
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 3340

Llei  1/2008, de 22 de febrer, de creació del Col·legi Professional
de Llicenciats i Doctors en Ciències Ambientals de les Illes
Balears. 

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 48.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent.

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Corresponen a la comunitat autònoma les competències de desplegament
legislatiu i d’execució en matèria de corporacions de dret públic representatives
d’interessos econòmics i professionals, que s’han d’exercir en el marc de la
legislació bàsica de l’Estat. Així ho preveia el text estatutari abans de la modi-
ficació aprovada l’any passat i ho estableix també ara l’actual article 31.9 de la
Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears. En exercici de la competència esmentada s’aprovà, al seu
moment, la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les
Illes Balears.

D’acord amb l’article 3 de la Llei 10/1998, la creació de col·legis profes-
sionals s’ha de fer per llei i la proposta de la iniciativa legislativa la poden ins-
tar la majoria dels professionals interessats i domiciliats a les Illes Balears. Així
mateix, l’article 1 del Decret 32/2000, de 3 de març, pel qual s’aprova el
Reglament de col·legis professionals de les Illes Balears, assenyala que les peti-
cions per constituir nous col·legis s’han de formular a l’empara de la Llei
10/1998 pels professionals de les Illes Balears o per les associacions en les quals
s’integrin. L’Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals ha duit a terme
aquesta iniciativa i ha manifestat la seva voluntat de constituir el Col·legi
Professional de Llicenciats i Doctors en Ciències Ambientals de les Illes
Balears.

La sol·licitud de creació d’aquest col·legi està motivada per l’interès dels
professionals promotors a constituir-se en col·legi professional, amb l’objectiu
d’ordenar l’exercici de la professió en el marc de la llei, defensar i representar
els interessos generals de la professió, especialment davant els poders públics,
col·laborar amb les administracions públiques en la satisfacció dels interessos
generals i defensar i representar els interessos col·lectius dels professionals que
l’integren. 

L’existència d’un col·legi professional de llicenciats i doctors en ciències
ambientals permetrà garantir que qualsevol problema es tracti amb rigor i res-
ponsabilitat, mitjançant l’establiment de directrius que orientin el professional
en el maneig i l’aplicació dels coneixements adquirits. Així, el Col·legi vetllarà
per la qualitat dels serveis prestats pels seus col·legiats, donarà compliment
estricte a les normes deontològiques de la professió i a les demandes de la socie-
tat, i col·laborarà amb tot el sector públic en general, especialment amb el de
l’àmbit territorial autonòmic, en l’exercici de les funcions que té encomanades. 

L’exercici de la professió d’ambientòleg exigeix una formació acadèmica
que es basa en la titulació oficial reconeguda pel Reial Decret 2083/1994, de 20
d’octubre (BOE núm. 285, de 29 de novembre), pel qual s’estableix el títol uni-
versitari oficial de llicenciat en ciències ambientals.

La sensibilització dels ciutadans envers els problemes mediambientals, les
noves regulacions en aquesta matèria i la necessitat que les indústries col·labo-
rin a respectar el medi ambient han donat lloc a la formació d’aquesta nova pro-
fessió que respon a les necessitats socials mitjançant actuacions específiques.

El medi ambient té una incidència molt significativa en el sector econò-
mic atesos els actuals progressos tecnològics, que sovint hi incideixen, però no
sempre les empreses i indústries són respectuoses amb el medi ambient. Per
aquest motiu, els llicenciats en ciències ambientals acompleixen i despleguen,
cada cop més, tasques i tècniques relacionades amb l’avaluació, la planificació
i la gestió mediambiental.

L’exercici de la professió d’ambientòleg exigeix una formació i comporta
un coneixement profund de diferents aspectes que, en trets generals i com a
catàleg enunciatiu, sense suposar cap limitació, es detallen a continuació:

a) Formació i educació.
b) Recerca.
c) Sistemes de gestió de qualitat ambiental en empreses i organitza

cions. Auditories.
d) Gestió ambiental a l’Administració.
e) Consultoria i avaluació d’impacte ambiental.
f) Tecnologia ambiental industrial.
g) Gestió del medi natural.

