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Títol I. Disposicions generals
Capítol I. Naturalesa, representació i col·legiació
Article 1.- Naturalesa
El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona és una Corporació de Dret Públic de caràcter professional,
d’estructura i funcionament democràtics, reconeguda i emparada per la Constitució i per l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, que es regeix per aquests Estatuts, per la Llei 7/2006, de 31 de maig, de
l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i per la resta de disposicions legals que
li siguin d’aplicació.

Article 2.- Personalitat jurídica i representació
1. El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, dins del seu propi àmbit d’actuació, té personalitat jurídica pròpia, independent de l’Administració, i plena capacitat per a complir els seus fins, i li és possible
adquirir a títol onerós o lucratiu, manllevar, vendre, gravar, fiançar, posseir i reivindicar tota classe de
béns, contraure obligacions i, en general, ésser titular de tota mena de drets, iniciar o seguir, o suportar qualsevol acció judicial, reclamació o recurs en totes les vies i jurisdiccions, civil, penal, laboral,
contenciosa administrativa i econòmica administrativa i fins i tot els recursos extraordinaris de revisió
i cassació i els recursos constitucionals en l’àmbit de la seva competència.
2. L’exercici de les facultats establertes en el punt anterior correspon al president del Col·legi, previ
acord de la Junta de Govern.
3. La representació legal del Col·legi, judicial o extrajudicial, recau en el president, que estarà legitimat
per a atorgar poders generals o especials a procuradors, lletrats o a qualsevol classe de mandataris,
previ acord de la Junta de Govern.

Article 3.- Col·legiació
1. Han de pertànyer obligatòriament al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona tots els llicenciats en
medicina o aquell altre títol acadèmic que el substitueixi que, d’acord amb la legislació vigent, exerceixin
la professió únicament o principalment, dins l’àmbit territorial de la província de Barcelona, en qualsevol
de les seves modalitats, sigui de manera independent o bé al servei de les diferents administracions
públiques existents, o d’institucions que en depenguin, o de qualsevol altra entitat pública o privada.
2. També hauran d’incorporar-se obligatòriament al Col·legi de Metges de Barcelona aquelles societats
professionals que tinguin per objecte l’exercici en comú de la medicina, exclusivament o juntament
amb l’exercici d’una altra professió titulada i col·legiada amb la qual no sigui incompatible d’acord amb
l’ordenament jurídic, i que tinguin el seu domicili social i desenvolupin la seva activitat principalment
dins de l’àmbit territorial del Col·legi.
3. Podran sol·licitar voluntàriament la col·legiació els qui, amb títol de llicenciat en medicina, o títol
acadèmic que el substitueixi, no exerceixen la professió.
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Capítol II. Funcions
Article 4.- Funcions
El Col·legi de Metges de Barcelona assumeix, en el seu àmbit territorial, totes les competències que
la legislació vigent li atorga, i, independentment d’aquestes, l’autoritat que d’una manera expressa li
delegui l’Administració per tal que acompleixi les funcions que li són assignades en aquests Estatuts
en tot allò que afecti la salut de les persones i l’ordenació de l’exercici de la medicina i la conservació
dels seus valors ètics.
D’una manera expressa li correspon assumir, en el seu àmbit d’actuació, totes les funcions que es
preveuen en el capítol II del títol V de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i, més particularment, les següents:
A) En relació amb la finalitat de representació i defensa de les legítimes aspiracions dels professionals:

B) En relació amb la finalitat d’orientació i vigilància de l’exercici professional:
1) La salvaguarda i l’observança dels principis ètics i legals de la professió, amb l’elaboració de les
normes deontològiques pertinents i la vigilància del seu compliment.
2) Promoure la formació mèdica continuada, fomentar el dret dels metges a rebre-la, i procurar el
desenvolupament professional continuat dels col·legiats, mantenint a tal fi les relacions oportunes
amb les Universitats i altres entitats acadèmiques i/o científiques.
3) Establir, si escau, requeriments periòdics per acreditar la competència professional dels
col·legiats.
4) Vetllar pel compliment de les normes deontològiques i legals sobre la prescripció de medicaments i l’expedició de la recepta mèdica, i adoptant les mesures més idònies per garantir-ne l’ús i
la prescripció correctes i fomentant, a aquest efecte, la formació i actualització de coneixements en
matèria de prescripció farmacèutica.

