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del respeto a la diversidad de la sociedad y el respeto a los 
derechos humanos, aprobada por la Comisión de Educación y 
Cultura en la reunión del 20 de febrero de 2017.

Palau de les Corts 
Valencia 20 de febrero de 2017

El presidente 
Enric Morera i Català

de febrero de 2017, ha debatido el texto de la Proposición 
no de ley sobre la inclusión en el currículo de la educación 
primaria y secundaria de principios del respeto a la diver-
sidad de la sociedad y el respeto a los derechos humanos, 

número 31.743, BOC número 113).

Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 162 

proposición no de ley incorporado en la siguiente resolución:

educación primaria y secundaria principios del respeto a la 
diversidad de la sociedad y el respeto a los derechos humanos, 
incidiendo en aquellos aspectos relativos al fenómeno conocido 
como delitos de odio en todas sus modalidades para formar 
generaciones de personas capaces de detectar cualquier 
agresión o manifestación contra la dignidad de las personas.

Palau de les Corts 
Valencia, 20 de febrero de 2017

 
Marian Campello Moreno

El secretario 

II. TEXTOS EN TRAMITACIÓN

A. PROYECTOS DE LEY

Proyecto de ley, de la Generalitat, por la que se aprueba 

Alicante (RE número 48.559)

ha acordado tramitar el Proyecto de ley, de la Generalitat, por 

del respecte a la diversitat de la societat i el respecte als 
drets humans, aprovada per la Comissió d’Educació i Cultura 
en la reunió del 20 de febrer de 2017.

Palau de les Corts 
València 20 de febrer de 2017

El president 
Enric Morera i Català

de febrer de 2017, ha debatut el text de la Proposició 
no de llei sobre la inclusió en el currículum de l’educació 
primària i secundària de principis del respecte a la 
diversitat de la societat i el respecte als drets humans, 

número 31.743, BOC número 113).

Finalment, d’acord amb el que hi ha establert en l’article 162 
del Reglament de les Corts ha aprovat el text de la proposició 
no de llei incorporat en la resolució següent:

l’educació primària i secundària principis del respecte a la 
diversitat de la societat i el respecte als drets humans, incidint 
en aquells aspectes relatius al fenomen conegut com a delictes 
d’odi en totes les seues modalitats per tal de formar genera-
cions de persones capaces de detectar qualsevol agressió o 
manifestació contra la dignitat de les persones.

Palau de les Corts 
València, 20 de febrer de 2017

 
Marian Campello Moreno

El secretari 

II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

A. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei, de la Generalitat, per la qual s’aprova la 

número 48.559)

ha acordat tramitar el Projecte de llei, de la Generalitat, per 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 95 del Reglamento de 

el .

Palau de les Corts 
Valencia, 21 de febrero de 2017

El presidente 
Enric Morera i Català

 
 

 
CERTIFICO:

Que el Consell en la reunión del 20 de enero de 2017, ha 
aprobado el siguiente acuerdo:

«

jurídico de los colegios profesionales.

la Comunitat Valenciana, en su artículo 49.1.22.ª, a la 
Generalitat la competencia exclusiva en materia de colegios 
profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la 
Constitución.

de las organizaciones colegiales de economistas y de titulares 
mercantiles) establece, en su apartado 2, que los colegios 
de economistas y de titulares mercantiles promoverán su 

acuerdo con lo previsto en la normativa autonómica aplicable.

de 4 de diciembre, de consejos y colegios profesionales de la 
Comunitat Valenciana, cuyo artículo 7, apartado 1 establece 
que la creación de colegios profesionales con ámbito de 
actuación en la Comunidad Valenciana, sin perjuicio del 
ámbito territorial de los ya existentes, se hará mediante 
una ley de la Generalitat, previa audiencia de los colegios 
profesionales existentes que puedan verse afectados.

El Colegio Profesional de Economistas de Alicante y el 
Colegio Profesional de Titulares Mercantiles de Alicante soli-

corporaciones bajo la denominación de «Ilustre Colegio 

la tramitación del proyecto lo previsto en el artículo 42 de la 

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
28.