Així doncs, es considera oportú i necessari crear un col·legi professional
que integri els professionals que, amb la titulació suficient, desenvolupin les
funcions descrites en matèria de medi ambient, com també dotar aquest col·lec-
tiu amb l’organització necessària per defensar els interessos generals i profes-
sionals en l’àmbit de les Illes Balears.

Article 1
Objecte

1. Es crea el Col·legi Professional de Llicenciats i Doctors en Ciències
Ambientals de les Illes Balears, com una corporació de dret públic amb perso-
nalitat jurídica pròpia. 

2. El Col·legi Professional que es crea obtindrà la capacitat d’obrar des de
la constitució dels seus òrgans de govern.

3. L’estructura interna i el funcionament del Col·legi han de ser democrà-
tics. Així mateix, el Col·legi s’ha de regir, en les seves actuacions, per la nor-
mativa bàsica estatal en matèria de col·legis professionals, per la normativa
autonòmica que la desplegui legalment o reglamentària, per aquesta llei de cre-
ació, pels seus propis estatuts, per la resta de normativa interna i per tota aque-
lla que li sigui d’aplicació general o subsidiària.

Article 2
Professionals col·legiats 

El Col·legi Professional de Llicenciats i Doctors en Ciències Ambientals
de les Illes Balears agrupa els professionals que hagin obtingut la titulació uni-
versitària oficial de llicenciat i/o doctor en ciències ambientals, o l’homologa-
ció acreditada d’aquest títol en el cas de titulacions estrangeres. La integració
s’ha de fer d’acord amb el que disposen les lleis reguladores de col·legis pro-
fessionals.

Article 3
Àmbit d’actuació del Col·legi Professional

L’àmbit territorial d’actuació del Col·legi Professional de Llicenciats i
Doctors en Ciències Ambientals és el de les Illes Balears.

Article 4
Requisits per a l’exercici de la professió 

Per a l’exercici de la professió emparada en la llicenciatura en ciències
ambientals a les Illes Balears, és requisit imprescindible la incorporació al
Col·legi Professional que es crea, tot això sense perjudici del que disposi la
legislació bàsica estatal.

Disposició transitòria primera

El col·lectiu de professionals llicenciats i doctors en ciències ambientals
de les Illes Balears, agrupats en associació que en representa la majoria i que són
els promotors de la constitució d’aquest col·legi, ha de crear, amb caràcter pro-
visional, una comissió gestora que s’ha d’encarregar, en el termini de sis mesos
comptadors des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, de la redacció d’uns esta-
tuts provisionals i de convocar una assemblea constituent, la qual, en tot cas, ha
de garantir la participació dels professionals que exerceixin la professió d’am-
bientòleg en l’àmbit territorial de les Illes Balears. Els estatuts provisionals han
de regular: 

a) Els requisits per a l’adquisició de la condició de col·legiat, circums-
tància que permetrà participar en l’assemblea constituent del Col·legi.

b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de l’assemblea
constituent. La convocatòria s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i en els diaris de major difusió d’aquesta comunitat.

La comissió gestora també pot elaborar, si escau, un projecte d’estatuts
definitius que ha d’aprovar l’assemblea constituent. Un cop acabada la seva fun-
ció, la comissió gestora s’ha de dissoldre.

Disposició transitòria segona 

L’assemblea constituent ha d’exercir les funcions següents:

a) Aprovar, si escau, la gestió de la comissió gestora. 
b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs corresponents als

òrgans col·legiats.