1) Assumir la representació dels metges col·legiats i, si escau, de les societats professionals davant
les autoritats i els organismes públics, així com davant d’entitats privades o particulars en la defensa
dels interessos professionals.

5) Exercir la vigilància i el control i, si escau, la sanció d’aquells comportaments i pràctiques mèdiques
que siguin contràries a les normes deontològiques i científiques o que posin en risc la salut d’altres.

2) Defensar el prestigi de tots els col·legiats o qualsevol d’ells, especialment en el cas que fossin
objecte de vexació en l’exercici de la seva activitat professional.

A aquest efecte, també és funció del Col·legi indicar als metges l’obligació de formar-se en determinades àrees de coneixement tècnic, científic o deontològic, quan de la seva actuació se’n dedueixi
algun dèficit formatiu.

3) Vetllar per la igualtat de drets i deures dels seus col·legiats, així com per la solidaritat i ajuda mútua.
4) Ordenar l’exercici de la medicina en l’àmbit de les seves competències i d’acord amb el marc que
estableixin les Lleis.
5) Informar sobre les normes que elabori el Govern de la Generalitat o qualsevol altra Administració
pública que afectin, directament o indirectament, les condicions d’exercici de la medicina, així com
les seves funcions, els títols acadèmics i professionals, el règim d’incompatibilitats, la regulació de
les societats professionals o de qualsevol altre de naturalesa anàloga.
6) Participar en l’elaboració i l’execució dels plans d’estudi de pregrau, així com en els de la fase
postgraduada, d’especialització o de formació continuada.
7) L’exercici i la gestió de totes aquelles competències que li siguin encomanades per les Administracions públiques i d’aquelles que acordi executar amb altres entitats del mateix àmbit d’actuació.
8) Col·laborar amb l’Administració pública mitjançant la participació en òrgans col·legiats quan així es
prevegi legalment, emetre els informes que els siguin requerits per òrgans o autoritats administratives i judicials i assessorar les persones individuals i jurídiques en les condicions previstes per la Llei.

El Col·legi promourà i executarà les accions més adients per tal que els metges exerceixin amb
l’adequada aptitud física i psíquica a fi de no posar en risc la salut d’altres ni la del mateix metge.
El Col·legi podrà establir convenis o acords amb les Administracions públiques, centres sanitaris,
institucions docents, societats científiques i metges individuals, per tal de fer efectiu el desenvolupament d’aquesta funció.
6) Exercir la potestat disciplinària quan la conducta del metge o de la societat professional suposi
infracció dels Estatuts o de la resta de normativa col·legial i professional, i executar la sanció
imposada.
7) Promoure instruments i accions per difondre entre els metges sistemes de prevenció de riscos
clínics derivats de l’exercici professional.
8) Promoure i facilitar als col·legiats i a les societats professionals el compliment suficient del deure
d’assegurança dels riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l’exercici de la seva
professió.

9) Impulsar i promoure iniciatives que puguin significar una millora de les condicions d’exercici professional i de l’atenció a la salut, d’acord amb les noves realitats socioeconòmiques i tecnològiques.

9) Registrar els títols professionals, la documentació acreditativa de la formació continuada realitzada pel metge, així com qualsevol altre document o dada de caràcter professional que la Junta de
Govern pugui acordar.

10) Informar en els processos judicials i administratius en els quals es dirimeixin qüestions relatives
a honoraris professionals, així com facilitar, en general, informació en matèria d’honoraris professionals, respectant el principi de lliure competència.

10) Registrar els col·legiats individuals i les societats professionals. A aquest efecte, el Col·legi
constituirà i custodiarà el corresponent registre col·legial de col·legiats individuals i de societats
professionals.

11) Gestionar el cobrament de les remuneracions i dels honoraris professionals a petició dels
col·legiats individuals i de les societats professionals, podent crear, a aquest efecte, els serveis que
s’escaiguin.

11) Exercir les funcions avaluadores o inspectores que li delegui l’Administració en matèria
d’autoritzacions administratives d’obertura, modificació o tancament de consultes professionals i
centres sanitaris.

