantils d’Alacant, i l’Il·lustre Col·
legi Oficial d’Economistes de Castelló, per fusió del Col·legi Oficial
de Castelló amb el Col·legi Oficial de Titulars Mercantils de Castelló.

El objeto de la ley es la creación del Ilustre Colegio Oficial de Eco·
nomistas de Alicante, por fusión del Colegio Oficial de Economistas de
Alicante con el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Alicante y
del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Castellón, por fusión del
Colegio Oficial de Economistas de Castellón con el Colegio Oficial de
Titulares Mercantiles de Castellón.
La ley se estructura en cinco artículos, una disposición adicional,
dos disposiciones transitorias y una disposición final.
El artículo uno crea el Ilustre Colegio Oficial de Economistas de
Alicante, por fusión del Colegio Oficial de Economistas de Alicante
con el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Alicante, y el Ilustre
Colegio Oficial de Economistas de Castellón, por fusión del Colegio
Oficial de Castellón con el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de
Castellón.
Los artículos dos y tres determinan el ámbito territorial y personal
de actuación de los colegios profesionales creados.
El artículo cuatro contempla que la creación de los colegios no afec·
ta a las atribuciones profesionales que correspondan a la profesión de
economista y a la profesión de titular mercantil conforme la legislación
vigente.
El artículo cinco prevé las relaciones de los colegios profesionales
con la administración de la Generalitat.
La creación de los colegios profesionales por fusión de los existen·
tes requiere que se contemple un régimen transitorio relativo al régimen
provisional de dirección de los mismos y a sus asambleas constituyen·
tes, así como una cláusula relativa al patrimonio y el personal de los
colegios a extinguir.
Esta ley está incluida en el Plan Normativo de la Administración de
la Generalitat 2019.

Els articles segon i tercer determinen l’àmbit territorial i personal
d’actuació dels col·legis professionals creats.
L’article quart contempla que la creació dels col·legis no afecta les
atribucions professionals que corresponguen a la professió d’economis·
ta i a la professió de titular mercantil, conforme a la legislació vigent.
L’article cinqué preveu les relacions dels col·legis professionals
amb l’Administració de la Generalitat.
La creació dels col·legis professionals per fusió dels existents
requereix que es contemple un règim transitori relatiu al règim provisi·
onal de la seua direcció i a les seues assemblees constituents, així com
una clàusula relativa al patrimoni i el personal dels col·legis a extingir.
Aquesta llei està inclosa en el Pla Normatiu de l’Administració de
la Generalitat 2019.
Article 1. Creació, règim i naturalesa jurídica
1. Es creen, com a corporacions de dret públic, amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seues
finalitats, l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Economistes d’Alacant, per fusió
del Col·legi Oficial d’Economistes d’Alacant amb el Col·legi Oficial de
Titulars Mercantils d’Alacant, i l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Economis·
tes de Castelló, per fusió del Col·legi Oficial d’Economistes de Castelló
amb el Col·legi Oficial de Titulars Mercantils de Castelló.
2. Els col·legis creats, l’estructura i funcionament dels quals hauran
de ser democràtics, es regiran per la legislació bàsica estatal, per la Llei
6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat, de Consells i Col·legis Pro·
fessionals de la Comunitat Valenciana i les seues normes de desenvo·
lupament, per aquesta llei de creació, pels seus estatuts i altres normes
internes, i per la resta de l’ordenament jurídic que resulte d’aplicació.
3. Els col·legis creats adquiriran personalitat jurídica a partir de
l’entrada en vigor d’aquesta llei i capacitat d’obrar des de la constitu·
ció dels seus òrgans de govern. Això últim es farà efectiu mitjançant
la presa de possessió dels seus càrrecs per part dels membres de tals
òrgans.
4. Els col·legis professionals que es fusionen s’extingiran en el
moment en què adquirisquen personalitat jurídica els nous col·legis
creats.
5. Els col·legis creats per aquesta llei succeiran universalment en
tots els seus drets i obligacions els col·legis que es fusionen i dels quals
porten causa.

