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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ
JUS/3535/2009, de 2 de desembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament
l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de
la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Doctors i Llicenciats en
Filosoia i Lletres i en Ciències de Catalunya.
Vist l’expedient d’adaptació dels Estatuts del Col·legi de Doctors i Llicenciats
en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, del qual resulta que en dates 30
de març de 2009, 28 de juliol de 2009 i 5 d’agost de 2009 es va presentar el text
dels Estatuts adaptats als preceptes de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici
de professions titulades i dels col·legis professionals, aprovat en la Junta General
Extraordinària del Col·legi de data 26 de març de 2009;
Vistos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006,
de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig,
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 13/1989, de
14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya; els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a la
legalitat per la Resolució de 24 de gener de 1985 (DOGC núm. 516, de 27.2.1985);
l’Ordre d’1 de juny de 1988 (DOGC núm. 1020, de 20.7.1988); la Resolució de 9
d’abril de 1996 (DOGC núm. 2196, de 19.4.1996); la Resolució JUS/2942/2007, de
27 de setembre (DOGC núm. 4982, de 5.10.2007), i la Resolució JUS/2507/2008,
de 30 de juliol (DOGC núm. 5190, de 7.8.2008);
Atès que els Estatuts s’adeqüen a la legalitat;
Atès que aquest expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s’han
aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits establerts;
D’acord amb el que disposen els articles 79 i 80 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya;
A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,
RESOLC:
—1 Declarar l’adequació a la legalitat de l’adaptació dels Estatuts del Col·legi
de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya a la Llei
7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i disposar la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals de la
Generalitat de Catalunya.
—2 Disposar que el text dels Estatuts adaptats a la Llei 7/2006, de 31 de maig, es
publiqui al DOGC com a annex d’aquesta Resolució.
Barcelona, 2 de desembre de 2009
MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA
Consellera de Justícia
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ANNEX
Estatuts del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosoia i Lletres i en Ciències
de Catalunya.
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1
Condició jurídica
1. L’Il·lustre Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en
Ciències de Catalunya és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins. Es configura com a instància de gestió dels interessos públics vinculats a l’exercici de la professió i com a
vehicle de participació dels seus col·legiats en l’administració d’aquests interessos,
sens perjudici que pugui exercir activitats i prestar serveis als col·legiats en règim
de dret privat.
El Col·legi, en llur condició de corporació de dret públic i en l’àmbit de les seves
funcions públiques, actua d’acord amb el dret administratiu i exerceix les potestats
inherents a l’Administració pública.
En l’exercici de llurs funcions públiques, el Col·legi professional ha d’aplicar
en les seves relacions amb les persones col·legiades i els ciutadans, els drets i les
garanties procedimentals que estableix la legislació de règim jurídic i procediment
administratiu.
En l’exercici de les seves funcions privades, el Col·legi resta sotmès al dret privat.
També queden inclosos en aquest àmbit els aspectes relatius al patrimoni, a la contractació i a les relacions amb llur personal, que es regeixen per la legislació laboral.
2. De conformitat amb la jerarquia normativa assenyalada per la Constitució
espanyola i l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 18 de juny de 2006, el Col·legi
Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
s’adequa en llur funcionament a les disposicions legals següents:
L’Estatut d’autonomia de Catalunya; la Llei 7/2006, de 31 de maig, del Parlament
de Catalunya, d’exercici de les professions regulades i dels col·legis professionals;
les disposicions bàsiques del Reial decret 283/2006, de 10 de març, dels Estatuts del
Consell General de Col·legis Oficials de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres
i en Ciències; els propis Estatuts d’aquest Col·legi, aprovats pel Departament de
Justícia el 24.1.1985 i publicats al DOGC de 27.2.1985, modificacions publicades
als DOGC de 20.7.1988, de 19.4.1996, de 9.6.1998, de 5.10.2007 i de 7.8.2008; la Llei
2/2007, de 15 de març, de societats professionals, i el dret bàsic; i, en el menester
supletori, derivat de la Llei de col·legis professionals de l’Estat 2/1974, de 13 de febrer, de 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, i el Reial decret
llei 6/2000, de 23 de juny.
Els presents Estatuts apliquen i desenvolupen la normativa descrita en el paràgraf
que precedeix i garanteixen la personalitat jurídica del Col·legi Oficial de Doctors i
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya i la seva capacitat plena
per a la realització dels fins professionals derivats dels títols universitaris oficials
atorgats tant per les facultats universitàries desglossades de les tradicionalment
denominades facultats de filosofia i lletres i de ciències, com de les actuals, dels
títols de les quals no hi ha corporacions professionals específiques. En conseqüència, aquests Estatuts reconeixen, entre altres, la plena capacitat d’aquest Col·legi
per a la realització dels fins professionals derivats dels títols universitaris oficials
en el camp de l’ensenyament i d’aquells dels quals no hi ha avui corporacions professionals específiques.
Els títols universitaris oficials de grau de mestre en educació infantil, de grau de
mestre en educació primària i el títol professional de màster de professor d’educa-
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ció secundària obligatòria i batxillerat, derivats de l’adequació a l’Espai Europeu
d’Educació Superior, faculten també llurs titulars per inscriure’s com a membres
de ple dret del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en
Ciències de Catalunya.
Així mateix, aquests Estatuts reconeixen també la plena capacitat d’aquest Collegi per portar a terme els fins professionals derivats dels títols professionals d’especialització didàctica obtinguts mitjançant la realització del curs de qualificació
pedagògica corresponent.
La plena capacitat d’aquest Col·legi per a la realització dels fins professionals
expressats és sens perjudici del que disposa l’article 7 d’aquests Estatuts.
3. Aquest Col·legi, en tot el que fa referència als aspectes institucionals i corporatius, es relacionarà amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
En tot el que fa referència als continguts de la seva professió, es relacionarà amb
els departaments del Govern de la Generalitat la competència dels quals hi tingui
relació i especialment amb els departaments d’Educació i de Cultura.
4. La seu social d’aquest Col·legi està situada a Barcelona, al pis principal de
l’immoble número 8 de la Rambla de Catalunya.
Article 2
Organització
1. Dintre del territori de Catalunya no es pot constituir cap altre col·legi professional de la mateixa professió que engloba el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats
en Filosofia i Lletres i en Ciències.
2. El Col·legi mantindrà amb el Consell General de Col·legis de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències les relacions pactades per mitjà d’acords
establerts lliurement entre les dues parts. Les relacions entre el Col·legi Oficial de
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya i el Consell
General de Col·legis de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències es
regeixen pels principis de col·laboració i cooperació voluntàries i es formalitzen
mitjançant acord i/o conveni, sens perjudici del dret d’accés, d’acció i de representació
directa d’aquest Col·legi davant totes les institucions de l’Estat i de les funcions de
representació general que puguin complir.
Article 3
Membres
1. Podran ser membres d’aquest Col·legi els posseïdors del títol a què fa referència
l’apartat 2 de l’article primer. Les societats professionals de l’àmbit descrit a l’apartat
2 de l’article primer romandran integrades també en aquest Col·legi.
2. El nombre de membres que es poden incorporar al Col·legi és il·limitat, i
hi seran admesos tots els qui ho sol·licitin, sempre que reuneixin les condicions
reglamentàries.
