
I. DISPOSICIONS GENERALS

1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Presidència de la Generalitat

LLEI 7/2005, de 18 de novembre, de la Generalitat, de
creació del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Infor-
màtica de la Comunitat Valenciana. [2005/13052]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencia-
nes 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:

PREÀMBUL

La Constitució espanyola, en l’article 149.1.18, reserva a l’estat
la competència sobre les bases del règim jurídic de les administra-
cions públiques, i en l’article 36 preveu que la llei regularà les pecu-
liaritats pròpies del règim jurídic dels col·legis professionals. La legis-
lació bàsica estatal en aquesta matèria està inclosa en la Llei 2/1974,
de 13 de febrer, sobre 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, de Mesures Liberalitzadores en
Matèria de Sòl i de Col·legis Professionals, i el Reial Decret Llei
6/2000, de 23 de juny, de Mesures Urgents d’Intensificació de la
Competència en Mercats de Béns i Servicis.

Per la seua banda, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valen-
ciana, confereix a La Generalitat la competència exclusiva en matè-
ria 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’estes competències es va promulgar la Llei 6/1997, de 4 de
desembre, de La Generalitat, de Consells i Col·legis Professionals de
la Comunitat Valenciana, l’article 7 de la qual disposa que la crea-
ció de col·legis professionals amb àmbit d’actuació a la Comunitat
Valenciana es farà mitjançant una llei de La Generalitat.

La petició de creació del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en
Informàtica de la Comunitat Valenciana, amb esta denominació com
a proposada, va ser subscrita pels representants de l’Associació de
Doctors, Llicenciats i Enginyers en Informàtica, i l’àmbit territorial
d’este és el de la Comunitat Valenciana.

La disciplina acadèmica d’informàtica va nàixer el 1969, amb la
creació de l’Institut en Informàtica (Decret 554, de 29 de març de
1969), baix la dependència del Ministeri d’Educació i Ciència. Pos-
teriorment, el Decret 327/1976, de 26 de febrer, va establir que els
ensenyaments en informàtica es desenrotllarien a través de l’educa-
ció universitària i de la formació professional. Els alumnes que super-
en els estudis universitaris de primer cicle obtindran el títol oficial
de diplomat en Informàtica. Finalment, el Reial Decret 1460/1990,
de 26 d’octubre, i el Reial Decret 1461/1990, de 26 d’octubre, esta-
blien els títols universitaris oficials d’enginyer tècnic en informàtica
de gestió i de sistemes, respectivament, i les directrius generals prò-
pies dels plans d’estudis conduents a la seua obtenció.

A més, el buit normatiu entorn de l’enginyeria tècnica en infor-
màtica fa convenient que es regule el control de l’accés a la profes-
sió i l’ordenació de l’exercici professional, i que s’establisca una ins-
tància que represente la professió davant els poders públics, i que
siguen els mateixos professionals els qui assumisquen la responsabi-
litat de definir les regles que han d’observar-se en l’exercici de l’acti-
vitat. En definitiva, la constitució del col·legi permetrà dotar un col·lec-
tiu de professionals d’una organització adequada, capaç de vetlar pels
seus drets i interessos, així com d’ordenar l’exercici de la professió,
que comporta la necessitat d’establir uns criteris deontològics, espe-
cialment quant a aquelles actuacions que puguen envair drets prote-
gibles dels ciutadans, en concret quant al que estableix l’article 18
de la Constitució espanyola, que preveu limitar l’ús de la informàti-
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I. DISPOSICIONES GENERALES

1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Presidencia de la Generalitat

LEY 7/2005, de 18 de noviembre, de la Generalitat, de
creación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en
Informática de la Comunitat Valenciana. [2005/13052]

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que las Cortes
Valencianas han aprobado, y yo, de acuerdo con lo establecido por la
Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, pro-
mulgo la siguiente ley:

PREÁMBULO

La Constitución Española, en su artículo 149.1.18, reserva al Esta-
do la competencia sobre las bases del régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas, y en el artículo 36 prevé que la ley regulará las
peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesio-
nales. La legislación básica estatal en esta materia se encuentra reco-
gida en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesiona-
les; modificada por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre; el Real Decre-
to Ley 5/1996, de 7 de junio; la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medi-
das Liberalizadoras en Materia de Suelo y de Colegios Profesiona-
les; y el Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgen-
tes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y
Servicios.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valen-
ciana, confiere 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.
En uso 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 7 dispone que la creación
de colegios profesionales con ámbito de actuación en la Comunitat
Valenciana se hará mediante ley de La Generalitat.