Artículo 1. Creación, régimen y naturaleza jurídica
1. Se crean, como corporaciones de derecho público, con persona·
lidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento
de sus fines, el Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante, por
fusión del Colegio Oficial de Economistas de Alicante con el Colegio
Oficial de Titulares Mercantiles de Alicante, y el Ilustre Colegio Oficial
de Economistas de Castellón, por fusión del Colegio Oficial de Econo·
mistas de Castellón con el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de
Castellón.
2. Los colegios creados, cuya estructura y funcionamiento deberán
ser democráticos, se regirán por la legislación básica estatal, por la Ley
6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat, de Consejos y Colegios
Profesionales de la Comunidad Valenciana y sus normas de desarrollo,
por esta ley de creación, por sus estatutos y demás normas internas y por
el resto del ordenamiento jurídico que resulte de aplicación.
3. Los colegios creados adquirirán personalidad jurídica a partir de
la entrada en vigor de esta ley y capacidad de obrar desde la constitu·
ción de sus órganos de gobierno. Esto último se hará efectivo mediante
la toma de posesión de sus cargos por parte de los miembros de tales
órganos.
4. Los colegios profesionales que se fusionan se extinguirán en el
momento en que adquieran personalidad jurídica los nuevos colegios
creados.
5. Los colegios creados por esta ley sucederán universalmente en
todos sus derechos y obligaciones a los colegios que se fusionan y de
los que traen causa.

Article 2. Àmbit territorial
1. L’àmbit territorial d’actuació de l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Eco·
nomistes d’Alacant abastarà la província d’Alacant.
2. L’àmbit territorial d’actuació de l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Eco·
nomistes de Castelló abastarà la província de Castelló.

Artículo 2. Ámbito territorial
1. El ámbito territorial de actuación del Ilustre Colegio Oficial de
Economistas de Alicante abarcará la provincia de Alicante.
2. El ámbito territorial de actuación del Ilustre Colegio Oficial de
Economistas de Castellón abarcará la provincia de Castellón.

Article 3. Àmbit personal
1. Formaran part dels col·legis creats totes aquelles persones que
pertangueren als respectius col·legis fusionats en el moment de l’entra·
da en vigor d’aquesta llei.

Artículo 3. Ámbito personal
1. Formarán parte de los colegios creados todas aquellas personas
que pertenecieran a los respectivos colegios fusionados en el momento
de la entrada en vigor de esta ley.
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2. Així mateix, podran pertànyer als col·legis creats els qui, sense
estar col·legiats en el moment de la constitució dels nous col·legis, com·
plisquen els requisits següents:
– Ostenten una titulació acadèmica de caràcter oficial que faculte
per a l’exercici de les professions d’economista o de titular mercantil.
– Sol·liciten la seua admissió en els nous col·legis.

2. Asimismo, podrán pertenecer a los colegios creados quienes, sin
estar colegiados en el momento de la constitución de los nuevos cole·
gios, cumplan los requisitos siguientes:
– Ostenten una titulación académica de carácter oficial que faculte
para el ejercicio de las profesiones de economista o de titular mercantil.
– Soliciten su admisión en los nuevos colegios.

Article 4. Funcions professionals dels membres dels col·legis
La unificació de les corporacions col·legials regulada per aquesta
llei no afectarà les atribucions professionals que corresponguen a la
professió d’economista i a la professió de titular mercantil, conforme a
la legislació vigent.

Artículo 4. Funciones profesionales de los miembros de los colegios
La unificación de las corporaciones colegiales regulada por esta
ley no afectará a las atribuciones profesionales que correspondan a la
profesión de economista y a la profesión de titular mercantil conforme
a la legislación vigente.

Article 5. Relacions amb l’Administració de la Generalitat

Artículo 5. Relaciones con la Administración del Consell de la Generalitat
Los colegios creados se relacionarán, en los aspectos corporativos
e institucionales, con la conselleria que tenga atribuidas competencias
en materia de colegios profesionales y, en lo relativo al contenido de la
profesión, con la conselleria competente por razón de la actividad de
los colegiados.