Article 4
Finalitats
Són finalitats essencials del Col·legi l’ordenament de l’exercici de la professió,
la seva representació i la defensa dels interessos professionals dels col·legiats, sens
perjudici de la competència de l’Administració pública per raó de la relació funcionarial i sense menystenir la llibertat d’afiliació i acció sindical. Tanmateix, són
finalitats essencials del Col·legi l’ordenació de la professió en els casos d’aquelles
titulacions de les quals s’ha fet esment a l’article 1.2 que precedeix, i respecte de les
quals no existeixen avui corporacions professionals específiques.
Aquest Col·legi té com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació de llurs
col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb
l’exercici professional de què es tracti, i especialment garantir el compliment de la
bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió. També té com a
finalitat l’ordenació, la representació i la defensa de la professió i dels interessos pro-
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fessionals de les persones col·legiades i de les societats professionals integrades.
En llur condició de corporació de dret públic, aquest Col·legi està subjecte al
règim de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques pel que fa a
l’exercici de les funcions públiques que li atribueix la llei.
Article 5
Competència
Són funcions pròpies del Col·legi, per tal d’assolir els seus objectius, les següents:
a) Servir amb normes pròpies els interessos de tota la col·lectivitat.
b) Exercir la representació i defensa de la professió, entesa segons s’especifica als
articles 1.2 i 4, compresa la seva funció social davant l’Administració, institucions,
tribunals, entitats i particulars amb legitimació per ser part en tots els litigis que
afectin els interessos professionals i amb la possibilitat d’exercir el dret de petició,
de conformitat amb la llei, i d’impulsar totes les reformes legislatives que consideri
justes en defensa de la professió.
c) Promoure la dignificació social i econòmica dels col·legiats, procurar la seva
formació integral i perfeccionament continuat d’aquests, ordenar, en l’àmbit de la
seva competència, la seva activitat professional, entesa segons s’especifica als articles 1, 3 i 4, i vetllar perquè aquesta es realitzi amb l’ètica i el respecte necessaris
a les lleis i als drets dels particulars, i exercitar la facultat disciplinària en l’ordre
professional i col·legial.
d) Garantir una organització col·legial eficaç i democràtica, establir la Junta de
Govern, delegacions, comissions i grups de treball que, en l’àmbit que els estigui
confiat, col·laborin amb ella com a organismes assessors.
e) Organitzar activitats i serveis comuns d’interès col·legial, tant si són de caràcter
professional, formatiu, cultural, assistencial i de previsió o anàlegs, bé directament
o per mitjà d’acords o convenis amb d’altres entitats.
f) Establir amb altres col·legis o entitats legalment reconegudes serveis comuns
d’índole cultural, social, econòmica o administrativa, especialment aquells que
permetin assolir o fer efectives les competències col·legials de control de l’exercici
de la professió i lluitar contra l’intrusisme.
g) Defensar els col·legiats en l’exercici dels drets que legalment els corresponguin
per al desenvolupament de funcions professionals o amb ocasió d’aquestes.
h) Procurar l’harmonia i la col·laboració entre els col·legiats, impedint tota competència deslleial entre ells i intervenir com a mediador de conciliació o d’arbitratge
en els conflictes que se suscitin per motius professionals.
i) Adoptar les mesures necessàries per evitar l’intrusisme professional denunciant
i perseguint davant l’Administració i els tribunals de justícia els casos coneguts
per la Junta de Govern i portant a terme les actuacions necessàries, fins i tot la
verificació efectiva de les declaracions d’exercici professional.
Els actes d’intrusisme i les actuacions professionals irregulars han d’ésser posats en
coneixement de l’Administració de la Generalitat, sens perjudici que aquest Col·legi
adopti les mesures administratives que calgui per corregir aquestes conductes.
j) Requerir dels centres privats d’ensenyament, per delegació de l’Administració,
la presentació, durant el primer trimestre de cada curs, del quadre de professors del
centre, amb el número respectiu de col·legiació, la matèria que ensenya i l’horari, i
obtenir al mateix temps les declaracions professionals dels col·legiats amb l’activitat
que professen als diferents nivells d’ensenyament reglat.
k) Facilitar informació en matèria d’honoraris professionals, respectant sempre
el règim de lliure competència.
l) Tractar d’aconseguir per als col·legiats el màxim nivell de treball i crear borses
de col·locació professional.
m) Administrar l’economia col·legial, repartir equitativament les càrregues,
mitjançant la fixació de les quotes i aportacions econòmiques necessàries, i recaptar-les, custodiar-les i distribuir-les segons el pressupost i les necessitats.
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n) Signar i realitzar contractes i convenis de formació permanent o de prestació
de serveis que potenciïn la millor preparació professional dels col·legiats, amb
entitats i organismes, públics i privats, o amb persones físiques, d’àmbit nacional
o internacional.
o) Participar en els consells o organismes consultius de les administracions en
matèria de la seva competència professional a Catalunya, així com establir aquells
instruments jurídics amb les universitats que permetin la cooperació en matèria
de formació inicial i continua.
p) Mantenir relació amb les autoritats i sol·licitar d’aquestes les informacions pertinents sobre l’activitat educativa i cultural en l’àmbit de les seves jurisdiccions.
q) Prendre part, d’acord amb la legislació vigent, en l’elaboració dels plans d’estudis
i informar sobre les normes d’organització dels centres docents on es concedeixen
les titulacions que, segons l’apartat 3 de l’article 1 d’aquests Estatuts, donen dret a
incorporar-se al Col·legi i preparar la informació necessària per facilitar l’accés a
la vida professional dels nous titulats.
r) Ser escoltat en l’elaboració dels criteris de selecció del professorat de nou
ingrés a l’ensenyament reglat.
s) Ser escoltat en l’elaboració dels plans d’estudis dels nivells educatius en què
s’exerceix la professió i informar sobre els projectes de disposicions generals que
afectin l’exercici de la professió o la institució col·legial.
t) Visar els projectes i els treballs de les persones col·legiades i de les societats
professionals integrades en els termes i als efectes que estableix la normativa
corresponent.
u) Fomentar l’ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades, les societats professionals integrades, i en els àmbits institucionals i socials en els quals
s’exerceix la professió.
v) Facilitar la formació de postgrau dels col·legiats, directament o col·laborant
amb les universitats i altres institucions públiques o privades nacionals, estatals o
internacionals.
w) Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes per disposicions legals o
siguin beneficioses per als interessos professionals dels col·legiats.
CAPÍTOL II
Dels col·legiats
SECCIÓ 1

Col·legiació
Article 6
Requisits
1. El sol·licitant haurà de ser major d’edat.
2. Qui hagi obtingut la titulació exigida per l’article 1.2 d’aquests Estatuts i sol·liciti
la incorporació per primera vegada al Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya haurà de presentar el corresponent títol
acadèmic o bé la certificació d’haver-ne abonat els drets d’expedició, amb l’obligació
de presentar·lo en el termini de dos anys a fi de registrar·lo en aquest Col·legi.
3. D’acord amb l’article 44.4, de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de
professions titulades i dels col·legis professionals, la incorporació al Col·legi de la
localitat on el professional o la professional té el domicili únic o principal l’habilita
per exercir la professió en tot el territori de l’Estat, llevat del cas que una llei disposi altrament a causa de l’exigència del deure de residència per prestar els serveis
professionals.
