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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
I EL REPTE DEMOGRÀFIC

7965 Reial decret 299/2021, de 27 d’abril, pel qual s’aprova la segregació de la 
delegació catalana de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs.

L’Assemblea General Ordinària de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs (ICOG) que va 
tenir lloc el 13 d’abril de 2013 es va pronunciar favorablement a la proposta de segregació 
de la delegació catalana i va acordar que la Junta de Govern de l’ICOG promogués 
aquesta segregació davant les autoritats competents. L’Acord esmentat es fonamenta en 
el fet que la delegació catalana havia proposat aquesta segregació per un nombre superior 
al 75% dels seus col·legiats.

De conformitat amb l’article 4.2 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis 
professionals, la segregació dels col·legis professionals l’han de promoure els mateixos 
col·legis, d’acord amb el que disposen els estatuts respectius, i necessita l’aprovació per 
un Reial decret.

L’Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs té àmbit nacional, motiu pel qual la competència 
per aprovar-ne la segregació correspon a l’Estat, mentre que la creació del nou Col·legi és 
competència de la Comunitat Autònoma de Catalunya, d’acord amb l’article 125 del seu 
Estatut d’autonomia, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

L’article 92 dels Estatuts del Col·legi Oficial de Geòlegs, aprovats pel Reial decret 
1378/2001, de 7 de desembre, disposa que la segregació ha de ser proposada, com a 
mínim, pel 75 per 100 dels col·legiats que exerceixin la professió en l’àmbit territorial del 
nou Col·legi. El cens col·legial del territori del nou Col·legi ha de ser superior a 225 
col·legiats.

Una vegada que se n’ha documentat la segregació amb les certificacions oportunes, 
és procedent aprovar-ne la segregació proposada.

Segons la disposició final primera d’aquest Reial decret 378/2001, de 7 de desembre, 
el Col·legi Oficial de Geòlegs s’ha de relacionar amb l’Administració General de l’Estat a 
través del Ministeri de Medi Ambient, que en l’actualitat és el Ministeri per a la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic.

Aquest Reial decret s’aprova d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, 
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència que recull l’article 129 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

En aquest sentit, la norma és necessària i eficaç per poder complir i desplegar les 
disposicions que conté la normativa vigent, així tant a la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre 
col·legis professionals, a l’article 4.2, com al Reial decret 1378/2001, de 7 de desembre, 
pel qual s’aproven els Estatuts del Col·legi Oficial de Geòlegs, a les disposicions del títol 
IX: de la segregació de col·legis.

Mitjançant el compliment de la normativa vigent, es garanteix el principi de seguretat 
jurídica atès que és coherent amb el que disposa el nostre ordenament jurídic. Compleix 
el principi de proporcionalitat, ja que la norma conté la regulació imprescindible per atendre 
la petició de segregació de la delegació catalana.

En aplicació del principi de transparència, s’ha efectuat l’audiència del projecte a 
l’Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs. Atès que el projecte no inclou impactes rellevants, no 
s’ha dut a terme la consulta pública prèvia, ja que la proposta s’ha fet sobre la base d’un 
pronunciament de l’Assemblea General Ordinària del Col·legi Oficial esmentat.

Atén el principi d’eficiència, atès que no incorpora càrregues administratives 
accessòries i contribueix a la gestió racional dels recursos existents. Finalment, la norma 
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compleix els principis d’eficiència, en la mesura que assegura la màxima eficàcia en la 
consecució dels seus objectius amb els mínims costos possibles en la seva aplicació. La 
norma no conté noves càrregues administratives i no comporta l’increment dels recursos 
humans i econòmics per a l’Administració.

El Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.18a de la Constitució, 
pel qual correspon a l’Estat la competència exclusiva sobre les bases del règim jurídic de 
les administracions públiques.

En virtut d’això, a proposta de la vicepresidenta quarta del Govern i ministra per a la 
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 27 d’abril de 2021,

DISPOSO:

Article únic. Segregació.

S’aprova la segregació de la delegació catalana de l’Il·lustre Col·legi Oficial de 
Geòlegs.

Disposició addicional única. Efectes de la segregació.

La segregació a què es refereix l’article únic és efectiva a partir de l’entrada en vigor 
de la norma autonòmica de creació del Col·legi de Geòlegs corresponent, en l’àmbit 
territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.18a de la 
Constitució, pel qual correspon a l’Estat la competència exclusiva sobre les bases del 
règim jurídic de les administracions públiques.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 27 d’abril de 2021.

FELIPE R.

La vicepresidenta quarta del Govern
i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic,

TERESA RIBERA RODRÍGUEZ
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