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LLEI 12/2016, de 9 de desembre, de la Generalitat, per la 
qual s’aprova la dissolució del Col·legi Professional de 
Delineants i Dissenyadors Tècnics d’Alacant.  [2016/9984]

LEY 12/2016, de 9 de diciembre, de la Generalitat, por la 
que se aprueba la disolución del Colegio Profesional de 
Delineantes y Diseñadores Técnicos de Alicante. [2016/9984]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts han aprovat i 
jo, d’acord amb el que estableixen la Constitució i l’Estatut d’Autono-
mia, en nom del rei, promulgue la llei següent:

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 bàsica estatal en aquesta matèria es recull en la Llei 
2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals, i les modificacions 
posteriors.

Per la seua banda, l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valen-
ciana, en l’article 49.1.22.a, confereix a la Generalitat la competència 
exclusiva en matèria de col·legis professionals i exercici de les profes-
sions titulades, sense perjudici del que disposen els articles 36 i 139 de 
la Constitució. 

Fent ús d’aquestes competències, es va promulgar la Llei 6/1997, 
de 4 de desembre, de consells i col·legis professionals de la Comunitat 
Valenciana, l’article 8 de la qual exigeix que la dissolució d’un col·legi 
professional, excepte en els casos en què ho impose directament la llei, es 
durà a terme per acord d’aquest en la forma establerta en els seus estatuts 
i s’haurà d’aprovar per llei de la Generalitat, amb un informe previ del 
consell valencià de col·legis professionals competent.

Mitjançant la Resolució de 21 de febrer de 1988, de la Direcció 
General d’Interior, va quedar inscrit en el Registre de Col·legis Pro-
fessionals i de Consells Valencians de Col·legis Professionals de la 
Comunitat Valenciana el llavors denominat Col·legi Oficial de Deline-
ants d’Alacant, amb el número 63 de la secció primera del Registre de 
Col·legis Professionals i de Consells Valencians de Col·legis Profes-
sionals de la Comunitat Valenciana. Segons el Decret 88/1991, de 29 
de maig, del Consell, es va aprovar la modificació estatutària d’aquest 
col·legi, consistent en el canvi de denominació de Col·legi Professional 
de Delineants d’Alacant a la de Col·legi Professional de Delineants i 
Dissenyadors Tècnics d’Alacant. Mitjançant la Resolució de la Secre-
tària General de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques 
de 3 de novembre de 1999, el col·legi va adaptar els seus estatuts a la 
Llei 6/1997.

Amb data 4 de setembre de 2014, el degà del Col·legi Professional 
de Delineants i Dissenyadors Tècnics d’Alacant va trametre una sol·lici-
tud formal de dissolució o extinció del col·legi esmentat, segons l’acord 
adoptat en l’Assemblea General Extraordinària del Col·legi del 7 de 
juny de 2014. A l’escrit esmentat s’adjuntava el certificat del secretari 
del col·legi sobre aquesta, en què es va adoptar l’acord de dissoldre el 
col·legi per unanimitat dels assistents, així com d’executar les accions 
necessàries i requerides pels organismes oficials que en comportaren la 
dissolució o l’extinció. 

Malgrat que el certificat que acompanyava la sol·licitud presentava 
dubtes formals, quant al quòrum necessari per a l’aprovació a la vista 
del contingut dels actuals estatuts, en no reunir la majoria qualificada de 
les tres quartes parts dels col·legiats requerida per a la vàlida adopció de 
l’acord, es va entendre la concurrència un interès públic suficient perquè 
prosperara; cosa per la qual, atès el principi de seguretat jurídica i la 
situació d’insolvència, reconeguda judicialment, en la que es trobava el 
col·legi la dissolució del qual se sol·licitava, es va resoldre prosseguir 
la tramitació amb audiència a tots els interessats, una vegada analitzada 
la situació econòmica, financera i patrimonial del col·legi a partir de la 
documentació que consta en l’expedient.

Seguida la pertinent tramitació administrativa, emès el dictamen del 
Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, d’acord amb 
aquest i de conformitat amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comu-
nitat Valenciana, escau la tramitació de l’avantprojecte de llei de la 

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos 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:

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 estatal en esta materia se recoge en la Ley 
2/1974, de 13 de febrero, de colegios profesionales, y sus modificacio-
nes posteriores.

Por su parte, el Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana, 
en el artículo 49.1.22.a, confiere a la Generalitat la competencia exclu-
siva 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. 

En uso de estas competencias, se promulgó la Ley 6/1997, de 4 de 
diciembre, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valen-
ciana, cuyo artículo 8 exige que la disolución de un colegio profesional, 
excepto en los casos en que lo imponga directamente la ley, se llevará 
a cabo por acuerdo de este en la forma establecida en sus estatutos y 
se deberá aprobar por ley de la Generalitat, previo informe del consejo 
valenciano de colegios profesionales competente.