La petición de creación del Colegio Oficial de Ingenieros Técni-
cos en Informática de la Comunitat Valenciana, con esta denomina-
ción como propuesta, fue suscrita por los representantes de la Aso-
ciación de Doctores, Licenciados e Ingenieros en Informática, sien-
do el ámbito territorial del colegio el de la Comunitat Valenciana.

La disciplina académica de informática nació en 1969 con la cre-
ación del Instituto en Informática (Decreto 554, de 29 de marzo de
1969), bajo la dependencia del Ministerio de Educación y Ciencia.
Posteriormente, el Decreto 327/1976, de 26 de febrero, estableció que
las enseñanzas en informática se desarrollarían a través de la Educa-
ción Universitaria y de la Formación Profesional. Los alumnos que
superasen los estudios universitarios de primer ciclo obtendrían el
título oficial de Diplomado en Informática. Finalmente, el Real Decre-
to 1460/1990, de 26 de octubre, y el Real Decreto 1461/1990, de 26
de octubre, establecían los títulos universitarios oficiales de Ingenie-
ro Técnico en Informática de Gestión y de Sistemas, respectivamen-
te, y las directrices generales propias de los planes de estudios con-
ducentes a su obtención.

Además, el vacío normativo en torno a la Ingeniería Técnica en
Informática hace conveniente que se regule el control del acceso a la
profesión y la ordenación del ejercicio profesional, estableciendo una
instancia que represente a la profesión ante los poderes públicos, y
que sean los propios profesionales quienes asuman la responsabili-
dad de definir las reglas que deben observarse en el ejercicio de la
actividad. En definitiva, la constitución del colegio permitirá dotar a
un colectivo de profesionales de una organización adecuada, capaz
de velar por sus derechos e intereses, así como de ordenar el ejerci-
cio de la profesión, que conlleva la necesidad de establecer unos cri-
terios deontológicos, especialmente en cuanto a aquellas actuaciones
que puedan invadir derechos protegibles de los ciudadanos, en con-
creto en cuanto a lo previsto en el artículo 18 de la Constitución Espa-



ca per a garantir l’honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans
i el ple exercici dels seus drets. En desplegament d’este precepte, es
van dictar la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil
del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia
Imatge, i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Regulació
del Tractament Automatitzat de les Dades de Caràcter Personal.

Ha d’assenyalar-se, igualment, que a la Comunitat Valenciana no hi
ha cap consell autonòmic d’esta professió, per la qual cosa, com que el
col·legi objecte de creació té el mateix àmbit territorial, haurà d’assumir
les funcions del consell esmentat fins que es procedisca a la seua creació.

Per tot allò exposat, resulta procedent la constitució del Col·legi
Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de la Comunitat Valen-
ciana, en què s’integren els qui, disposant de la titulació oficial regu-
lada en els reials decrets 1460 i 1461 de 1990, de 26 d’octubre, pre-
tenguen desenrotllar professionalment l’activitat d’enginyer tècnic
en informàtica a l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Article 1. Creació
Es crea el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de

la Comunitat Valenciana, com a corporació de dret públic, amb per-
sonalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus
fins.

Este col·legi es regirà en totes les seues actuacions pels preceptes
bàsics de la legislació estatal en matèria de col·legis professionals,
per la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de La Generalitat, de Consells
i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana, pel Decret
4/2002, de 8 de gener, del Consell de La Generalitat, pel qual es va
aprovar el Reglament de Desplegament de la Llei 6/1997, de 4 de
desembre, de La Generalitat, de Consells i Col·legis Professionals de
la Comunitat Valenciana, per esta Llei, pels seus Estatuts, per la resta
de la normativa interna i tota la que siga aplicable generalment o sub-
sidiàriament.

Article 2. Àmbit territorial
L’àmbit territorial del col·legi professional que es crea és el de la

Comunitat Valenciana.

Article 3. Àmbit personal
1. El Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de la

Comunitat Valenciana agrupa els professionals que tenen la titulació
d’Enginyer Tècnic en Informàtica, de conformitat amb els reials
decrets 1460/1990, i 1461/1990, ambdós de 26 d’octubre. També
podran integrar-se els qui hagen obtingut un altre títol estranger equi-
valent, degudament homologat.

