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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 capacitat 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 llicenciats 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 professionals 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 demostrin 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 directament amb l’Administració de les seves comunitats autònomes, 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 biològiques i de les seccions professionals de biòlegs dels
il·lustres col·legis oficials de doctors i llicenciats en filosofia i lletres i en ciències, ha d’aprovar els estatuts provisionals 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 eleccions 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 dictar 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 comunitats 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.
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El règim econòmicofiscal peculiar atribuït per la Llei
trenta/mil nou-cents setanta-dos, de vint-i-dos de juliol, a
l’arxipèlag canari i l’estructura dels organismes –Junta
Interprovincial d’Arbitris Insulars i la Junta Econòmica
Interprovincial de les Canàries– encarregats de gestionarho fa més necessària, si és possible, la concentració en la
Junta de les Canàries de les competències exercides fins
ara per aquelles, dins el marc de transitorietat que imposa
el procés autonòmic de l’arxipèlag canari.
La integració en una sola institució de les competències dels dos organismes permet portar a terme un millor
aprofitament dels mitjans personals i materials disponibles i, paral·lelament, aconseguir més eficàcia en la seva
gestió.
D’altra banda, la necessitat de traspàs de les competències de la Junta Econòmica Interprovincial de les
Canàries a la Junta de les Canàries s’accentua en gran
manera, tenint en compte que la Junta Econòmica Interprovincial de les Canàries no té virtualitat «de facto» des
de juny de mil nou-cents setanta-set, ja que algunes institucions amb dret a representació en aquella ja no existeixen en l’actualitat. Així mateix, i amb independència de
l’anterior, es fa necessari que la Junta de les Canàries
assumeixi les funcions d’assessorament, informació i proposta que afecten les matèries relacionades amb el règim
econòmicofiscal privatiu de l’arxipèlag, atès que pel seu
caràcter de màxim òrgan de Govern de les illes, per la seva
naturalesa és l’interlocutor més qualificat de l’Administració
central.
En un altre sentit, el principi de solidaritat entre els
pobles i regions d’Espanya reconegut per la Constitució,
suposa a tots els nivells l’aportació de més recursos a les
zones i comunitats més deprimides. La Comunitat canària
té consciència que una regió endarrerida no pot sortir del
seu subdesenvolupament pel mer canvi de repartiment
dels seus recursos escassos, ja que per a això necessita,
principalment, l’ajuda provinent de l’Estat.
No obstant això, dins els seus mitjans econòmics precaris, es reconeix l’existència de zones pitjor dotades en
cada illa, i en no estar delimitats ni definits els criteris
objectius que facin possible corregir aquests desequilibris,
i reconeixent-se que aquests no s’han d’inspirar exclusivament en el de la població, es necessita l’elaboració d’un
estudi que permeti una solució del problema dins el termini de tres anys. Durant aquest termini, i com a fórmula
provisional, es crea el Fons Transitori per intentar ajudar,
amb els ingressos regionals, els cabildos de les illes pitjor
dotades, sense que això constitueixi el Fons de Solidaritat
Regional –que s’ha de crear– i a què es refereix el Reial
decret llei nou/mil nou-cents setanta-vuit, de disset de
març, sobre règim preautonòmic de l’arxipèlag canari, en
la seva disposició addicional, de tal manera que aquest
últim es nodreixi, en tot cas, del Fons de Compensació
Interterritorial que preveu la Constitució i regula la Llei
orgànica de finançament de les comunitats autònomes.
Per no debilitar les hisendes municipals, el Fons Transitori es constitueix amb recursos provinents en la seva
totalitat de les mancomunitats provincials i cabildos insulars.
En virtut d’això, una vegada complert el tràmit
d’informe que preveu la disposició addicional tercera de la
Constitució i, amb la deliberació prèvia del Consell de
Ministres en la reunió del dia setze de gener de mil noucents vuitanta-u, en ús de l’autorització que conté l’article
vuitanta-sis de la Constitució,
DISPOSO:
Article primer.–Se suprimeix la Junta Econòmica Interprovincial de les Canàries com a òrgan consultiu i de proposta a l’Administració de l’Estat amb relació a les matèries
econòmiques i fiscals a què es refereix la Llei trenta/mil
nou-cents setanta-dos, de vint-i-dos de juliol, sobre règim
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fiscal de les Canàries, la competència de les quals correspon, d’ara endavant, a la Junta de les Canàries.