 

D’acord amb el que disposa l’article 95 del Reglament de les 
Corts, s’ordena la publicació d’aquest projecte de llei en el 

.

Palau de les Corts 
València, 21 de febrer de 2017

El president 
Enric Morera i Català

 
 

 
CERTIFIQUE:

Que el Consell en la reunió del 20 de gener de 2017, ha 
aprovat l’acord següent:

«

l’Estat la competència sobre les bases del règim jurídic de 
les administracions públiques, i en l’article 36 preveu que la 
llei regularà les peculiaritats pròpies del règim jurídic dels 
col·legis professionals.

professionals, i l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, en l’article 49.1.22.a, conferix a la Generalitat la 
competència exclusiva en matèria de col·legis professionals 
i exercici de les professions titulades, sense perjuí del que 
disposen els articles 36 i 139 de la Constitució.

 

-
nitzacions col·legials d’economistes i de titulars mercantils), 
estableix, en el seu apartat 2, que els col·legis d’economistes 

la comunitat autònoma corresponent, d’acord amb el que 
preveu la normativa autonòmica aplicable.

Fent ús d’aquestes competències, es va promulgar la  

professionals de la Comunitat Valenciana, l’article 7, apartat 1, 
de la qual estableix que la creació de col·legis professionals 
amb àmbit d’actuació a la Comunitat Valenciana, sense perjuí 
de l’àmbit territorial dels ja existents, es farà mitjançant una 
llei de la Generalitat, amb audiència prèvia dels col·legis 
professionals existents que s’hi puguen veure afectats.

El Col·legi Professional d’Economistes d’Alacant i el 
Col·legi Professional de Titulars Mercantils d’Alacant van 

d’Economistes d’Alacant», havent-se seguit en la tramitació 
del projecte el que s’ha previst en l’article 42 de la  

Per tot això, de conformitat amb l’article 28.  i 42.5 de la 
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a propuesta de la consellera de Justicia, Administración 

con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, 
el Consell, previa deliberación, en la reunión del 20 de enero 
de 2017, acuerda:

 
Primero. Aprobar el Proyecto de ley, de la Generalitat, por 

Mercantiles de Alicante, que se incorpora como anexo de 
este acuerdo.

como proyecto de ley.

ANEXO

PROYECTO DE LEY, DE LA GENERALITAT, 
POR LA QUE SE APRUEBA LA CREACIÓN DEL ILUSTRE 
COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE ALICANTE, 
POR UNIFICACIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE 
ECONOMISTAS DE ALICANTE Y EL COLEGIO OFICIAL 
DE TITULARES MERCANTILES DE ALICANTE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

jurídico de los colegios profesionales.

Profesionales.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunitat 

competencia exclusiva en materia de colegios profesionales 
y ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo 

 
de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la 
Comunitat Valenciana, cuyo artículo 8, apartado 2, establece 

por la unión o fusión de dos o más de distinta profesión, se 
realizará mediante una ley de la Generalitat, previo informe 
de los consejos valencianos de colegios profesionales de la 
profesiones respectivas.

Mediante una resolución de la Dirección General de Interior 
de fecha 21 de julio de 1987 quedó inscrito en el Registro 
de Colegios Profesionales y de consejos Valencianos de 
Colegios Profesiones el Ilustre Colegio de Economistas de 
Alicante, con el número 21 de la sección 1.ª; mediante una 
resolución de la Dirección General de Interior de fecha 18 
de enero de 1988, quedó inscrito en el Registro de Colegios 

la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes 

Consultiu de la Comunitat Valenciana, el Consell, prèvia 
deliberació, en la reunió de 20 de gener de 2017, acorda:

 
 
Primer. Aprovar el Projecte de llei, de la Generalitat, per la qual 

que s’incorpora com annex d’aquest acord.

 

Remetre el projecte a les Corts per a la seua tramitació 
com a projecte de llei.

