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DECRET 40/2013, de15 de març, del Consell, pel qual 
s’aprova la constitució del Consell Valencià de Col·legis 
Professionals d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrí-
coles de la Comunitat Valenciana. [2013/2760]

DECRETO 40/2013, de 15 de marzo, del Consell, por el 
que se aprueba la constitución del Consejo Valenciano de 
Colegios Profesionales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y 
Peritos Agrícolas de la Comunitat Valenciana. [2013/2760]

PREÀMBUL

La Constitució espanyola, en l’article 149.1.18, reserva a 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. La legislació bàsi-
ca en esta matèria, dictada per l’Estat, es troba arreplegada en la Llei 
2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals, modificada per la 
Llei 74/1978, de 26 de desembre, el Reial Decret Llei 5/1996, de 7 de 
juny, la Llei 7/1997, de 14 d’abril, el Reial Decret Llei 6/1999, de 16 
d’abril, el Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, la Llei 25/2009, de 
22 de desembre, i la Llei 5/2012, de 6 de juliol.

Per la seua banda, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valen-
ciana, en l’article 49.1.22a, conferix a la Generalitat la competència 
exclusiva en matèria de col·legis professionals i l’exercici de les pro-
fessions titulades, sense perjuí del que disposen els articles 36 i 139 de 
la Constitució espanyola.

En l’exercici d’estes competències es va promulgar la Llei 6/1997, 
de 4 de desembre, de la Generalitat, de Consells i Col·legis Professio-
nals de la Comunitat Valenciana, que en l’article 14.1 disposa que, quan 
en el territori de la Comunitat Valenciana es constituïsquen o existis-
quen dos o més col·legis professionals de la mateixa professió, estos 
es constituiran en Consell Valencià de Col·legis Professionals, en el 
qual s’hauran d’integrar tots els col·legis professionals de la Comunitat 
Valenciana de la mateixa professió.

Així mateix, l’apartat 2 de l’esmentat precepte legal establix que 
el Consell, mitjançant un decret, aprovarà la constitució dels consells 
valencians de col·legis professionals amb àmbit d’actuació a la Comu-
nitat Valenciana.

Per la seua banda, l’article 36 del reglament de desplegament de 
l’esmentada Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat, aprovat 
pel Decret 4/2002, de 8 de gener, del Consell, establix que haurà de 
constituir-se el corresponent Consell Valencià de Col·legis Professio-
nals a iniciativa de les juntes de govern o directives dels col·legis pro-
fessionals reconeguts per la Generalitat que complisquen els requisits 
establits. 

Les juntes de govern del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrí-
coles i Pèrits Agrícoles de València i Castelló, i del Col·legi Oficial 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles d’Alacant, van formu-
lar una sol·licitud, el 22 de febrer de 2012, instant la inscripció, en el 
Registre de Col·legis Professionals i de Consells Valencians de Col·legis 
Professionals, del Consell Valencià de Col·legis Professionals d’Engi-
nyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de la Comunitat Valenciana, 
en virtut de l’acord de les seues respectives assemblees, realitzades el 
19 i el 17 de desembre de 2011, respectivament.

Així mateix, d’acord amb el que establix l’article 38.3 del Decret 
4/2002, de 8 de gener, es va traslladar la petició de creació del Consell 
Valencià de Col·legis Professionals d’Enginyers Tècnics Agrícoles i 
Pèrits Agrícoles de la Comunitat Valenciana a les conselleries amb què 
guarda relació l’activitat professional dels col·legis, i a altres consells 
valencians o col·legis professionals que pogueren resultar interessats, 
perquè formularen les al·legacions que estimaren oportunes, i no s’ha 
rebut cap al·legació d’inconvenient, oposició o rebuig.

S’han demanat els informes de necessitat i oportunitat, la memòria 
econòmica, l’informe sobre l’impacte de gènere i l’informe de no reper-
cussió de mesures informàtiques del projecte de decret pel qual s’aprova 
la creació del Consell Valencià de Col·legis Professionals d’Enginyers 
Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de la Comunitat Valenciana.

En virtut d’això, fent ús de les competències atribuïdes per l’article 
14 de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat, de Consells i 
Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana, a proposta del con-

PREÁMBULO

La Constitución española, en el 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. La 
legislación básica en esta materia, dictada por el Estado, se encuentra 
recogida en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, 
modificada por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, el Real Decreto-Ley 
5/1996, de 7 de junio, la Ley 7/1997, de 14 de abril, el Real Decreto-ley 
6/1999, de 16 de abril, el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, y la Ley 5/2012, de 6 de julio.

Por su parte, el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, 
en su artículo 49.1.22ª, confiere a la Generalitat competencia exclusi-
va 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 española.

En el ejercicio de estas competencias se promulgó la Ley 6/1997, de 
4 de diciembre, de la Generalitat, de Consejos y Colegios Profesionales 
de la Comunitat Valenciana, cuyo artículo 14.1 dispone que, cuando en 
el territorio de la Comunitat Valenciana se constituyan o existan dos o 
más colegios profesionales de la misma profesión, estos se constituirán 
en Consejo Valenciano de Colegios Profesionales, en el que se deberán 
integrar todos los Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana 
de la misma profesión.

Asimismo, el apartado 2 del citado precepto legal establece que 
el Consell, mediante decreto, aprobará la constitución de los consejos 
valencianos de colegios profesionales con ámbito de actuación en la 
Comunitat Valenciana.

Por su parte, el artículo 36 del reglamento de desarrollo de la cita-
da Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat, aprobado por el 
Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Consell, establece que deberá consti-
tuirse el correspondiente Consejo Valenciano de Colegios Profesionales 
a iniciativa de las juntas de gobierno o directivas de los colegios profe-
sionales reconocidos por la Generalitat que cumplan con los requisitos 
establecidos. 