Els professionals col·legiats només poden estar subjectes al deure de comunicació al col·legi professional del lloc on hagin de prestar els seus serveis quan així
s’estableixi legalment.
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4. Podran ingressar al Col·legi, si reuneixen les condicions dels punts anteriors,
els nacionals de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d’un estat tercer
al qual la Unió Europea apliqui, de forma recíproca i efectiva, el principi de llibertat
de circulació de professionals, tant pel que fa a l’establiment com a la prestació
ocasional de serveis, llevat dels casos de dispensa legal. Per tant, els professionals
de la Unió Europea amb el títol reconegut i els de fora de la Unió Europea amb títol
homologat podran sol·licitar l’ingrés a la corporació.
5. El sol·licitant estarà obligat a pagar les quotes d’incorporació o de trasllats
que estableixi el Col·legi.
Article 7
Exercici de docència
Amb l’única excepció del professorat sotmès exclusivament a la legislació vigent
en matèria de funció pública, serà requisit indispensable la incorporació a aquest
Col·legi perquè els titulats universitaris als quals es refereix l’article 1, apartat 2,
d’aquests Estatuts puguin exercir la docència.
Article 7 bis
L’activitat professional en l’àmbit de l’exercici lliure es realitzarà en règim de
lliure competència i restarà sotmesa, pel que fa a l’oferta de serveis i fixació de la
remuneració, a la Llei sobre la defensa de la competència i a la Llei sobre competència deslleial. És requisit indispensable per a l’exercici de la professió pertànyer
al Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de
Catalunya. La col·legiació al Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia
i Lletres i en Ciències de Catalunya dóna dret a exercir en tot l’àmbit del territori
espanyol.
Article 8
Acord d’alta
1. La sol·licitud d’inscripció es realitzarà en aquest Col·legi.
2. La Junta de Govern d’aquest Col·legi practicarà les comprovacions pertinents
abans de resoldre les sol·licituds de col·legiació.
Article 9
Denegacions, suspensions o recursos
1.La col·legiació només es podrà denegar:
a) Per haver estat dictada sentència ferma, sense posterior rehabilitació, que
condemni el sol·licitant a inhabilitació per a l’exercici professional.
b) Com a conseqüència de sanció col·legial, segons preveu l’article 17 d’aquests
Estatuts, i pel temps que duri la sanció.
2. L’acord d’alta serà suspès mentre el sol·licitant no aporti tota la documentació
necessària o hi hagi dubtes racionals sobre la seva autenticitat i suficiència, o bé
per incórrer en un supòsit legal que li impedeixi col·legiar·se.
3. L’acord denegatori o el provisional de suspensió degudament raonat serà
comunicat, en el termini màxim d’un mes, al sol·licitant, el qual hi podrà recórrer
en contra, segons preveu l’article 44 d’aquests Estatuts.
Article 10
Trasllats
1. El trasllat d’un col·legiat del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya a un altre de l’Estat es farà presentant la
sol·licitud al Col·legi de Catalunya, el qual farà una certificació si el col·legiat ha
complert els seus deures i la remetrà al Col·legi de destinació, juntament amb la
documentació necessària.
2. A efectes dels drets inherents a l’antiguitat com a col·legiat, aquesta es com-
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putarà sumant tots els períodes no simultanis de la situació d’alta en qualsevol dels
col·legis de l’Estat a l’antiguitat en el Col·legi de Catalunya.
Article 11
Baixa
Els col·legiats perdran aquesta condició:
a) A petició pròpia, excepte si està subjecte a la situació prevista a l’article 7
d’aquests Estatuts.
b) Per no haver pagat les quotes reglamentàries en un període de tres mesos, i
pròrroga d’un, la qual cosa comportarà la pèrdua de la condició de col·legiat, sempre
amb la instrucció prèvia d’expedient.
c) Per no haver·se presentat i abonat la quota d’incorporació o trasllat abans del
termini de tres mesos, comptats des de la recepció de la documentació esmentada
a l’article anterior.
d) Com a sanció disciplinària, d’acord amb l’article 17 dels presents Estatuts.
e) Per sentència judicial ferma d’inhabilitació per a l’exercici professional.
Article 12
Reingrés
1. L’interessat que, havent estat baixa en el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, es vulgui tornar a col·legiar,
haurà d’atenir-se al que disposa l’article 6 d’aquests Estatuts. Igualment, aquesta
norma s’aplicarà per a les societats professionals integrades.
SECCIÓ 2

Deures i drets dels col·legiats
Article 13
Deures
Els col·legiats assumiran amb la condició de tals el deure de:
a) Exercir les seves funcions professionals amb ètica i competència.
b) Interessar·se per les activitats i els problemes col·legials, així com pel millor
compliment de les obligacions estatutàries.
c) Presentar oportunament les declaracions professionals i els altres documents
que preceptivament els siguin requerits.
d) Comunicar al Col·legi, en el termini de quinze dies, els canvis de domicili o
veïnatge.
e) Informar el Col·legi dels càrrecs relacionats amb la professió que s’exerceixin
en organismes oficials o en qualsevol entitat.
f) Fer saber al Col·legi els casos d’intromissió o corrupció professional que
coneguin.
g) Satisfer, dins el termini reglamentari, les quotes i obligacions econòmiques
que corresponguin.
h) Participar en les juntes generals i en les eleccions que convoqui el Col·legi.
i) Complir lleialment i diligentment els càrrecs per als quals hagin estat elegits
i les comissions que el Col·legi els hagi confiat i ells hagin acceptat.
j) Complir els acords i resolucions de la Junta de Govern, sens perjudici dels
recursos que considerin oportú interposar.
k) Complir el codi deontològic de la professió i les normes d’ètica professional,
les quals hauran de conèixer necessàriament, i posar en coneixement de la Junta de
Govern aquells casos en què les normes es consideren vulnerades.
l) Cobrir mitjançant una assegurança suficient els riscos per responsabilitat civil
professional en què puguin incórrer.
Article 14
Drets
Els col·legiats tenen el dret i el deure d’actuar segons les normes i els coneixements
de la professió, i en especial tenen els drets següents:
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a) Conservar la seva condició col·legial, exceptuant els casos a què fa referència
l’article 11 dels presents Estatuts.
b) Trobar en l’exercici professional, o amb motiu d’aquest, la defensa del Col·legi
davant les autoritats, entitats o particulars.
c) Obtenir el suport de la Junta de Govern en les seves justes reclamacions
relatives a l’exercici professional, a fi de ser representats per la Junta de Govern, si
s’escau, i si ho permet la circumstància i a petició dels interessats, en els expedients
que se’ls segueixi.
d) Prendre part, amb sufragi actiu o passiu, en totes les eleccions que realitzi el
Col·legi, d’acord amb les normes corresponents, i assistir amb veu i vot a les juntes
generals del Col·legi.
e) Utilitzar els locals del Col·legi per a reunions i actes de caràcter professional
o col·legial, sempre que tinguin el permís de la Junta de Govern.
f) Formar part de les comissions que la Junta de Govern constitueixi.
g) Gaudir de tots els serveis i activitats que organitzi el Col·legi.
h) Rebre informació sobre el funcionament del Col·legi no només a través dels
mitjans de publicitat, sinó també quan ho sol·licitin per escrit o personalment.