12) Promoure actuacions encaminades a què els metges assalariats puguin realitzar les seves tasques dins de l’entitat o empresa de què es tracti, en les condicions d’exercici que siguin conformes
amb el Codi de Deontologia.
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C) En relació amb la finalitat de promoció científica, cultural, laboral i social de la professió:
1) Estimular i realitzar els plans de caràcter científic, cultural i d’assistència social que hom cregui
convenients.
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2) Orientar i assessorar els col·legiats en les qüestions relatives a la jubilació i promoure, col·laborar
i participar en la protecció social dels metges jubilats, malalts o discapacitats, vidus i vídues, fills
disminuïts físics i/o psíquics i orfes de metge, i altres iniciatives similars, ja sigui a través de fons
propis, entitats dependents de corporacions de dret públic, entitats de previsió social, o altres entitats públiques o privades.
3) Organitzar els serveis d’assessorament jurídic, laboral, administratiu, fiscal i d’altres àmbits, promovent i desenvolupant els serveis que els metges i les societats professionals puguin requerir,
aportant a aquest efecte els mitjans organitzatius i econòmics adients.

Capítol IV. Relacions amb altres ens
Article 6.- Coordinació mitjançant el Consell de Col·legis de Metges
1. El Col·legi de Metges de Barcelona, per al compliment dels seus fins en l’àmbit de Catalunya, es
coordinarà amb els altres Col·legis de Metges existents a Catalunya, a través del Consell de Col·legis
de Metges, sense perjudici de les relacions de col·laboració directa que puguin establir-se entre ells.
2. El Col·legi de Metges de Barcelona participarà en les despeses de sosteniment del Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya en la forma prevista en els seus Estatuts.

4) Promoure i desenvolupar accions formatives i divulgatives per als metges, ja sigui a través de
mitjans de formació i de comunicació propis o aliens.

Article 7.- Relacions amb les administracions públiques

5) Fomentar l’estudi dels avenços científics i tècnics per assolir la constant actualització de coneixements, habilitats i aptituds dels seus col·legiats.

Sense perjudici d’altres relacions derivades de la seva actuació, el Col·legi de Metges de Barcelona
es relacionarà:

6) Promoure la participació activa dels metges i del Col·legi en les manifestacions científiques, culturals i socials del seu entorn, col·laborant, si escau, en l’organització d’activitats col·lectives.

1. En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i en tot allò que faci referència als aspectes institucionals i
corporatius, amb el departament competent en matèria de col·legis professionals i en tot el que afecta
al contingut de la seva professió, principalment amb el departament competent en matèria de salut,
amb qui es relacionarà directament o a través del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, d’acord
en tot cas, amb els principis de coordinació i cooperació.

7) Promoure el desenvolupament de la sensibilitat i l’esperit de participació de la societat en el camp
de la medicina i de la salut.
D) En relació amb la finalitat de promoure el dret a la protecció de la salut:
1) Col·laborar amb els poders públics i les altres institucions del país en la consecució del dret a la
protecció de la salut i lluitar per una eficient, justa i equitativa regulació de l’assistència sanitària i de
l’exercici de la medicina, aixó com participar en la defensa i la tutela dels interessos generals de la
col·lectivitat pel que fa a aquesta com a destinatària de l’actuació professional dels metges.
2) Contribuir de manera continuada a l’assessorament ciutadà en els temes relacionats amb la
promoció i la defensa de la salut, vetllant perquè els mitjans de comunicació social divulguin els
avenços de la medicina arrelats científicament i evitin tota propaganda o publicitat que, sigui o no
amb col·laboració de metges, no s’ajusti als requeriments deontològics, i impulsant alhora la informació als ciutadans en relació amb els riscos terapèutics i amb els drets i deures que els pertoquen.
3) Vetllar perquè, en cas de vaga, els metges promoguin els serveis suficients per preservar el dret
a la protecció de la salut dels ciutadans.
4) Col·laborar en la cooperació i l’ajut humanitari internacional mitjançant la dotació de recursos
humans mèdics, si escau.
E) Totes les altres funcions que, d’acord amb els interessos de la societat, garanteixin el dret a la protecció de la salut i siguin beneficioses per als interessos professionals i el compliment dels objectius
col·legials.

Capítol III. Competència
Article 5.- Competència
Correspon al Col·legi de Metges de Barcelona l’exercici de les competències que l’ordenament jurídic atorga als Col·legis Professionals de Catalunya, en tant que llur àmbit i repercussió es refereixin a
la província de Barcelona i, en especial, d’aquelles competències específiques que li han de permetre portar a terme les finalitats i les funcions recollides a l’article 4 d’aquests Estatuts.