Article segon.–Es transfereixen a la Junta de les
Canàries la titularitat i exercici de les competències i funcions atribuïdes per la Llei trenta/mil nou-cents setantados esmentada, de vint-i-dos de juliol, a la Junta Interprovincial d’Arbitris Insulars, la personalitat jurídica de la qual
s’extingeix.
Article tercer.–Els béns, drets i obligacions de la Junta
Interprovincial d’Arbitris Insulars s’integren en el patrimoni de la Junta de les Canàries.
Article quart.–El personal de la Junta Interprovincial
d’Arbitris Insulars s’integra a la Junta de les Canàries, amb
reconeixement dels drets i deures inherents a la seva relació funcionarial independentment de la seva situació funcional dins l’estructura orgànica d’aquella.
Article cinquè.–Correspon a la Junta de les Canàries,
amb l’informe previ dels cabildos insulars, elaborar i aprovar les normes d’organització i funcionament dels serveis
propis de l’exercici de les competències i funcions que
assumeix en virtut del que disposa l’article segon d’aquest
Reial decret llei.
Article sisè.–U. La Junta de les Canàries financia les
despeses de funcionament i inversió necessàries per a
l’exercici de les competències assumides en virtut d’aquest
Decret llei, amb càrrec a la recaptació obtinguda dels tributs la gestió dels quals se li encomana per aquesta disposició.
Dos. Amb càrrec a la participació de les mancomunitats provincials interinsulars i cabildos insulars, que preveu l’article vint-i-cinc de la Llei trenta/mil nou-cents
setanta-dos, de vint-i-dos de juliol, la Junta de les Canàries
constitueix el Fons Transitori igual al cinc per cent de la
recaptació una vegada tretes les despeses de funcionament, per a la correcció de desequilibris econòmics i
socials interinsulars.
Tres. La Junta de les Canàries distribueix el Fons
Transitori a què s’al·ludeix en el paràgraf anterior, entre els
cabildos de les illes d’El Hierro, Fuerteventura, La Gomera,
Lanzarote i La Palma per a la realització de despeses
d’inversió.
La Junta de les Canàries estableix els diferents índexs
o criteris de repartiment del Fons Transitori entre les illes
esmentades amb un informe previ de tots els cabildos
insulars.
Quart. Els cabildos aproven i executen els projectes
d’inversió a través de plans o programes insulars elaborats en col·laboració amb els ajuntaments i en coordinació
amb la Junta de les Canàries. Aprovats els plans o programes insulars, la Junta de les Canàries els integra en un pla
o programa regional.
Cinc. Aprovat cada pla o programa insular, la Junta
de les Canàries lliura, almenys trimestralment, el Fons
Transitori a cada cabildo, en proporció al que li correspongui.
Sis. Els cabildos han de donar compte anualment a la
Junta de les Canàries de la destinació dels recursos rebuts
del Fons Transitori i de l’estat de realització dels projectes
inclosos en els seus plans o programes insulars.
Set. Els possibles excedents del Fons de cada cabildo
en un exercici econòmic, hi queden afectes per a atenció
dels plans o programes insulars d’exercicis posteriors.
Article setè. Deduïda la dotació al Fons Transitori, la
Junta de les Canàries distribueix i lliura directament la
resta de la recaptació obtinguda a les mancomunitats provincials interinsulars i als cabildos insulars, els qui distribueixen i lliuren, al seu torn, als ajuntaments de les seves
illes respectives, les quantitats que els corresponguin de
forma que la creació del Fons Transitori no comporti una
reducció en les participacions percentuals de tots els ajun-
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taments de l’arxipèlag en els ingressos totals recaptats,
inferior a la que tenen reconeguda en l’actualitat per la Llei
trenta/mil nou-cents setanta-dos, de vint-i-dos de juliol.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, es
consideren extingides les funcions que tinguin atribuïdes
per relació orgànica o de serveis els funcionaris de les
mancomunitats provincials interinsulars, quant a la Junta
Interprovincial d’Arbitris insulars i la Junta Econòmica
Interprovincial de les Canàries.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera.–U. El traspàs de serveis s’ha de realitzar,
abans del quinze d’abril de mil nou-cents vuitanta-u, en la
forma que convinguin l’òrgan gestor de la Junta Interprovincial d’Arbitris Insulars i la Junta de les Canàries.