Disposició transitòria tercera

Els estatuts definitius, una vegada aprovats, juntament amb el certificat de
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l’acta de l’assemblea constituent, s’han de trametre a l’òrgan competent de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a l’efecte que es
pronunciï sobre la legalitat del text i n’ordeni la publicació en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears i la inscripció en el Registre de Col·legis Professionals de les
Illes Balears.

Disposició final

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribu-
nals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, vint-i-dos de febrer de dos mil vuit

EL PRESIDENT,
Francesc Antich i Oliver

El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 3341

Decret 19/2008, de 22 de febrer, de complements retributius addi-
cionals del personal docent i investigador de la Universitat de les
Illes Balears 

La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’auto-
nomia de les Illes Balears, estableix en l’article 36.4 que, en matèria d’ensenya-
ment universitari, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència
exclusiva, sens perjudici de l’autonomia universitària, en la programació i la
coordinació del sistema universitari, en el finançament propi de les universitats
i en la regulació i la gestió del sistema propi de beques i ajudes.

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada
per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, estableix en els articles 55 i 69, res-
pecte del personal docent i investigador contractat i funcionari, que les comuni-
tats autònomes podran establir retribucions addicionals lligades a mèrits indivi-
duals docents, investigadors, de desenvolupament tecnològic, de transferència
de coneixements i de gestió. Dins els límits que per a aquesta finalitat fixin les
comunitats autònomes, el Consell Social de cada universitat, a proposta del
corresponent Consell de Govern, podrà acordar la assignació singular i indivi-
dual d’aquests complements retributius. Tot això, amb valoració prèvia dels
mèrits per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació o per
l’òrgan d’avaluació externa que la llei de la comunitat autònoma determini. 

La Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització institucional del sistema
universitari de les Illes Balears, estableix en l’article 2 que correspon al Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears la funció d’assignar al personal
docent i investigador funcionari i contractat, a proposta del Consell de Govern
de la Universitat i d’acord amb la política de professorat de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, amb caràcter individual, els conceptes retributius
addicionals, d’acord amb els articles 55.2 i 69.3 de la Llei orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d’universitats, sobre la base d’exigències docents i investiga-
dores o de mèrits rellevants. I l’article 21 d’aquesta Llei 2/2003 preveu també
que correspon a l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears la valo-
ració dels mèrits del personal docent i investigador funcionari i contractat de la
Universitat de les Illes Balears, per poder percebre complements retributius d’a-
cord amb la legislació vigent.

En aquest marc, els complements addicionals s’han regulat fins ara exclu-
sivament per al personal docent i investigador funcionari, per l’Acord de 23 de
febrer de 2000, entre la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears, els sindicats amb representació a la Junta de Personal Docent i
Investigador de la UIB i la Universitat de les Illes Balears, substituït posterior-
ment pel Conveni de col·laboració de 14 de maig de 2003, entre la Conselleria
d’Educació i Cultura, el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears i la
Universitat de les Illes Balears.

No obstant això, i amb la finalitat de dotar d’una major seguretat jurídica
la regulació dels complements retributius addicionals, esdevé necessari aprovar
una disposició de caràcter general. Amb aquest Decret es pretén fomentar i reco-
nèixer l’activitat i el desenvolupament professional del personal docent i inves-
tigador de la Universitat de les Illes Balears, tant funcionari com contractat,
aplicant els conceptes d’eficàcia, eficiència i qualitat.

Així, els complements retributius addicionals regulats en aquest Decret
s’estableixen com un instrument destinat a incentivar i estimular l’increment
qualitatiu de l’activitat docent, investigadora, de desenvolupament tecnològic i
de transferència de coneixements del personal docent i investigador de la
Universitat de les Illes Balears. Però, encara que puguin suposar un mecanisme

selectiu i individualitzat per al reconeixement i la millora de les condicions sala-
rials, en cap cas no constitueixen una retribució complementària inserida en el
règim general de retribucions del personal docent i investigador universitari pre-
vist en els articles 55.1 i 69.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, motiu pel qual no els és d’aplicació aquest règim general, sinó
que, al contrari, únicament pretenen recompensar el desenvolupament d’activi-
tats docents, investigadores i de transferència de coneixement per sobre d’uns
determinats estàndards mínims de qualitat i del compliment de les obligacions
bàsiques. La naturalesa específica d’aquests complements, per tant, es manifes-
ta no només pel caràcter no consolidable, sinó, principalment, per estar lligats a
l’avaluació periòdica dels mèrits en què es fonamenten.

