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I.    Disposicions generals

CAP DE L’ESTAT
 458 LLEI 75/1980, de 26 de desembre, de creació 

del Col.legi Oficial de Biòlegs. («BOE» 9, 
de 10-1-1981.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA
A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

Article primer.
Es crea el Col·legi Oficial de Biòlegs, com a corporació 

de dret públic, que té personalitat jurídica i plena capaci-
tat per al compliment dels seus objectius d’acord amb la 
Llei.

Article segon.
En el supòsit que hi hagi diversos col·legis de biòlegs, 

se n’ha d’establir un Consell General.

Article tercer.
El Col·legi Oficial de Biòlegs agrupa els doctors i lli-

cenciats en ciències biològiques. Aquesta integració és 
obligatòria per a l’exercici de la professió de biòleg.

Article quart.
Es poden integrar també al Col·legi Oficial de Biòlegs 

els llicenciats i doctors en ciències naturals que siguin 
membres de les associacions de llicenciats en ciències 
biològiques, o estiguin integrats a les seccions professio-
nals de biòlegs dels il·lustres col·legis oficials de doctors i 
llicenciats en filosofia i lletres i en ciències, i els qui, tot i 
no ser membres d’aquestes entitats, compleixen els 
requisits que s’estableixin reglamentàriament, i demos-
trin una dedicació continuada a la biologia.

Article cinquè.
El Col·legi es relaciona amb l’Administració de l’Estat 

a través del Ministeri d’Universitats i Recerca o del que 
determini el Govern per via reglamentària.

Els col·legis territorials, si s’escau, es relacionen direc-
tament amb l’Administració de les seves comunitats autò-
nomes, sens perjudici de la seva participació en el Consell 
General.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
El Ministeri d’Universitats i Recerca, amb l’audiència 

prèvia de les associacions de llicenciats en ciències biolò-
giques i de les seccions professionals de biòlegs dels 
il·lustres col·legis oficials de doctors i llicenciats en filoso-
fia i lletres i en ciències, ha d’aprovar els estatuts provi-
sionals del Col·legi, que regulin d’acord amb la Llei, els 

requisits per a l’adquisició de la condició de col·legiat que 
permeti participar en les eleccions dels òrgans de govern, 
el procediment i el termini de convocatòria de les elec-
cions esmentades, així com de la constitució dels òrgans 
de govern elegits.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA
Un cop constituïts els òrgans de govern col·legiats, 

d’acord amb el que estableix la disposició precedent, 
aquests han de remetre al Ministeri d’Universitats i 
Recerca, en el termini de sis mesos, els estatuts a què es 
refereix la legislació vigent sobre col·legis professionals.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA
Es faculta el Ministeri d’Universitats i Recerca per dic-

tar les disposicions necessàries per a l’execució d’aquesta 
Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA
El que disposa aquesta Llei s’entén sens perjudici del 

que preveuen els estatuts d’autonomia de les comunitats 
autònomes.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau Reial de Madrid, vint-i-sis de desembre de mil 
nou-cents vuitanta.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 1605 REIAL DECRET LLEI 2/1981, de 16 de gener, pel 
qual es transfereixen a la Junta de les Canàries 
les competències i funcions atribuïdes a la 
Junta Econòmica Interprovincial de les Canàries 
i a la Junta Interprovincial d’Arbitris Insulars, 
i  es crea el Fons Transitori Interinsular.  
(«BOE» 20, de 23-1-1981.)

L’organització territorial de l’Estat entorn de comuni-
tats autònomes necessita, perquè aquesta organització 
arribi a un màxim d’eficàcia, que els governs autonòmics 
puguin portar a terme una política regional global, sens 
perjudici de la descentralització necessària dins les seves 
àrees de competència respectives. Aquesta política és 
possible a través de la concentració de les funcions que en 
el passat estaven disperses en organismes de naturalesa 
diversa i que han de ser transferides des de l’Administració 
central i local.