Las juntas de gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas y Peritos Agrícolas de Valencia y Castellón, y del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Ali-
cante, formularon solicitud, el 22 de febrero de 2012, instando la ins-
cripción, en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valen-
cianos de Colegios Profesionales, del Consejo Valenciano de Colegios 
Profesionales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de 
la Comunitat Valenciana, en virtud del acuerdo de sus respectivas asam-
bleas, realizadas el 19 y 17 de diciembre de 2011, respectivamente.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.3 del 
Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Consell, se dio traslado de la petición 
de creación del Consejo Valenciano de Colegios Profesionales de Inge-
nieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de la Comunitat Valencia-
na a las consellerias con las que guarda relación la actividad profesional 
de los colegios, y a otros consejos valencianos o colegios profesionales 
que pudieren resultar interesados, para que formulasen las alegaciones 
que estimaran oportunas, no recibiendo ninguna alegación de reparo, 
oposición o rechazo.

Se han recabado los informes de necesidad y oportunidad, la memo-
ria económica, el informe sobre el impacto de género y el informe de 
no repercusión de medidas informáticas del proyecto de decreto por el 
que se aprueba la creación del Consejo Valenciano de Colegios Pro-
fesionales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de la 
Comunitat Valenciana.

En su virtud, en uso de las competencias atribuidas por el artículo 
14 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat, de Consejos 
y Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, a propuesta del 
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seller de Governació i Justícia i amb la deliberació prèvia del Consell, 
en la reunió del dia 15 de març de 2013,

DECRETE

Article 1. Denominació
S’aprova la constitució del Consell Valencià de Col·legis Professi-

onals d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de la Comunitat 
Valenciana, com a corporació de dret públic, amb personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat d’obrar per a l’èxit dels seus fins, i es disposa 
la seua inscripció en el Registre de Col·legis Professionals i de Consells 
Valencians de Col·legis Professionals. 

Article 2. Àmbit territorial
La Comunitat Valenciana és l’àmbit territorial del consell la cons-

titució del qual s’aprova, en el qual s’integren el Col·legi Oficial d’En-
ginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de València i Castelló, i 
el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles 
d’Alacant.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Limitació del gasto
La implementació i el desplegament posterior d’este decret no podrà 

tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de 
gasto assignats a la conselleria amb competències en matèria de col-
legis professionals, i, en tot cas, serà atés amb els mitjans personals i 
materials de la conselleria competent per raó de la matèria.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Personalitat i capacitat
De conformitat amb allò que disposa l’article 14.2 de la Llei 6/1997, 

de 4 de desembre, de la Generalitat, de Consells i Col·legis Profes-
sionals de la Comunitat Valenciana, el Consell Valencià de Col·legis 
Professionals d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de la 
Comunitat Valenciana tindrà personalitat jurídica des de l’entrada en 
vigor del present decret i capacitat d’obrar des de la constitució dels 
seus òrgans de govern.

Segona. Òrgans de govern i estatuts
En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor del present 

decret, el Consell Valencià de Col·legis Professionals d’Enginyers Tèc-
nics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de la Comunitat Valenciana haurà de 
presentar, davant de la conselleria que tinga atribuïdes les competències 
sobre col·legis professionals, la composició dels seus òrgans de govern i 
els seus estatuts adaptats a la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Gene-
ralitat, i la resta de normativa de pertinent aplicació, perquè es verifique 
la seua legalitat i conseqüent inscripció registral i publicació en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari 

Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 15 de març de 2013

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller de Governació i Justícia,
SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZ

conseller de Gobernación y Justicia y previa deliberación del Consell, 
en la reunión del día 15 de marzo de 2013,

DECRETO

Artículo 1. Denominación
Se aprueba la constitución del Consejo Valenciano de Colegios 

Profesionales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de 
la Comunitat Valenciana, como corporación de Derecho Público, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el logro de 
sus fines, y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profe-
sionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales. 

Artículo 2. Ámbito territorial
La Comunitat Valenciana es el ámbito territorial del Consejo cuya 

constitución se aprueba, en el que se integran el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Valencia y Cas-
tellón, y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos 
Agrícolas de Alicante.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Limitación del gasto
La implementación y posterior desarrollo de este decreto no podrá 

tener incidencia alguna en la dotación de todos y cada uno de los capí-
tulos de gasto asignados a la conselleria con competencias en materia 
de colegios profesionales, y, en todo caso, deberá ser atendido con los 
medios personales y materiales de la conselleria competente por razón 
de la materia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Personalidad y capacidad 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 

6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat, de Consejos y Colegios 
Profesionales de la Comunitat Valenciana, el Consejo Valenciano de 
Colegios Profesionales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrí-
colas de la Comunitat Valenciana tendrá personalidad jurídica desde 
la entrada en vigor del presente decreto y capacidad de obrar desde la 
constitución de sus órganos de gobierno.

Segunda. Órganos de gobierno y estatutos
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente 

decreto, el Consejo Valenciano de Colegios Profesionales de Ingenie-
ros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de la Comunitat Valenciana 
deberá presentar, ante la conselleria que tenga atribuidas las compe-
tencias sobre colegios profesionales, la composición de sus órganos de 
gobierno y sus estatutos adaptados a la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, 
de la Generalitat, y demás normativa de pertinente aplicación, para que 
se verifique su legalidad y consecuente inscripción registral y publica-
ción en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Entrada en vigor
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 15 de marzo de 2013

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller de Gobernación y Justicia,
SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZ
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