2. En l’àmbit de l’Administració de l’Estat, el Col·legi de Metges de Barcelona es podrà relacionar a
través del Consell General de Col·legis Oficials de Metges, sense perjudici de fer-ho directament o a
través del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.
3. La intervenció de l’Administració de la Generalitat sobre l’actuació i el funcionament dels col·legis
professionals i dels consells de col·legis professionals només pot produir-se en els supòsits previstos
per la Llei i té caràcter reglat.

Article 8.- Representació en altres organismes
El Col·legi de Metges de Barcelona estarà representat en totes aquelles comissions i tots aquells
organismes de l’Administració que, dins l’àmbit territorial del Col·legi, tractin qüestions que afectin
les condicions generals de la formació i funció professional del metge o qualsevol altra de la seva
competència.

Capítol V. Domicili, àmbit territorial i llengua
Article 9.- Domicili
1. El Col·legi de Metges de Barcelona té el seu domicili a la ciutat de Barcelona, Passeig de la Bonanova, número 47. Aquest domicili es podrà modificar mitjançant el procediment previst en aquests
Estatuts. La Junta de Govern podrà acordar la creació de delegacions col·legials, en les poblacions
que estimi oportunes.
2. El web institucional del Col·legi és http://www.comb.cat. Aquest domini es podrà modificar per
acord de la Junta de Govern, que ho notificarà als col·legiats a través dels mitjans de comunicació
col·legials.

Article 10.- Àmbit territorial i demarcacions comarcals
1. L’àmbit territorial i d’actuació del Col·legi es circumscriu al territori de la província de Barcelona.
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2. Dins l’àmbit territorial del Col·legi s’estableixen demarcacions comarcals al capdavant de les quals hi
haurà una Junta Comarcal. Aquesta demarcació comarcal coincideix amb la divisió comarcal aprovada
per la Generalitat de Catalunya per la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya o la normativa que la substitueixi.

Article 11.- Llengua
El català és la llengua oficial del Col·legi. El castellà també és llengua oficial.

demana la meitat més un dels delegats de l’Assemblea de Compromissaris, o a petició d’un nombre
superior al 10% dels col·legiats. Si la Llei estableix que per sol·licitar la convocatòria, és suficient un
nombre inferior de persones col·legiades o de delegats, s’estarà al que es disposi legalment.
En qualsevol cas, per a la validesa de l’Assemblea General serà necessària l’assistència del 20% dels
components i els acords es prendran per majoria simple de vots dels assistents.

Capítol II. De l’Assemblea de Compromissaris
Article 16.- Composició i funcions

Títol II. Dels òrgans del Col·legi

1. L’Assemblea de Compromissaris serà constituïda per 300 delegats, elegits per sufragi universal,
secret i directe.
També en formaran part, com a membres nats, els presidents de les seccions col·legials amb càrrec
vigent, i el president de la Comissió de Deontologia.

Article 12.- Òrgans col·legials
1. Els òrgans col·legials són:

2. Les eleccions per a delegat de l’Assemblea de Compromissaris es faran el mateix dia que les eleccions per a la Junta de Govern.

1. L’Assemblea General de Col·legiats.

3. La durada del mandat serà de quatre anys.

2. L’Assemblea de Compromissaris.

4. A més de les funcions que li són expressament atribuïdes en aquests Estatuts, són també funcions pròpies de l’Assemblea de Compromissaris la potestat normativa reconeguda en l’article 42 de la Llei 7/2006,
de 31 de maig, i la resolució dels recursos administratius contra els actes dictats per aquest òrgan.

3. La Junta de Govern.
2. Alhora, el Col·legi es dota d’altres òrgans de caràcter participatiu i assessor que són:
Les seccions col·legials.
Les juntes comarcals.
La Comissió de Deontologia.
Els consells assessors.

Capítol I. De l’Assemblea General
Article 13.- Naturalesa
L’Assemblea General, constituïda per la totalitat dels col·legiats, és l’òrgan sobirà de representació
col·legial, a la qual hauran de donar compte de llur actuació, si hi fossin requerides, l’Assemblea de
Compromissaris i la Junta de Govern.

Article 14.- Funcions
1. Corresponen a l’Assemblea General les funcions previstes en l’article 49.3 de la Llei 7/2006, de
31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, excepte aquelles que
aquests Estatuts estableixen com a pròpies d’un altre òrgan.
2. L’Assemblea General delega totes les seves funcions en una Assemblea de Compromissaris.