Igualment es podrà cursar aquesta informació, i si s’escau, notificacions, per mitja
de la pàgina web del Col·legi i/o del correu electrònic.
i) Integrar·se en les activitats i els serveis comuns d’interès col·legial que es
puguin crear a tenor de l’article 5.e).
j) Aspirar als ajuts, premis i honors previstos en aquest Estatut.
k) Presentar a la Junta de Govern escrits de suggeriments, petició o queixa
d’acord amb l’article 15.
Article 15
Suggeriment, petició i queixa
A més dels drets enumerats a l’article anterior, els col·legiats tindran els següents,
que hauran d’exercir per conducte reglamentari:
1. De presentació de suggeriments a la Junta de Govern sobre activitats del Col·legi
Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.
2. De petició de millores professionals de tipus general.
3. De queixa:
a) Contra els defectes de tramitació i, en general, els que suposin la paralització
dels terminis assenyalats preceptivament o l’omissió de tramitació que puguin ser
esmenats abans de la resolució definitiva de l’assumpte.
b) Contra les mesures de tota mena que considerin perjudicials per a la professió
en general o lesives per als seus drets personals, sens perjudici que els interessats
puguin exercitar qualsevol recurs que considerin pertinent.
La queixa s’elevarà a l’òrgan que es consideri responsable de la infracció o falta.
La resolució que s’adopti serà notificada a l’interessat en el termini d’un mes, a
comptar des de la formulació de la queixa. Contra aquesta resolució no serà procedent cap recurs, sens perjudici que s’al·leguin els motius de la queixa en utilitzar-se,
si s’escau, els recursos contra la principal resolució.
Les peticions hauran de ser resoltes per la Junta de Govern o elevades a l’organisme
superior competent amb un informe, en el termini de quinze dies, si són urgents,
o de trenta dies, si no ho són.
Tota proposició subscrita pel dos per cent dels col·legiats, pel cap baix, haurà
de ser tramitada encara que la Junta de Govern no estigui conforme amb el
contingut, i haurà de ser portada a la Junta General. Si en aquell moment el
nombre de col·legiats no arribés a 5.000, el percentatge abans esmentat hauria de ser del 5%. Si faltessin més de dos mesos per convocar Junta General
Ordinària i es tractés d’una qüestió urgent o impliqués censura a la Junta de
Govern, aquesta haurà de convocar Junta General Extraordinària, en el termini
de trenta dies lectius.
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SECCIÓ 3

Règim disciplinari
Article 16
Faltes
La Junta de Govern podrà imposar sancions als col·legiats, amb la instrucció
prèvia d’expedient disciplinari, quan la seva conducta s’aparti dels seus deures
professionals i dels derivats del respecte necessari als companys o, en general,
d’aquells a què fa referència aquests Estatuts.
El règim sancionador establert per aquests Estatuts resta sotmès als principis
de legalitat, irretroactivitat, tipicitat, proporcionalitat, i el de no concurrència de
sancions greus.
Les faltes es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
1. Seran faltes lleus:
a) En general, seran infraccions lleus la vulneració de qualsevol norma que reguli
l’activitat professional, sempre que no sigui una infracció greu o molt greu.
b) La negligència excusable en el compliment de preceptes estatutaris o d’acords
dels òrgans rectors de la professió.
2. Seran faltes greus:
a) Haver donat lloc a la imposició de tres sancions per faltes lleus comeses en el
termini d’un any, a comptar des de la data de comissió de la primera.
b) La vulneració de les normes essencials de l’exercici i la deontologia professionals.
c) L’incompliment dels deures professionals quan d’això en resulti un perjudici
per a les persones destinatàries del servei del professional.
d) L’incompliment de l’obligació que tenen les persones col·legiades de comunicar
els supòsits d’intrusisme professional dels quals en tinguin coneixement.
e) La desconsideració ofensiva greu a companys o envers els membres dels
òrgans de govern del Col·legi.
f) Els actes greus d’indisciplina col·legial, en especial en aquelles activitats que
la Junta de Govern li encomani, així com actes que causin un dany greu al decòrum
o al prestigi de la professió, i en general els altres casos d’incompliment dels deures
professionals o col·legials que no hagin estat ocasionats per un descuit excusable
i circumstancial.
g) L’incompliment del deure d’assegurança, si és obligatòria.
h) L’incompliment del deure de prestació obligatòria establert per la llei o per
les normes que així ho disposin, llevat de l’acreditació de causa justificada que faci
impossible la prestació del servei, després d’haver estat requerida degudament.
i) Els actes que tinguin la consideració de competència deslleial d’acord amb el
que estableixin les lleis.
j) Les actuacions professionals que vulnerin els principis constitucionals i internacionals d’igualtat i no discriminació.
3. Són faltes molt greus:
a) Haver donat lloc a la imposició de dues sancions per faltes greus comeses en
el termini d’un any, a comptar des de la data de comissió de la primera.
b) L’exercici de la professió sense tenir la titulació que l’habiliti.
c) L’incompliment dels deures professionals quan d’això se’n derivi un perjudici greu per a les persones destinatàries del servei del professional per a terceres
persones.
d) La vulneració del secret professional.
e) L’exercici de la professió que vulneri una resolució administrativa o judicial
ferma d’inhabilitació professional, de declaració d’incompatibilitat administrativa
o professional o de conflicte d’interessos, o una disposició legal que estableixi la
prohibició d’exercir.
f) La comissió de delictes amb dol, en qualsevol grau de participació, que es
produeixin en l’exercici de la professió.
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g) L’exercici de la professió col·legiada a les que fa referència l’article 5 dels
presents Estatuts per qui no compleix l’obligació de col·legiació.
h) L’incompliment d’obligacions establertes per les lleis, pels Estatuts o per
altres normes col·legials.
i) La realització d’actes que impedeixin o alterin el funcionament del Col·legi
professional o dels seus òrgans.
j) La contractació per empreses i entitats de treballadors no col·legiats en el
cas que l’objecte de llur contracte de treball inclogui, totalment o parcialment, la
realització de tasques pròpies de la professió.
Article 17
Sancions
1. Les infraccions molt greus poden ser objecte de les sancions següents:
a) Inhabilitació professional durant un temps no superior a cinc anys o suspensió
de l’exercici professional per a les societats professionals.
b) Multa d’entre 5.001,00 euros i 50.000,00 euros.
c) Expulsió que només es podrà imposar per reiteració en la comissió d’infraccions molt greus que afectin l’incompliment d’obligacions establertes per les
lleis, pels Estatuts col·legials i per altres normes col·legials. En el cas d’expulsió,
que només serà aplicable a col·legiats, la persona sancionada té dret a sol·licitar
llur rehabilitació en el termini de tres anys comptats des de l’efectivitat de la
sanció. L’expulsió només és executiva si la resolució que la imposa posa fi a la
via administrativa.
2. Les infraccions greus poden ser objecte de les sancions següents:
a) Inhabilitació professional durant un temps no superior a un any o suspensió
de l’exercici professional per a les societats professionals.
b) Multa d’entre 1.001,00 euros i 5.000,00 euros.
3. Les infraccions lleus poden ser objecte de les sancions següents:
a) Amonestació.
b) Multa d’una quantitat no superior a 1.000,00 euros.