Mediante la Resolución de 21 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Interior, quedó inscrito en el Registro de Colegios Profesio-
nales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comu-
nitat Valenciana el entonces denominado Colegio Oficial de Delineantes 
de Alicante, con el número 63 de la sección primera del Registro de 
Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Pro-
fesionales de la Comunitat Valenciana. Según el Decreto 88/1991, de 
29 de mayo, del Consell, se aprobó la modificación estatutaria de este 
colegio, consistente en el cambio de denominación de Colegio Profe-
sional de Delineantes de Alicante a la de Colegio Profesional de Deli-
neantes y Diseñadores Técnicos de Alicante. Mediante la Resolución de 
la Secretaria General de la Conselleria de Justicia y Administraciones 
Públicas de 3 de noviembre de 1999, el colegio adaptó sus estatutos a 
la Ley 6/1997.

Con fecha 4 de septiembre de 2014, el decano del Colegio Profe-
sional de Delineantes y Diseñadores Técnicos de Alicante envió una 
solicitud formal de disolución o extinción de dicho colegio, según el 
acuerdo adoptado en la Asamblea General Extraordinaria del Colegio 
del 7 de junio de 2014. Al citado escrito se adjuntaba el certificado del 
secretario del colegio sobre la misma, en la que se adoptó el acuerdo de 
disolver el colegio por unanimidad de los asistentes, así como de ejecu-
tar las acciones necesarias y requeridas por los organismos oficiales que 
conllevaran la disolución o extinción del mismo. 

A pesar de que el certificado que acompañaba la solicitud presenta-
ba dudas formales, en cuanto al quórum necesario para su aprobación a 
la vista del contenido de los actuales estatutos, al no reunir la mayoría 
cualificada de las tres cuartas partes de los colegiados requerida para 
la válida adopción del acuerdo, se entendió la concurrencia un interés 
público suficiente para que prosperara la misma; por lo que, atendiendo 
al principio de seguridad jurídica y teniendo en cuenta la situación de 
insolvencia, reconocida judicialmente, en la que se encontraba el cole-
gio cuya disolución se solicitaba, se resolvió proseguir la tramitación 
con audiencia a todos los interesados, una vez analizada la situación 
económica, financiera y patrimonial del colegio a partir de la documen-
tación que consta en el expediente.

Seguida la pertinente tramitación administrativa, emitido el dictamen 
del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, de acuerdo 
con el mismo y de conformidad con el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, resulta procedente la tramitación del anteproyecto 



de ley de la Generalitat por el que se aprueba la disolución del Colegio 
Profesional de Delineantes y Diseñadores Técnicos de Alicante.

Artículo 1. Disolución
Se aprueba la disolución del Colegio Profesional de Delineantes y 

Diseñadores Técnicos de Alicante.

Artículo 2. Inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y 
Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat 
Valenciana

Se debe inscribir la baja del Colegio Profesional de Delineantes y 
Diseñadores Técnicos de Alicante en el Registro de Colegios Profesio-
nales y Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comu-
nitat Valenciana.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Proceso de disolución
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de los actuales 

estatutos del Colegio Profesional de Delineantes y Diseñadores Téc-
nicos de Alicante, aprobados mediante la Resolución de 8 de julio de 
2004, de la directora general de Justicia de la Conselleria de Justicia y 
Administraciones Públicas, los liquidadores nombrados por el colegio 
en su Junta Extraordinaria de Gobierno del 27 de mayo de 2015 deberán 
destinar el patrimonio social, en primer lugar, a cubrir el pasivo. El acti-
vo resultante se destinará a las instituciones de previsión social de deli-
neantes que existan a la provincia. Si no las hubiera, se repartirá a partes 
iguales entre los colegiados en alta en el momento de la disolución.

DISPOSICIÓN FINAL

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, tribunales, autoridades 
y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir 
esta ley.

Valencia, 9 de diciembre de 2016

El president de la Generalitat
XIMO PUIG I FERRER

Generalitat pel qual s’aprova la dissolució del Col·legi Professional de 
Delineants i Dissenyadors Tècnics d’Alacant.

Article 1. Dissolució
S’aprova la dissolució del Col·legi Professional de Delineants i Dis-

senyadors Tècnics d’Alacant.

Article 2. Inscripció en el Registre de Col·legis Professionals i Con-
sells Valencians de Col·legis Professionals de la Comunitat Valencia-
na

S’ha d’inscriure la baixa del Col·legi Professional de Delineants i 
Dissenyadors Tècnics d’Alacant en el Registre de Col·legis Professio-
nals i Consells Valencians de Col·legis Professionals de la Comunitat 
Valenciana.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Procés de dissolució
De conformitat amb el que disposa l’article 50 dels actuals estatuts 

del Col·legi Professional de Delineants i Dissenyadors Tècnics d’Ala-
cant, aprovats mitjançant la Resolució de 8 de juliol de 2004, de la 
directora general de Justícia de la Conselleria de Justícia i Administra-
cions Públiques, els liquidadors nomenats pel col·legi en la seua Junta 
Extraordinària de Govern del 27 de maig de 2015 hauran de destinar el 
patrimoni social, en primer lloc, a cobrir el passiu. L’actiu resultant es 
destinarà a les institucions de previsió social de delineants que hi haja 
a la província. Si no n’hi haguera, es repartirà a parts iguals entre els 
col·legiats en alta en el moment de la dissolució.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de publicar-la en el Diari 

Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders 
públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.

València, 9 de desembre de 2016

El president de la Generalitat
XIMO PUIG I FERRER
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