Els col·legis creats es relacionaran, en els aspectes corporatius i
institucionals, amb la conselleria que tinga atribuïdes competències en
matèria de col·legis professionals i, quant al contingut de la professió,
amb la conselleria competent per raó de l’activitat dels col·legiats.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Patrimoni i personal dels col·legis dissolts
1. El patrimoni i el personal dels col·legis a extingir s’incorpora·
ran, en funció del seu corresponent àmbit provincial, al col·legi oficial
d’economistes resultant.
2. Els col·legis oficials d’economistes de l’Alacant i Castelló pro·
ducte de la fusió se subrogaran, respectivament, en els drets i obligaci·
ons, així com en els arrendaments d’immobles, dels fins ara existents
col·legis oficials d’economistes i de titulats mercantils del seu corres·
ponent àmbit provincial.

Única. Patrimonio y personal de los colegios disueltos
1. El patrimonio y el personal de los colegios a extinguir se incor·
porarán, en función de su correspondiente ámbito provincial, al colegio
oficial de economistas resultante.
2. Los colegios oficiales de economistas de la Alicante y Castellón
producto de la fusión se subrogarán, respectivamente, en los derechos
y obligaciones, así como en los arrendamientos de inmuebles, de los
hasta ahora existentes colegios oficiales de economistas y de titulados
mercantiles de su correspondiente ámbito provincial.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Règim provisional de direcció dels col·legis creats
1. En el termini màxim d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquesta
llei, es constituirà un òrgan provisional de direcció en cadascun dels
col·legis creats. L’estructura i funcionament d’aquests òrgans hauran de
ser democràtics, i la seua constitució i domicili hauran de fer-se públics,
mitjançant la inserció d’un anunci en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana.
2. La composició dels òrgans provisionals de direcció dels col·legis
creats serà la següent:
a) L’òrgan provisional de direcció de l’Il·lustre Col·legi Oficial
d’Economistes d’Alacant estarà format per set representants del Col·
legi Oficial d’Economistes d’Alacant, i per quatre representants del
Col·legi Oficial de Titulars Mercantils d’Alacant.
b) L’òrgan provisional de direcció de l’Il·lustre Col·legi Oficial
d’Economistes de Castelló estarà format per set representants del Col·
legi Oficial d’Economistes de Castelló, i per quatre representants del
Col·legi Oficial de Titulars Mercantils de Castelló.
c) En la designació de les persones integrants de cada òrgan provisi·
onal, es procurarà assolir una composició equilibrada de dones i homes.

Primera. Régimen provisional de dirección de los colegios creados
1. En el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de esta
ley, se constituirá un órgano provisional de dirección en cada uno de
los colegios creados. La estructura y funcionamiento de estos órganos
habrán de ser democráticos y su constitución y domicilio habrán de
hacerse públicos mediante la inserción de un anuncio en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana.
2. La composición de los órganos provisionales de dirección de los
colegios creados será la siguiente:
a) El órgano provisional de dirección del Ilustre Colegio Oficial de
Economistas de Alicante estará formado por siete representantes del
Colegio Oficial de Economistas de Alicante y por cuatro representantes
del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Alicante.
b) El órgano provisional de dirección del Ilustre Colegio Oficial de
Economistas de Castellón estará formado por siete representantes del
Colegio Oficial de Economistas de Castellón y por cuatro representantes
del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Castellón.
c) En la designación de las personas integrantes de cada órgano pro·
visional, se procurará alcanzar una composición equilibrada de mujeres
y hombres.
d) Las presidencias de estos órganos provisionales de dirección
recaerán en quienes ostenten, en el momento de la entrada en vigor
de esta ley, la presidencia del colegio de economistas de la respectiva
provincia, y la vicepresidencia en quienes ostenten la presidencia de los
colegios oficiales de titulados mercantiles.
3. Los órganos provisionales de dirección realizarán las siguientes
actuaciones:
a) Realizarán las funciones del órgano de gobierno provisional del
nuevo colegio unificado durante el periodo transitorio entre su consti·
tución y la toma de posesión de su junta de gobierno.
b) Elaborarán unos estatutos provisionales del nuevo colegio, que
regularán la composición de la futura junta de gobierno del colegio y su
modo de elección o régimen electoral y el modo de elaboración y apro·
bación de los estatutos, así como la forma de convocatoria y celebración