Amb tot això, es pretén aprofundir en l’aposta estratègica que per a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears suposa la Universitat de les Illes
Balears, sobretot en un context d’obligada incorporació a l’espai europeu d’e-
ducació superior previst per al 2010, com a data màxima, i que suposa una pro-
funda transformació de l’oferta i l’organització docents, així com de la cultura i
metodologia pedagògiques. En aquest sentit, la incorporació del crèdit europeu
i el suplement al títol, de l’estructuració dels estudis en tres nivells (grau, màs-
ter i doctorat) i de la mobilitat tant de docents com d’alumnes implica per a
tothom un canvi cultural en la manera de produir, transmetre i adquirir el conei-
xement, la qual cosa exigeix un esforç important al professorat en la seva actua-
ció professional. Des d’aquesta perspectiva és clau l’establiment d’una adequa-
da política d’incentivació que orienti els esforços referits cap a l’objectiu euro-
peu proposat.

D’altra banda, la ineludible relació entre universitat i investigació plante-
ja, també, la necessitat d’establir polítiques incentivadores destinades a la incor-
poració plena del nostre teixit investigador en l’espai europeu d’investigació,
dins de les estratègies pròpies de la internacionalització i la competitivitat de
l’activitat investigadora a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D’aquesta manera, docència, investigació, transferència de coneixement i
desenvolupament tecnològic es converteixen en els punts clau d’impuls en els
quals es concreta l’aposta estratègica per la universitat en el camp de la incenti-
vació dels recursos humans. Així, és factible esperar l’existència d’accions con-
cretes de caràcter atomitzat i individualitzat que, en trobar-se totes alineades en
una estratègia comuna, podran suposar un increment de la productivitat global
de la institució universitària, que es traduirà en millores quantitatives i qualita-
tives al servei de la societat.

Per tot això, un cop consultades la Junta de Coordinació Universitària i les
organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de la Universitat de les
Illes Balears, d’acord amb el Consell Consultiu, i havent-ho considerat el
Consell de Govern en la sessió de dia 22 de febrer de 2008, dict el següent

DECRET

Capítol I
Disposicions generals

Article 1
Objecte

1. Aquest Decret té per objecte l’establiment i la regulació del règim dels
complements retributius addicionals del personal docent i investigador funcio-
nari i contractat de la Universitat de les Illes Balears.

2. El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, a proposta del
Consell de Govern de la Universitat, podrà acordar l’assignació singular i indi-
vidual dels complements retributius addicionals al personal docent i investiga-
dor dins les modalitats i amb les limitacions previstes en aquest Decret.

3. L’assignació dels complements exigirà la prèvia valoració i avaluació
positiva dels mèrits en què se sustenten per part de l’Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears.

Article 2
Tipus de complements

S’estableixen tres tipus de complements retributius addicionals lligats a
mèrits individuals, dirigits a estimular i reconèixer l’excel·lència, la qualitat i la
millora contínua en les activitats docents, investigadores i de transferència de
coneixement de la Universitat:

1. Complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la
formació permanent.

2. Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investi-
gadora.

3. Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència
investigadora i la transferència de coneixement.

Article 3
Règim i característiques dels complements

1. El règim jurídic dels complements retributius addicionals establerts en
aquest Decret s’ajustarà al que es preveu en l’articulat i en les seves disposicions
de desplegament. Aquests complements retributius addicionals s’estableixen a
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