4. Com a sanció complementària, també es pot imposar l’obligació de fer activitats
de formació professional o deontològica si la infracció s’ha produït per causa de
l’incompliment de deures que afectin l’exercici o la deontologia professional, obligació que, pel que fa a les societats professionals, es residenciarà en el professional
col·legiat que hagi comès la infracció. La imposició d’aquesta sanció complementària
no pot suposar en cap cas sancionar dues vegades el col·legiat persona física per la
comissió dels mateixos fets.
5. Si la persona que ha comès una infracció n’ha obtingut un guany econòmic,
es pot afegir a la sanció que estableix aquest article una quantia addicional fins a
l’import del profit que n’hagi obtingut el professional.
Article 17 bis
Prescripció
1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus prescriuen
al cap de dos anys i les lleus prescriuen al cap d’un any, a comptar des del dia en
què la infracció es va cometre.
2. La prescripció queda interrompuda per l’inici, amb coneixement de la persona interessada, del procediment sancionador. El termini de prescripció es torna
a iniciar si l’expedient sancionador ha estat aturat durant un mes per una causa no
imputable a la presumpta persona infractora.
3. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys
d’haver estat imposades, les sancions per faltes greus prescriuen al cap de dos anys
i les sancions per faltes lleus prescriuen al cap d’un any.
4. Les sancions que comporten una inhabilitació professional per un període
igual o superior a tres anys prescriuen un cop transcorregut el termini pel qual van
ser imposades.
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5. Els terminis de prescripció de les sancions es comencen a comptar a partir de
l’endemà del dia en què esdevingui ferma la resolució que les imposa.
6. La prescripció queda interrompuda per l’inici, amb coneixement de la persona
interessada, del procediment d’execució. El termini de prescripció es torna a iniciar
si el procediment d’execució resta aturat durant més de sis mesos per una causa no
imputable a la persona infractora.
Article 18
Garanties
1. Sense audiència prèvia de l’interessat no es podrà acordar cap tipus de sanció.
2. En cas de suposades faltes, es tramitarà expedient disciplinari. El degà,
d’acord amb la Junta de Govern, designarà un instructor de l’expedient, i es respectaran en tot moment els principis del dret administratiu especialment pel que
fa a l’audiència de les parts implicades i a la resolució final, que haurà d’incloure
per escrit la motivació.
3. Si el presumpte infractor fos membre de la Junta de Govern, no prendrà part
en les deliberacions ni en les votacions de la Junta de Govern sobre el seu cas.
Article 19
Recursos
Tota sanció serà susceptible de recurs d’acord amb el que estableix l’article 44
d’aquests Estatuts.
SECCIÓ 4

Ajudes, premis, honors
Article 20
Ajuts
En el pressupost del Col·legi hi podrà haver una partida per a ajuts als collegiats.
Article 21
Premis i honors
1. El Col·legi podrà proposar col·legiats per a premis i honors que concedeixin
d’altres entitats.
2. El Col·legi podrà atorgar el Premi Ramon Fuster a aquells col·legiats que se
n’hagin fet mereixedors per la seva tasca al servei de la cultura catalana en la docència, la recerca científica, la divulgació i la creació literària i artística.
3. Els membres de la Junta de Govern, mentre duri el mandat per al qual han estat
elegits, no poden presentar-se ni ser proposats per a cap premi ni honor.
CAPÍTOL III
De l’organització del Col·legi
SECCIÓ 1

Òrgans
Article 22
Òrgans col·legials
1. Al Col·legi hi ha dos òrgans: la Junta General i la Junta de Govern.
2. La Junta General és l’òrgan suprem del Col·legi i els seus acords, adoptats
vàlidament, obliguen els col·legiats i les societats professionals integrades.
3. La Junta de Govern és l’òrgan de representació del Col·legi, els seus membres
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han de tenir la residència en el territori corresponent i ser elegits segons el que
preveuen aquests Estatuts.
SECCIÓ 2

Junta General
Article 23
Composició
Poden participar amb veu i vot a les juntes generals del Col·legi tots els col·legiats
que estiguin en la plenitud dels seus drets.
Pel que fa a les societats professionals, si bé no intervenen en la formació de la
voluntat de l’òrgan, podran assistir a les juntes generals amb veu. Això no obstant,
el quòrum de presència de les juntes generals es computarà únicament amb els
col·legiats amb dret a vot.
Article 24
Atribucions
1. Correspon a la Junta General:
a) Elaborar, aprovar i modificar els Estatuts del Col·legi, d’acord amb la Llei 7/2006,
de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i de col·legis professionals.
b) Aprovar les normes generals que s’han de seguir en les matèries de competència col·legial.
c) Aprovar els comptes generals d’ingressos i despeses de l’any anterior, amb
l’informe previ dels censors.
d) Aprovar els pressupostos ordinaris o extraordinaris que hauran d’haver estat
exposats, com a mínim, durant els quinze dies anteriors al de la Junta General
corresponent.
e) Decidir sobre les propostes d’inversió de béns col·legials.
f) Prendre acords sobre les gestions de la Junta de Govern.
g) Prendre acords sobre les qüestions que per iniciativa de la Junta de Govern
formin part de l’ordre del dia.
h) Conèixer les proposicions a què fa referència l’apartat 3 de l’article 15 i prendre
l’acord que escaigui.
i) Considerar els informes de les delegacions, comissions i equips de treball si
ho mana la Junta de Govern o ho demanen els col·legiats.
j) Elegir els membres de l’òrgan de govern de la manera que estableix la secció
3 d’aquests Estatuts i decidir-ne la destitució.
k) L’acord de fusió, segregació i dissolució del Col·legi.
l) Aprovar i modificar el Reglament de règim interior.
m) Resoldre sobre qualsevol qüestió que li atribueixin les lleis, els reglaments
o els Estatuts que no estigui reservada a la Junta de Govern.
n) Aprovar i modificar les normes de deontologia professional.
o) Aprovar el Reglament del Registre de Societats Professionals, sens perjudici
de la seva delegació per part de la Junta General a la Junta de Govern.
2. Si no és aprovada per la majoria dels presents la gestió de la Junta de Govern,
aquesta haurà de convocar Junta General Extraordinària en el termini de trenta
dies hàbils per ratificar o no l’acord.
Article 25
Sessions
1. La Junta General es pot reunir amb caràcter ordinari o extraordinari.
2. La Junta General Ordinària se celebrarà anualment, no pas més tard de la
finalització del primer trimestre de l’any. L’Extraordinària es convocarà quan
la Junta de Govern ho cregui convenient o segons el cas previst a l’article 15.3
d’aquests Estatuts. La Junta General també es reunirà amb caràcter extraordinari
quan la convoqui, amb deu dies d’antelació, com a mínim, la Junta de Govern a
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iniciativa pròpia o d’un nombre de col·legiats que no pot ser inferior al 5%. En tots
els casos, la Junta General s’ha de convocar si ho demana un nombre de persones
col·legiades exercents superiors al 5% del total o, si s’escau, un nombre de delegats
o representants superior al 20% del total.
L’aprovació i la modificació dels Estatuts han de ser acordades per la Junta General
Extraordinària convocada especialment a aquest efecte. Se n’exceptua l’acord de
canvi de domicili en la mateixa localitat, que pot ser aprovat per la Junta Ordinària.