Dos. Fins que no es produeixi el traspàs esmentat,
l’òrgan gestor de la Junta Interprovincial d’Arbitris Insulars
continua exercint provisionalment les competències que
té atribuïdes actualment.
Segona.–En el temps que transcorri fins a l’entrada en
vigor de les normes d’organització i funcionament que
preveu l’article cinquè d’aquest Reial decret llei, són aplicables les normes provisionals d’organització i funcionament de la Junta de les Canàries, actualment vigents, i,
amb caràcter subsidiari, les que conté l’Ordre del Ministeri
de la Governació de vint-i-sis de novembre de mil noucents setanta-tres, en tot el que no s’oposi al que regula
aquesta disposició.
Tercera.–U. La Junta de les Canàries ha de crear un
grup de treball en el qual participen els cabildos insulars,
per establir nous criteris i mètodes de repartiment de tots
els ingressos amb caràcter definitiu, que atenguin principis d’equitat i solidaritat.
Dos. En el termini màxim de tres anys, la Junta de les
Canàries esmentada ha de proposar aquests criteris al
Govern perquè aquest dicti la Norma corresponent.
DISPOSICIONS FINALS
Primera.–Queden derogades totes les disposicions
que s’oposin al que preveu aquest Reial decret llei.
Segona.–El Fons Transitori a què fa referència l’article
sisè punt dos té efectivitat des de l’u de gener de mil noucents vuitanta-u.
Tercera.–Aquest Reial decret llei entra en vigor el
mateix dia de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, setze de gener de mil nou-cents vuitanta-u.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ
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LLEI 82/1980, de 30 de desembre, sobre conservació d’energia. («BOE» 23, de 27-1-1981.)
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.
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TÍTOL PRIMER
Article primer.
És objecte d’aquesta Llei establir les normes i els principis bàsics, així com els incentius, per potenciar les
accions encaminades a la consecució dels objectius
següents:
a) Optimitzar els rendiments dels processos de
transformació de l’energia, inherents a sistemes productius o de consum.
b) Potenciar l’adopció de fonts d’energia renovables,
reduint en la mesura que sigui possible el consum
d’hidrocarburs i en general la dependència exterior de
combustibles.
c) Promoure la utilització d’energies residuals de
processos industrials, així com la reducció de pèrdues,
despeses i inversions en transports d’energia.
d) Analitzar i controlar el desenvolupament de projectes de creació de plantes industrials de gran consum
d’energia, segons criteris de rendibilitat energètica a
escala nacional.
e) Regular les relacions entre els autogeneradors i
les companyies elèctriques distribuïdores.
f) Fomentar les accions tècnicament i econòmicament justificades encaminades a reduir la dependència
energètica exterior.
CAPÍTOL PRIMER
Foment de les accions encaminades a aconseguir els
objectius d’aquesta Llei
Article segon.
U. Es poden acollir als beneficis que preveu aquesta
Llei les persones físiques i jurídiques que emprenguin
activitats compreses en algun dels apartats següents
d’aquest article:
a) El desenvolupament d’un programa que incrementi el rendiment dels processos de transformació energètica en empreses amb consums anuals superiors a
cinc-centes tones equivalents de petroli.
b) La modificació o el muntatge de noves
instal·lacions de transformació energètica, a fi de substituir el petroli o els seus derivats com a font d’energia utilitzada per altres fonts d’origen nacional o excepcionalment importades per motius econòmics d’interès públic.
c) La realització de canvis en els mètodes de producció industrial que impliquin una disminució en l’ús
d’energia.
d) El perfeccionament de les condicions d’aïllament
tèrmic d’habitatges, edificis i instal·lacions.
e) El condicionament o la renovació dels equips
d’aigua calenta o climatització d’habitatges, edificis i
instal·lacions.
f) Establir o ampliar instal·lacions d’autogeneració
elèctrica.
g) Efectuar aplicacions industrials en sistemes de
transformació energètica que emprin com a font d’energia
les de tipus renovable.
h) Realitzar instal·lacions d’aprofitament de residus
agraris per a l’obtenció de biogàs o combustibles sòlids.
i) Instal·lar equipaments d’ús domèstic que utilitzin
energies renovables i especialment la solar.
j) Construir, ampliar o adaptar per a la seva utilització instal·lacions de producció hidroelèctrica amb una
potència de fins a cinc mil KVA, ja es destini l’energia produïda a consum propi o a la seva connexió amb la xarxa
elèctrica.