ANNEX

PROJECTE DE LLEI, DE LA GENERALITAT, 
PER LA QUAL S’APROVA LA CREACIÓ DE L’IL·LUSTRE 
COL·LEGI OFICIAL D’ECONOMISTES D’ALACANT, 
PER UNIFICACIÓ DEL COL·LEGI OFICIAL 
D’ECONOMISTES D’ALACANT I EL COL·LEGI OFICIAL 
DE TITULARS MERCANTILS D’ALACANT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

l’Estat la competència sobre les bases del règim jurídic de 
les administracions públiques, i en l’article 36 preveu que la 
llei regularà les peculiaritats pròpies del règim jurídic dels 
col·legis professionals.

 

Per la seua banda, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, en l’article 49.1.22.ª, confereix a la Generalitat 
competència exclusiva en matèria de col·legis professionals 
i exercici de les professions titulades, sense perjuí del que 
disposen els articles 36 i 139 de la Constitució.

Fent ús d’aquestes competències, es va promulgar la 

Professionals de la Comunitat Valenciana, l’article 8,  

de distinta professió, es farà mitjançant una llei de la 
Generalitat, amb un informe previ dels consells valencians de 
col·legis professionals de les professions respectives.

Mitjançant una resolució de la Direcció General d’Interior de 
data 21 de juliol de 1987 va quedar inscrit en el Registre de 
Col·legis Professionals i de Consells Valencians de Col·legis 
Professions l’Il·lustre Col·legi d’Economistes d’Alacant, amb 
el número 21 de la secció 1.a; mitjançant una resolució de 
la Direcció General d’Interior de data 18 de gener de 1988 
va quedar inscrit en el Registre de Col·legis Professionals i 
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Profesionales y de consejos Valencianos de Colegios 

Alicante, con el número 52 de la sección 1.ª. Mediante una 
resolución de 6 de julio de 2011, de la secretaria general 
de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, se 
resolvió inscribir en el Registro de Colegios Profesionales y 
Consejos Valencianos de Colegios profesionales, la adaptación 
de sus estatutos, excepción hecha de lo referente a la denomi-
nación del mismo, por lo que, a pesar de que los promotores 

Mercantiles y Empresariales de Alicante», la misma debe 
entenderse, conforme a su inscripción registral, como la de 

Titulares Mercantiles de Alicante se presentó, en fecha 9 
de febrero de 2015, un escrito instando voluntariamente 
la creación de un nuevo colegio que pasaría a denominarse 

Se ha seguido la tramitación administrativa y emitido 

Valenciana y con arreglo al mismo y conforme con el Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Artículo 1 

por iniciativa voluntaria, tras la solicitud formal del Colegio 

corporación de derecho público, con personalidad jurídica 

Artículo 2 

El ámbito territorial del colegio profesional que se crea es el 
de la provincia de Alicante.

Artículo 3 

Economistas de Alicante los/las profesionales que hasta ahora 

quienes se incorporen al mismo por ostentar las titulaciones 

economía); en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales 

y Comerciales; en Ciencias Económicas y Empresariales; 
en Economía; en Administración y Dirección de Empresas; 
en Ciencias Actuariales y Financieras y en Investigación 

actuarios de seguros, o las titulaciones de grado que las hayan 
sustituido, así como los que ostenten los títulos de perito 
mercantil, profesor mercantil, intendente mercantil o actuario 

de Consells Valencians de Col·legis Professions el Col·legi 

la secció 1.a. Mitjançant una resolució de 6 de juliol  
de 2011, de la secretària general de la Conselleria de Justícia 
i Administracions Públiques, es va resoldre inscriure en el 
Registre de Col·legis Professionals i Consells Valencians 
de Col·legis Professionals l’adaptació dels seus estatuts, 
excepció feta d’allò referent a la denominació d’aquest, per la 
qual cosa, a pesar que els promotors utilitzen la denominació 

d’Alacant», aquesta s’ha d’entendre, d’acord amb la seua 

Mercantils d’Alacant». 
 

d’Alacant van presentar, en data 9 de febrer  
de 2015, un escrit on s’insta voluntàriament la creació d’un 
nou col·legi que passaria a denominar-se Il·lustre Col·legi 

corporacions).

d’acord amb aquest i de conformitat amb el Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Article 1 

corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i 

Article 2 

la província d’Alacant.