2. Per a l’exercici de la professió d’enginyer tècnic en informàti-
ca a la Comunitat Valenciana, caldrà la incorporació al col·legi en els
termes establerts en l’article 3.2 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, en
la redacció donada pel Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, i, si
fa el cas, la comunicació prevista per l’esmentat precepte legal. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Excepció a la incorporació obligatòria al col·legi

Queden exceptuats de la incorporació obligatòria al Col·legi Ofi-
cial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de la Comunitat Valenciana,
a què es refereix l’article 3 d’esta llei, aquells professionals que exer-
cisquen exclusivament al servei de les administracions públiques a
l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Procediment a seguir quant a l’aprovació 

dels estatuts i constitució dels òrgans de govern

Primera
L’associació promotora de la creació del Col·legi Oficial d’Engin-

yers Tècnics en Informàtica de la Comunitat Valenciana designarà
una comissió gestora que, en el termini de sis mesos des de l’entrada
en vigor de la present llei, aprovarà uns estatuts provisionals del
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ñola, que prevé limitar el uso de la informática para garantizar el
honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno
ejercicio de sus derechos. En desarrollo de tal precepto se dictaron
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Dere-
cho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen,
y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de regulación del
tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

Ha de señalarse, igualmente, que en la Comunitat Valenciana no
existe consejo autonómico de esta profesión, por lo que teniendo el
colegio objeto de creación el mismo ámbito territorial, deberá asumir
las funciones del citado consejo hasta que se proceda a su creación.

Por todo lo expuesto, resulta procedente la constitución del Cole-
gio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunitat Valen-
ciana, en el que se integren quienes, disponiendo de la titulación oficial
regulada en los citados Reales Decretos 1460 y 1461/1990, de 26 de
octubre, pretendan desarrollar profesionalmente la actividad de Inge-
niero Técnico en Informática en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

Artículo 1. Creación
Se crea el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática

de la Comunitat Valenciana, como corporación de derecho público
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumpli-
miento de sus fines.

Dicho colegio se regirá en todas sus actuaciones por los precep-
tos básicos de la legislación estatal en materia de colegios profesio-
nales, por la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de La Generalitat, de
Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, por
el Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Consell de La Generalitat, por
el que se aprobó el Reglamento de Desarrollo de la Ley 6/1997, de 4
de diciembre, de La Generalitat, de Consejos y Colegios Profesiona-
les de la Comunitat Valenciana, por esta ley, por sus propios Estatu-
tos, por el resto de la normativa interna y toda la que sea aplicable
general o subsidiariamente.

Artículo 2. Ámbito territorial
El ámbito territorial del colegio profesional que se crea es el de la

Comunitat Valenciana.

Artículo 3. Ámbito personal
1. El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de

la Comunitat Valenciana agrupa a los profesionales que ostenten la titu-
lación de Ingeniero Técnico en Informática, de conformidad con los
reales decretos 1460/1990, y 1461/1990, ambos de 26 de octubre.
También podrán integrarse quienes hayan obtenido otro título extran-
jero equivalente debidamente homologado.

2. Para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico en Infor-
mática en la Comunitat Valenciana será necesaria la incorporación
al colegio en los términos establecidos en el artículo 3.2 de la Ley
2/1974, de 13 de febrero, en la redacción dada por el Real Decreto
Ley 6/2000, de 23 de junio, y, en su caso, la comunicación prevista
por el citado precepto legal. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Excepción a la incorporación obligatoria al colegio

Quedan exceptuados de la incorporación obligatoria al Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunitat Valen-
ciana, a que se refiere el artículo 3 de esta ley, aquellos profesionales
que ejerzan exclusivamente al servicio de las administraciones públi-
cas en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Procedimiento a seguir en cuanto a la aprobación

de los estatutos y constitución de los órganos de gobierno

Primera
La asociación promotora de la creación del Colegio Oficial de

Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunitat Valenciana desig-
nará una Comisión Gestora que, en el plazo de seis meses desde la
entrada en vigor de la presente ley, aprobará unos Estatutos provi-



Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de la Comunitat
Valenciana, en què es regulen la convocatòria i el funcionament de
l’Assemblea Col·legial Constituent d’este col·legi, del qual formaran
part tots els professionals inscrits en l’associació esmentada, així com
aquells que s’inscriguen en este termini. La convocatòria es publica-
rà en el Diari Oficial de La Generalitat Valenciana.