Els Estatuts aprovats i llurs modificacions es trametran al Departament de Justícia de
la Generalitat perquè en qualifiqui l’adequació a la legalitat, en disposi la inscripció
en el Registre de Col·legis Professionals i n’ordeni la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
3. La convocatòria de la Junta General Ordinària serà expedida amb quinze
dies d’anticipació, pel cap baix, i la de les extraordinàries, ho serà amb deu dies,
pel cap baix.
4. La convocatòria de Junta General es farà mitjançant citació personal per
escrit a cada col·legiat, amb el corresponent ordre del dia. Sobre les qüestions que
no hi figurin no es podrà prendre cap acord. També es podrà fer per via telemàtica,
mitjançant correu electrònic personal, sens perjudici de llur publicació a la pàgina
web d’aquest Col·legi i al tauler d’anuncis.
5. L’ordre del dia de la Junta General ha d’incloure obligatòriament, quan escaigui, els punts c), d), f), j), k), l), m), n) i o) esmentats a l’apartat 1 de l’article 24,
a més del punt h) del mateix apartat i article. L’ordre del dia de la Junta General
Extraordinària convocada d’acord amb l’apartat 3 de l’article 15 haurà d’incloure
els punts exigits pels peticionaris. En tot cas la Junta de Govern hi pot incloure,
per iniciativa pròpia, dictàmens i proposicions que sotmetrà a la consideració de
la Junta General.
El supòsit referent a l’acord d’escissió ha de ser adoptat per la Junta General
Extraordinària, tant si es produeix per divisió o per segregació, i requereix el vot
favorable de la majoria absoluta dels col·legiats de ple dret.
6. En el local, el dia i l’hora prefixats públicament es constituirà la Junta General,
ja sigui en primera convocatòria, amb l’assistència de la majoria absoluta de col·
legiats, ja sigui en segona convocatòria, trenta minuts més tard, amb un nombre
qualsevol d’assistents.
7. Només obliguen la Junta de Govern els acords d’una Junta General Extraordinària adoptats amb un nombre d’assistents que no pot ser inferior al 7% dels col·
legiats mentre el Col·legi tingui més de cinc mil membres, percentatge que pujarà
al 15% si en tingués en aquell moment menys de cinc mil.
Article 26
Acta
La Junta General elegirà tres interventors, d’acord amb el degà i el secretari;
aprovaran les actes, i els acords es convertiran, llavors, en executius.
SECCIÓ 3

La Junta de Govern. Eleccions per constituir-la
Article 27
Convocatòria
1. Cada quatre anys tindran lloc eleccions ordinàries per renovar tots els càrrecs
de la Junta de Govern del Col·legi. L’òrgan de govern té caràcter col·legiat. Els seus
membres han de ser elegits de conformitat amb el que disposen aquests Estatuts
mitjançant sufragi universal, lliure, directe i secret de totes les persones col·legiades.
L’òrgan de govern ha de tenir una proporció equilibrada d’homes i dones en la seva
composició.
2. La convocatòria d’eleccions la farà la Junta de Govern amb dos mesos, com
a mínim, de temps pel que fa a la data, i inclourà un calendari detallat de tot el
procés electoral.
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Article 28
Electors
1. Podran ser electors tots els col·legiats que el dia de la convocatòria de les
eleccions no estiguin sancionats amb la suspensió dels seus drets col·legials. Les
societats professionals no tenen la condició d’electors ni elegibles.
2. Durant els trenta dies anteriors a la data electoral, el Col·legi exposarà la llista
dels seus membres amb dret a vot.
3. Durant els primers vuit dies d’exposició de les llistes, els col·legiats podran
presentar reclamacions que hauran de ser resoltes per la Junta de Govern en el
termini dels vuit dies següents.
Article 29
Elegibles
1. Podran ser candidats tots aquells col·legiats que, tenint la condició d’electors,
no estiguin incapacitats per prohibició legal o estatutària, hagin complert, pel cap
baix, un any de col·legiació el 31 d’octubre anterior a la data electoral i tinguin,
almenys, un any de residència legal en l’àmbit territorial del Col·legi.
2. Dins dels vint dies naturals següents a la convocatòria electoral es podran
presentar al Col·legi les propostes de candidats, subscrites per l’interessat i per un
2% dels col·legiats amb dret a vot. Durant els tres dies hàbils posteriors el Col·legi
haurà d’exposar públicament i juntament amb les Delegacions, la llista de candidats proposats a fi que en el termini dels cinc dies posteriors puguin ser objecte
de justificada impugnació per l’elector o electors que ho creguin procedent, o bé
puguin retirar·se els candidats que ho desitgin. La Junta de Govern resoldrà aquestes
reclamacions en el termini de quatre dies.
3. En el cas de presentar·se com a candidats membres de la Junta de Govern,
aquests no podran intervenir en la resolució de les reclamacions ni en cap altre aspecte o tràmit del procés electoral. Si el secretari es presentés a reelecció, prendrà les
seves funcions en el procés electoral el vicesecretari i si aquest també es presentés
a reelecció, ho farà un vocal de la Junta de Govern designat per aquesta. Si tota la
Junta de Govern es presentés a reelecció, resoldrà les reclamacions una mesa d’edat
formada per tres col·legiats, triats a sort -amb tres suplents- després de dividir el
llistat de col·legiats en tres parts per ordre de número de col·legiació.
4. En la data ja anunciada per la convocatòria d’eleccions, la Junta de Govern
proclamarà en sessió pública les llistes oficials de candidats.
5. En el cas que hi hagi una sola candidatura, aquesta serà proclamada definitiva
i prendrà possessió a tenor de l’article 34.
Article 30
Meses electorals
1. Les meses electorals estaran constituïdes per un president, un secretari i un
vocal designats per la Junta de Govern.
2. La Junta de Govern podrà constituir una sola mesa electoral a Barcelona o
també altres meses en altres poblacions. En el moment de fer públiques les llistes
d’electors s’ha de fer constar la mesa on cadascú ha d’anar a votar.
3. La mesa electoral s’ha de constituir una hora abans de començar les eleccions.
4. Cada candidatura o candidat té dret a nomenar dos interventors per cada mesa
electoral; han de ser electors. La designació d’interventors s’ha de comunicar a la Junta
de Govern vint·i·quatre hores abans de la constitució de la mesa corresponent.
Article 31
Formes i ordre de l’elecció
El dret electoral es podrà exercitar:
a) Personalment, un cop comprovada la identitat i la condició d’elector. El vot
anirà dintre d’un sobre blanc per garantir·ne el secret. En la convocatòria electoral
s’especificaran les característiques de les paperetes i dels sobres.
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b) Per correu certificat, de la forma següent: l’elector posarà la papereta de
votació dins d’un sobre blanc sense cap anotació ni senyal i, una vegada tancat,
haurà d’anar dins d’un altre sobre amb la fotocòpia del DNI; les solapes del sobre
hauran de coincidir en el centre i haurà d’anar adreçat al degà del Col·legi, indicant
“Eleccions”, i en el revers exterior del sobre hi posarà el nom i l’adreça, el seu número de col·legiat i signarà en el revers de manera que la signatura creui la solapa
superior del sobre amb l’altra.
Els sobres s’han d’haver rebut en el Col·legi vint-i-quatre hores abans de l’elecció.
La custòdia dels vots per correu correspon al secretari de la Junta de Govern, el
qual els haurà de lliurar a la mesa electoral en el moment de començar la votació.