Article 3 

incorporen per tenir les titulacions de llicenciat en Ciències 

i comercials); en Ciències Econòmiques i Comercials; en 
Ciències Econòmiques i Empresarials; en Economia; en 
Administració i Direcció d’Empreses; en Ciències Actuarials 
i Financeres, i en Investigació i Tècniques de Mercat; els 
intendents mercantils i els actuaris d’assegurances, o les 
titulacions de grau que les hagen substituït, així com els 
que tenen els títols de pèrit mercantil, professor mercantil, 
intendent mercantil o actuari mercantil, diplomat en Ciències 
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mercantil, diplomado en Ciencias Empresariales, los Auditores 

Cuentas, pertenecientes al Registro General de Auditores, o 
las titulaciones que las hayan sustituido.

2. Igualmente, podrán incorporarse en el Ilustre Colegio 

equivalente en virtud del sistema de reconocimiento de 
títulos superiores de los Estados miembros de la Unión 
Europea que habilite para el ejercicio de la profesión en el 
Estado español.

Artículo 4 

de Alicante será voluntaria, salvo que por ley estatal se 
establezca lo contrario.

 

Artículo 5 

El colegio se regirá en todas sus actuaciones por la  

-
bre, de la Generalitat, de Consejos y Colegios Profesionales 
de la Comunitat Valenciana; por su reglamento de desarrollo, 
aprobado por el Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Consell; 
por su ley de creación, por sus propios estatutos, por el resto 
de la normativa interna y toda la que sea aplicable general o 
subsidiariamente.

Artículo 6 

relacionará con la administración de la Generalitat, en 

conselleria competente en materia de colegios profesionales, 
y en cuanto al ejercicio de su actividad profesional con las 
consellerias que guarden relación con la actividad económica, 

-
traciones o consellerias en razón de la materia de que se trate. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Primera 

gestora que, en el plazo de seis meses desde la entrada en 
vigor de la presente ley, aprobará unos estatutos provisio-

Empresarials, auditors de comptes inscrits en el Registre 

General d’Auditors, o les titulacions que les hagen substituït.

 
2. Igualment, podran incorporar-se en l’Il·lustre Col·legi 

virtut del sistema de reconeixement de títols superiors 
dels Estats membres de la Unió Europea que habilite per a 
l’exercici de la professió en l’Estat espanyol.

 
Article 4 

d’Alacant serà voluntària, llevat que per llei estatal 
s’establisca el contrari.

 

Article 5 

El col·legi es regirà en totes les seues actuacions per la  

desembre, de la Generalitat, de consells i col·legis profes-
sionals de la Comunitat Valenciana; pel seu reglament de 
desplegament, aprovat pel Decret 4/2002, de 8 de gener, del 
Consell; per la seua llei de creació, pels seus propis estatuts, 
per la resta de la normativa interna i tota la que siga aplicable 
generalment o subsidiàriament.

Article 6 

relacionarà amb l’administració de la Generalitat, en els seus 
aspectes institucionals i corporatius, mitjançant la conselleria 
competent en matèria de col·legis professionals, i quant a 
l’exercici de la seua activitat professional, amb les conselleries 
que tinguen relació amb l’activitat econòmica, sense perjuí 

conselleries quant a la matèria de què es tracte.

 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

 
 
Primera 

1. Els col·legis promotors de la creació de l’Il·lustre Col·legi 

gestora que, en el termini de sis mesos des de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei, aprovarà uns estatuts provisionals 
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en los que se regule la convocatoria y el funcionamiento de 
la asamblea colegial constituyente de dicho colegio, de la 
que formarán parte todos los profesionales inscritos en los 
colegios promotores, así como aquellos que poseyendo la 

.

la aprobación de los  estatutos provisionales, elaborará y 

de Economistas de Alicante y elegirá a los miembros de los 
órganos colegiales de gobierno.

3. El acta de la asamblea constituyente se remitirá a la 
conselleria competente en materia de colegios profesionales, 
e incluirá la composición de sus órganos de gobierno y 

consecuente inscripción registral y publicación en el 
.

 
Segunda 

Mercantiles de Alicante), se declararán disueltos el Colegio 

de Titulares Mercantiles de Alicante, anotándose dicha 
disolución en el Registro de Colegios Profesionales y de 
Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la 
Comunitat Valenciana. 