d) Les presidències d’aquests òrgans provisionals de direcció recau·
ran en els qui ostenten, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta
llei, la Presidència del col·legi d’economistes de la respectiva província,
i la Vicepresidència en els qui ostenten la Presidència dels col·legis
oficials de titulats mercantils.
3. Els òrgans provisionals de direcció realitzaran les actuacions
següents:
a) Realitzaran les funcions de l’òrgan de govern provisional del nou
col·legi unificat durant el període transitori entre la seua constitució i la
presa de possessió de la seua junta de govern.
b) Elaboraran uns estatuts provisionals del nou col·legi, que regu·
laran la composició de la futura junta de govern del col·legi i la seua
manera d’elecció o règim electoral, i la forma d’elaboració i aprovació
dels estatuts, així com la forma de convocatòria i celebració de l’assem·
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blea constituent. Els estatuts dels col·legis preexistents tindran validesa
en tot allò no regulat en els estatuts provisionals fins a l’aprovació dels
estatuts definitius del nou col·legi.
c) Elaboraran un projecte d’estatut definitiu per a sotmetre’l a la
consideració de l’assemblea constituent. Aquest projecte haurà d’estar
a la disposició dels col·legiats en el moment de la convocatòria.
d) Duran la gestió ordinària dels col·legis creats fins que aquests
adquirisquen capacitat d’obrar.

de la asamblea constituyente. Los estatutos de los colegios preexistentes
tendrán validez en todo aquello no regulado en los estatutos provisio·
nales hasta la aprobación de los estatutos definitivos del nuevo colegio.
c) Elaborarán un proyecto de estatuto definitivo para someter a la
consideración de la asamblea constituyente. Este proyecto deberá estar
a disposición de los colegiados en el momento de la convocatoria.
d) Llevarán la gestión ordinaria de los colegios creados hasta que
estos adquieran capacidad de obrar.

Segona. Assemblea constituent
1. L’Assemblea constituent dels col·legis creats serà convocada pels
òrgans provisionals de direcció. La convocatòria s’efectuarà, almenys,
amb vint dies d’antelació a la seua realització, mitjançant la publicació
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. Correspon a l’Assemblea constituent l’aprovació dels estatuts
definitius del col·legi proposats per l’òrgan provisional de direcció en
el termini de 6 mesos des de l’aprovació dels estatuts provisionals, així
com la ratificació de la primera junta de govern del col·legi proposada
per l’òrgan provisional de direcció, o la convocatòria del procés electo·
ral per a la seua elecció.
3. L’acta de l’Assemblea Constituent es remetrà a la conselleria de
Justícia, Interior i Administració Pública o òrgan competent en matèria
de col·legis professionals, i inclourà la composició dels seus òrgans
de govern i els estatuts del col·legi, perquè verifique la seua legalitat
i conseqüent inscripció registral i publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana.

Segunda. Asamblea constituyente
1. La Asamblea constituyente de los colegios creados será convoca·
da por los órganos provisionales de dirección. La convocatoria se efec·
tuará con, al menos, veinte días de antelación a su celebración, mediante
su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. Corresponde a la Asamblea constituyente la aprobación de los
estatutos definitivos del colegio propuestos por el órgano provisional
de dirección en el plazo de 6 meses desde la aprobación de los estatutos
provisionales, así como la ratificación de la primera junta de gobierno
del colegio propuesta por el órgano provisional de dirección o la con·
vocatoria del proceso electoral para su elección.
3. El acta de la Asamblea Constituyente se remitirá a la Conselle·
ria de Justicia, Interior y Administración Pública u órgano competente
en materia de colegios profesionales, e incluirá la composición de sus
órganos de gobierno y los estatutos del colegio, para que verifique su
legalidad y consecuente inscripción registral y publicación en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana.

DISPOSICIÓ FINAL
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Única. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribu·
nals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen
complir esta llei.

Única. Entrada en vigor
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas,
tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, obser·
ven y hagan cumplir esta ley.

València, 31 de març de 2021

València, 31 de marzo de 2021
El president de la Generalitat
XIMO PUIG I FERRER

El president de la Generalitat
XIMO PUIG I FERRER