Un cop acabada la votació personal s’obriran els sobres rebuts per correu i s’introduiran a l’urna els sobres en blanc que contenien, una vegada comprovada la
identitat de l’elector. En cas que aquest ja hagués votat personalment s’inutilitzarà
el vot per correu.
Article 32
Escrutini i actes de l’elecció
1. Un cop acabada l’elecció, es realitzarà l’escrutini en acte públic.
2. En cada papereta electoral es consideraran nuls els noms il·legibles, els que
no determinin clarament a quin candidat donen suport i els de les persones que no
siguin candidats per a aquell càrrec, sense que tot això afecti la validesa dels altres
noms de la papereta.
3. Un cop acabat l’escrutini es farà l’acta corresponent per duplicat, que haurà de ser
signada pels components de la mesa i pels interventors, sens perjudici dels recursos
que considerin oportú presentar. Una còpia quedarà exposada en el local de la votació i
de l’altra se’n farà càrrec el secretari del Col·legi. Les paperetes que hagin estat objecte
d’impugnació romandran incorporades a l’acta, i les altres es destruiran.
4. Si la votació s’hagués realitzat en més d’una població, el cinquè dia hàbil següent se celebrarà sessió pública al local i l’hora ja determinats per la convocatòria
de l’elecció, i la Junta de Govern, vistes les xifres totals de vots vàlids, aixecarà l’acta
corresponent, farà públics els resultats electorals i proclamarà els candidats elegits.
Article 33
Reclamacions i aprovació de l’elecció
Les reclamacions per la celebració de les eleccions podran ser presentades en el
termini dels cinc dies següents al de la celebració de les eleccions a la Junta de Govern, la qual haurà de resoldre en un termini no superior a quinze dies i proclamar
els candidats definitivament elegits.
Article 34
Possessió
1. En el termini de quinze dies després de la proclamació dels candidats elegits,
aquests hauran de prendre possessió.
2. Si no fos possible per causa justificada la presa de possessió en el termini indicat,
s’establirà una nova data límit després d’haver parlat amb els candidats elegits.
3. La presa de possessió dels nous membres de Junta de Govern s’ha de comunicar, en el termini de deu dies des que es produeixi, al Departament de Justícia de
la Generalitat. També es comunicarà, en el mateix termini, al Consell General de
Col·legis Oficials de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències.
Composició, funcionament i atribucions
Article 35
Composició
1. La Junta de Govern estarà integrada per: el degà, el vicedegà, el vicedegà·director de publicacions, el secretari general, el vicesecretari, el tresorer, l’interventor,
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tres vocals de lletres i tres de ciències. Així mateix, i de conformitat amb l’article
57.3 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i de
col·legis professionals, la Junta de Govern tindrà també, entre els seus components,
el càrrec de president de Consell Autonòmic.
2. Els membres de la Junta de Govern han de tenir residència legal a Cata·
lunya.
Article 36
Baixes i substitucions
1. Serà causa de baixa en la Junta de Govern:
a) Defunció.
b) Malaltia que incapaciti per a l’exercici del càrrec.
c) Renúncia per causa de força major.
d) Trasllat de residència fora de l’àmbit territorial de Catalunya.
e) Resolució ferma en expedient disciplinari.
f) Baixa com a col·legiat.
g) Tres faltes d’assistència consecutives no justificades i sis de discontínues,
igualment no justificades, a les reunions de la Junta de Govern.
h) Per destitució motivada per incompliment de les obligacions del càrrec o bé
per incórrer en un supòsit disciplinari, després de la instrucció prèvia d’expedient,
on haurà de ser escoltat l’expedientat.
2. Quan es produeixin les vacants de més de la meitat dels càrrecs, es completarà provisionalment la Junta de Govern amb els col·legiats més antics, els quals
exerciran les seves funcions fins que prenguin possessió els elegits en les primeres
eleccions estatutàries.
Article 37
Competències
Les facultats de la Junta de Govern s’estenen amb caràcter general a tots els actes
propis de les finalitats d’aquest Col·legi, i sens perjudici que estatutàriament se’n
puguin determinar d’altres per als quals es requereixi l’autorització expressa de la
Junta General.
Correspon a la Junta de Govern la direcció i administració del Col·legi, la responsabilitat del millor compliment en el seu propi àmbit de totes les competències
i funcions que s’atribueixen al Col·legi en la vigent normativa legal i tots els acords
que adopti estatutàriament la Junta General de col·legiats.
La Junta de Govern pot delegar l’exercici de les seves funcions públiques d’acord
amb les normes de procediment administratiu. Per a les funcions de naturalesa
privada pot delegar en un dels seus membres o en més d’un, o nomenar apoderats
generals o especials. No són delegables els actes que hagin de ser autoritzats o
aprovats per l’òrgan plenari.
Article 38
Atribucions dels càrrecs
1. El degà: exercirà la representació de la Junta de Govern i, per tant, la del Col·
legi. Estarà facultat per estendre poders, autoritzarà amb la seva firma l’execució o
el compliment dels acords, convocarà i presidirà les juntes generals i les sessions de
la Junta de Govern i fixarà l’ordre del dia de totes elles. En cas de malaltia, absència
o impossibilitat amb caràcter temporal serà substituït pel vicedegà i, si això no fos
possible, pel membre de la Junta en qui delegui el degà.
2. El vicedegà: exercirà aquelles funcions que dintre de l’ordre col·legial li hagi
delegat la Junta de Govern o el degà, i el substituirà en cas de malaltia, absència o
impossibilitat.
3. El secretari general: li correspon rebre i tramitar les sol·licituds i comunicacions, i en donarà compte a qui correspongui; dirigirà les oficines; donarà validesa
amb la seva signatura i el vist·i·plau del degà, si escau, als acords i certificacions;
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custodiarà el segell, els llibres i la documentació del Col·legi. Serà, a més, el cap
de personal administratiu i subaltern.
4. El vicesecretari: exercirà les funcions que li hagi delegat la Junta de Govern
o el secretari general i el substituirà en cas de malaltia o impossibilitat.
5. El tresorer: recaptarà i custodiarà els recursos del Col·legi; pagarà els lliuraments que expedeixi el degà, amb la notificació prèvia a l’interventor; formularà
mensualment el compte d’ingressos i despeses del mes anterior i, anualment, el
de l’exercici econòmic; redactarà els pressupostos anuals que la Junta de Govern
hagi de presentar a l’aprovació de la Junta General; ingressarà i retirarà diners dels
comptes corrents conjuntament amb el degà, i portarà l’inventari minuciós dels
béns del Col·legi, dels quals serà l’administrador.
6. L’interventor: prendrà nota de les entrades i sortides de cabals i de tots els
lliuraments que expedeixi el degà i presentarà cada mes a la Junta de Govern el
resum dels comptes per fer càrrec al tresorer. Procedirà anàlogament respecte a
la Mutualitat.
7. En cas d’absència o malaltia, el tresorer i l’interventor seran substituïts pels
vocals que determini la Junta de Govern, a proposta del degà.
Article 39
Sessions
La Junta de Govern es reunirà mensualment en període lectiu i en les ocasions
que la convoqui degà, perquè ho cregui necessari, o a petició d’un terç dels membres
de la Junta. Només es podran prendre acords vàlids sobre les qüestions que figurin
a l’ordre del dia i per majoria de vots.