 
Única 

publicación en el .»

 
Para que conste y a los efectos correspondientes, al amparo 

diciembre, de la Generalitat, del Consell, expido el presente 

Proyecto de ley, de la Generalitat, por la que se aprueba 

Alicante (RE número 48.559). Propuesta de tramitación por 
el procedimiento de lectura única

2017, oída la Junta de Síndics y de conformidad con el 

els quals es regule la convocatòria i el funcionament de 
l’assemblea col·legial constituent del dit col·legi, de la qual 
formaran part tots els professionals inscrits en els col·legis 

per a inscriure’s en el col·legi i s’hi inscriguen en aquest 

.

l’aprovació dels estatuts provisionals, elaborarà i aprovarà els 

d’Alacant i triarà els membres dels òrgans col·legials de 
govern.

-
ria competent en matèria de col·legis professionals i inclourà 
la composició dels seus òrgans de govern i els estatuts del 

inscripció registral i publicació en el
.

 
Segona 

 

Mercantils d’Alacant), es declararan dissolts el Col·legi 

Mercantils d’Alacant, i s’anotarà la dita dissolució en el 
Registre de Col·legis Professionals i de Consells Valencians 
de Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana.

 
Única 

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el 
.»

 
Perquè conste i tinga els efectes corresponents, a l’empara 

 
a València el 20 de gener de 2017

Projecte de llei, de la Generalitat, per la qual s’aprova la 

número 48.559). Proposta de tramitació pel procediment 
de lectura única

oïda la Junta de Síndics i de conformitat amb l’article 135 
del Reglament de les Corts, ha acordat proposar al Ple de 
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lectura única del Proyecto de ley, de la Generalitat, por la 

Palau de les Corts 
Valencia, 21 de febrero de 2017

El presidente 
Enric Morera i Català

El secretario primero 
Emilio Argüeso Torres

B. PROPOSICIONES DE LEY

de diciembre, de la Generalitat, de espectáculos públicos, 
actividades recreativas y establecimientos públicos, 
presentada por los grupos parlamentarios Compromís y 
Podemos (RE número 38.648). Criterio del Consell

 
de 2017, ha tenido conocimiento del acuerdo del Consell 

de diciembre, de la Generalitat, de espectáculos públicos, 
actividades recreativas y establecimientos públicos, presen-
tada por los grupos parlamentarios Compromís y Podemos 

se ordena la publicación del acuerdo enviado por el Consell 
en el .

Palau de les Corts 
Valencia, 21 de febrero de 2017

El presidente 
Enric Morera i Català

 
 

 
 

CERTIFICO:

Que el Consell en la reunión del 17 de febrer de 2017, 
aprobó el siguiente acuerdo:

que, ejercida la iniciativa de presentación de una proposición 

disminución de los ingresos presupuestarios.

les Corts la tramitació directa en lectura única del Projecte 
de llei, de la Generalitat, per la qual s’aprova la creació 

48.559).

Palau de les Corts 
València, 21 de febrer de 2017

El president 
Enric Morera i Català

El secretari primer 
Emilio Argüeso Torres

B. PROPOSICIONS DE LLEI

 
de 2 de desembre, de la Generalitat, d’espectacles públics, 
activitats recreatives i establiments públics, presentada 
pels grups parlamentaris Compromís i Podem (RE número 
38.648). Criteri del Consell

 
de 2017, ha tingut coneixement de l’acord del  

desembre, de la Generalitat, d’espectacles públics, activitats 
recreatives i establiments públics, presentada pels grups 

 
D’acord amb l’article 95.1 del Reglament de les Corts, 

.

Palau de les Corts 
València, 21 de febrer de 2017

El president 
Enric Morera i Català

 
 

CERTIFIQUE:

Que el Consell en la reunió del 17 de febrer de 2017, va 
aprovar l’acord següent:

exercida la iniciativa de presentació d’una proposició de llei, 

al Consell, perquè manifeste el seu criteri respecte a la 

no a la tramitació, si aquesta implica augment dels crèdits o 
disminució dels ingressos pressupostaris.