Segona
1. L’Assemblea Constituent, en el termini de sis mesos des de

l’aprovació dels estatuts provisionals, elaborarà i aprovarà els estatuts
definitius del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de
la Comunitat Valenciana i elegirà els membres dels òrgans col·legials
de govern. També en formaran part els qui s’hagueren inscrit en este
últim termini.

2. L’acta de l’Assemblea Constituent es trametrà a la Conselleria
de Justícia i Administracions Públiques o òrgan competent en matè-
ria de col·legis professionals, i inclourà la composició dels seus òrgans
de govern i els estatuts del Col·legi, perquè verifique la seua legali-
tat i conseqüent inscripció registral i publicació en el Diari Oficial
de La Generalitat Valenciana.

DISPOSICIÓ FINAL
Entrada en vigor

La present llei vigirà l’endemà de la publicació 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 esta llei.

València, 18 de novembre de 2005

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

LLEI 8/2005, de 18 de novembre, de la Generalitat, de
creació del Col·legi Professional d’Higienistes Dentals
de la Comunitat Valenciana. [2005/13053]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencia-
nes 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:

PREÀMBUL

La Constitució espanyola, en l’article 149.1.18, reserva a l’estat
la competència sobre les bases del règim jurídic de les administra-
cions públiques, i en l’article 36 preveu que la llei regularà les pecu-
liaritats pròpies del règim jurídic dels col·legis professionals. La legis-
lació bàsica estatal en esta matèria està inclosa en la Llei 2/1974, de
13 de febrer, sobre 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, de Mesures Liberalitzadores en
Matèria de Sòl i de Col·legis Professionals, i el Reial Decret Llei
6/2000, de 23 de juny, de mesures urgents d’intensificació de la com-
petència en mercats de béns i servicis.

Per la seua banda, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valen-
ciana, confereix a La Generalitat la competència exclusiva en matè-
ria 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’estes competències, es va promulgar la Llei 6/1997, de 4 de
desembre, de La Generalitat, de Consells i Col·legis Professionals de
la Comunitat Valenciana, l’article 7 de la qual disposa que la crea-
ció de col·legis professionals, amb àmbit d’actuació a la Comunitat
Valenciana, es farà mitjançant una llei de La Generalitat.
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sionales del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de
la Comunitat Valenciana, en los que se regule la convocatoria y el
funcionamiento de la Asamblea Colegial Constituyente de dicho cole-
gio, de la que formarán parte todos los profesionales inscritos en dicha
asociación, así como aquellos que se inscriban en dicho plazo. La
convocatoria se publicará en el Diari Oficial de La Generalitat Valen-
ciana.

Segunda
1. La Asamblea Constituyente, en el plazo de seis meses desde

la aprobación de los Estatutos provisionales, elaborará y aprobará los
Estatutos definitivos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en
Informática de la Comunitat Valenciana y elegirá a los miembros de
los órganos colegiales de gobierno. También formarán parte de la
misma quienes se hubieran inscrito en este último plazo.

2. El acta de la Asamblea Constituyente se remitirá a la Conselleria
de Justicia y Administraciones Públicas u órgano competente en mate-
ria de colegios profesionales, e incluirá la composición de sus órga-
nos 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.

DISPOSICIÓN FINAL
Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el Diari Oficial de La Generalitat Valenciana.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autorida-
des y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cum-
plir esta ley.

Valencia, 18 de noviembre de 2005

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

LEY 8/2005, de 18 de noviembre, de la Generalitat, de
creación del Colegio Profesional de Higienistas Denta-
les de la Comunitat Valenciana. [2005/13053]

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que las Cortes
Valencianas han aprobado, y yo, de acuerdo con lo establecido por la
Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, pro-
mulgo la siguiente ley:

PREÁMBULO

La Constitución Española, en su artículo 149.1.18, reserva al Esta-
do la competencia sobre las bases del régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas, y en el artículo 36 prevé que la ley regulará las
peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesio-
nales. La legislación básica estatal en esta materia se encuentra reco-
gida en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesiona-
les; modificada por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre; el Real Decre-
to Ley 5/1996, de 7 de junio; la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medi-
das Liberalizadoras en Materia de Suelo y de Colegios Profesiona-
les; y el Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgen-
tes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y
Servicios.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valen-
ciana, confiere 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.
En uso 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 7 dispone que la creación
de colegios profesionales con ámbito de actuación en la Comunitat
Valenciana se hará mediante ley de La Generalitat.