Els acords seran immediatament executius, sens perjudici de l’aprovació de
l’acta a la Junta següent. Perquè els acords siguin vàlids cal que s’adoptin per més
de la meitat dels membres de la Junta. Per al còmput no es tindran en compte les
vacants existents.
Les faltes d’assistència a les reunions de la Junta seran sancionades d’acord amb
el que disposa l’article 36 d’aquests Estatuts.
Potestativament la Junta de Govern podrà invitar a les seves sessions, en qualitat
d’assessors sense vot, les persones que consideri convenient.
CAPÍTOL IV
Règim econòmic i administratiu
Article 40
Capacitat jurídica patrimonial
El Col·legi té plena capacitat jurídica en l’àmbit econòmic patrimonial.
Article 41
Ingressos
1. Seran recursos econòmics del Col·legi:
a) Les quotes percebudes per qualsevol concepte.
b) Les taxes i els drets per expedició de documents, legalització de signatures,
laudes i dictàmens, i per la prestació dels serveis que corresponen a les funcions
públiques del Col·legi en els termes que determini la llei.
c) Els drets per expedició d’impresos, actes i concessió d’autoritzacions professionals.
d) Els beneficis que li reportin les seves edicions.
e) Els donatius i subvencions que rebi.
f) Els interessos del capital, pensions i beneficis de tota mena que puguin produir
els béns que constitueixin el seu patrimoni.
g) Tot altre ingrés que es pugui obtenir lícitament.
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2. El Col·legi fixarà les quotes ordinàries dels seus col·legiats i les derrames
extraordinàries, si escau, i les quotes pel visat.
Article 41 bis
Dret de la competència
Els acords, decisions i recomanacions del Col·legi que tinguin transcendència
econòmica observaran els límits de la legislació en matèria de competència.
Article 42
Memòria anual
El Col·legi elaborarà i trametrà a la Generalitat de Catalunya una memòria anual
de la gestió econòmica, de les activitats realitzades, de les altes i les baixes produïdes i de les altres dades d’interès general que es desprenen del funcionament i de
l’actuació del Col·legi.
Article 42 bis
Censors
Hi haurà anualment dos censors, i dos suplents, que tindran a la seva disposició,
abans de la Junta General que els hagi d’aprovar, els comptes de l’exercici liquidat,
els justificants d’ingressos i despeses, les ordres de pagament corresponents i, si
escau, els acords determinants. Els censors seran designats per la Junta General. El
càrrec de censor és incompatible amb el de membre de la Junta de Govern.
Els comptes anuals hauran de ser auditats per una entitat autoritzada a fi i efecte
de controlar la gestió financera i pressupostària.
Article 43
Personal administratiu i subaltern
El Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de
Catalunya, provincial i les delegacions, tindran el personal d’oficina i subaltern necessari i les seves remuneracions figuraran al capítol de despeses del pressupost.
CAPÍTOL V
Règim jurídic
Article 44
Normes generals i recursos
1. El Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de
Catalunya, en la seva condició de corporació de dret públic i en l’àmbit de les seves
funcions públiques, actua d’acord amb el dret administratiu i exerceix les potestats
inherents a l’administració pública.
2. Les accions de govern del Col·legi, en tot el que no preveuen específicament
els presents Estatuts, resten subjectes a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, així com a les normes que sobre procediment administratiu siguin vigents
a Catalunya.
Les qüestions d’índole civil o penal resten atribuïdes a la jurisdicció ordinària,
així com les relacions amb el personal contractat del Col·legi, que queden sotmeses
a la jurisdicció laboral.
3. Els actes i els acords d’aquest Col·legi subjectes al dret administratiu posen
fi a la via administrativa i poden ser objecte de recurs directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa per les persones afectades i l’Administració de
la Generalitat.
No obstant això, poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan
que els ha dictat. El termini per a la interposició de recurs ordinari serà d’un mes.
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Transcorreguts tres mesos des de la interposició de recurs ordinari sense que es
dicti resolució, es podrà entendre exhaurida la via administrativa.
4. El recurs extraordinari de revisió es pot interposar de conformitat amb el que
disposa l’article 118 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
5. En tot cas, el règim de recursos contra actes i acords es regeix preferentment
per l’article 67 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades
i dels col·legis professionals.
6. El règim jurídic dels actes presumptes del Col·legi es regirà pel que estableix
la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
7. Els acords i els actes del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres
i en Ciències de Catalunya dictats en exercici de funcions delegades poden ser objecte de recurs davant l’administració delegant. La resolució d’aquest recurs posa
fi a la via administrativa.
CAPÍTOL VI
Dissolució del Col·legi
Article 45
Causes de dissolució
Són causa de dissolució:
a) La pèrdua dels requisits legals necessaris perquè la professió tingui caràcter
col·legial.
b) L’acord de la Junta General adoptat en la forma i amb els requisits que estableixen aquests Estatuts.
c) La baixa de les persones col·legiades, si el nombre d’aquestes queda reduït
a un nombre inferior al de les persones necessàries per proveir tots els càrrecs de
l’òrgan de govern d’acord amb aquests Estatuts.
d) La fusió mitjançant la constitució d’un nou col·legi professional o l’absorció
per un altre col·legi professional.
e) L’escissió mitjançant la divisió.
Article 45 bis
Procediment de dissolució
En el cas que es doni alguna de les causes de dissolució esmentades a l’article
anterior i aquest Col·legi no hagi iniciat el procediment de dissolució, tot i haver
estat requerit pel departament de la Generalitat competent, aquest últim pot iniciar
el procediment de dissolució, donant en tot cas audiència al Col·legi.
La dissolució del Col·legi s’efectuarà de conformitat amb el que disposa l’article
56.3 de la Llei 7/2006, de 31 de maig.
El patrimoni es destinarà, en primer lloc, a cobrir el passiu. A l’actiu restant se
li donarà la destinació que hagi acordat la Junta General, sempre relacionada amb
els fins de la corporació que es dissol.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
El Col·legi regularà, en el termini de 2 anys comptats des de l’adaptació d’aquests
Estatuts a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i de
col·legis professionals, la normativa corresponent a procediments telemàtics per a
l’exercici del dret de vot en els procediments electorals, a fi d’establir-ne els requisits
i les garanties d’ús. Aquesta normativa a desenvolupar per via reglamentària ha de
permetre que la votació, si s’escau, per via telemàtica, permeti acreditar la identitat
i la condició de col·legiat de la persona emissora, la condició de l’exercent i del no
exercent, si escau, i la inalterabilitat del contingut del missatge.
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Segona
El Col·legi regularà, en el termini d’un any comptat des de l’adaptació d’aquests
Estatuts a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i de
col·legis professionals, els requisits de compliment del que s’ha esmentat a l’article
42, així com la publicitat de la memòria. També regularà, en el mateix termini,
el Reglament de règim interior que desenvoluparà l’adaptació estatutària feta en
compliment de la disposició transitòria primera de la Llei esmentada al principi
d’aquest paràgraf.
Tercera
D’acord amb l’article 57.3 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, el Col·legi Oficial de
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, com a Col·
legi únic d’àmbit català, assumeix les funcions que aquesta Llei determina per als
consells de col·legis professionals.
Quarta
Resten adaptats els Estatuts del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia
i Lletres i en Ciències de Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de
professions titulades i dels col·legis professionals.
(09.328.070)
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