Article 15.- Assemblea General Extraordinària

Article 17.- Distribució dels delegats
1. A l’Assemblea de Compromissaris hi haurà representades totes les comarques en què el Col·legi
tingui dividit el seu territori provincial.
2. El nombre de delegats per a cadascuna de les comarques serà igual al que resulti de multiplicar el
nombre de col·legiats pertanyents a la demarcació comarcal pel coeficient obtingut dividint 300 entre
el nombre total de col·legiats. Els resultats s’arrodoniran per excés.
3. Es garantirà que cada demarcació comarcal disposi, com a mínim, de 5 delegats; per això, en aquelles demarcacions comarcals en què el nombre obtingut aplicant allò assenyalat en el punt anterior
sigui inferior a 5, s’incrementarà amb el nombre de delegats necessari per a arribar 5. El nombre total
de delegats amb què s’hagin hagut d’incrementar les diferents demarcacions comarcals per arribar en
cadascuna d’elles a 5, serà sostret del nombre de delegats del Barcelonès.

Article 18.- Condicions per ésser elegible
1. Podran ésser elegibles els col·legiats que figurin en el cens electoral i en la demarcació comarcal
per a la qual és candidat, no es trobin afectats per cap prohibició i/o incapacitat legal o estatutària, i
no estiguin inhabilitats per sentència o resolució administrativa ferma per a l’exercici de la professió
o per ocupar càrrecs públics. No figuraran en el cens electoral les societats professionals inscrites al
registre col·legial.
2. S’entén que pertanyen a una demarcació comarcal determinada els col·legiats que hi tinguin designat el seu primer domicili professional; si aquest no constés en els arxius col·legials, el domicili a
efectes electorals serà el que tingui designat en el Col·legi.

Sens perjudici de la delegació prevista en l’article anterior, l’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari, quan les circumstàncies ho aconsellin, a iniciativa de la Junta de Govern, o si ho
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Article 19.- Condició d’elector
Seran electors tots els col·legiats, exercents o no, que figurin en el cens electoral i que en la data de
la convocatòria de les eleccions no estiguin inhabilitats.
Les societats professionals inscrites al Col·legi no figuraran en el cens electoral i, conseqüentment, no
tindran dret a vot.

Article 20.- Convocatòria i cens electoral
1. Les eleccions per a delegats de l’Assemblea de Compromissaris i per a la Junta de Govern seran
convocades per la Junta de Govern, amb la deguda publicitat, assenyalant les condicions i els terminis
per a llur celebració i concedint 30 dies naturals per a la presentació de candidatures. En qualsevol
cas, el termini finalitzarà a les 14 h del darrer dia natural.
2. La Junta de Govern tancarà i publicarà el cens electoral en la mateixa data de la convocatòria de les
eleccions, fent-lo públic i donant un termini de 15 dies naturals per a impugnacions.

forma proporcional i equitativa, els mitjans materials disponibles per donar a conèixer a la col·legiació
el programa electoral i la candidatura.
3. Queda prohibida tota activitat electoral que sigui contrària a les normes deontològiques o estatutàries, entre les quals la que impliqui descrèdit o falta de respecte personal envers als altres candidats. L’incompliment d’aquesta prohibició comportarà l’exclusió en qualitat de candidat, per acord de
la Junta Electoral, després d’escoltar la Comissió de Deontologia.
4. En cas que es proclamés una sola candidatura, la Junta Electoral, sense necessitat de continuar el
procediment electoral ni celebrar la jornada de vot o sufragi, la declararà guanyadora.

Article 23.- Procediment electiu
1. L’elecció dels delegats de l’Assemblea de Compromissaris serà per votació nominal i secreta, en la
qual podran prendre part tots els col·legiats amb dret a vot, i s’establirà un sol districte electoral per
a cadascuna de les demarcacions comarcals, sens perjudici de la facultat de la Junta de Govern de
constituir les Meses que cregui oportunes.

3. Es nomenarà una Junta Electoral encarregada de portar a terme tot el procés electoral. Aquesta
Junta serà constituïda per 6 membres titulars i 6 suplents, elegits per l’Assemblea de Compromissaris. Tres d’ells, amb els seus respectius suplents, han d’ésser antics membres electes de Juntes
de Govern anteriors o haver estat president d’una Junta Comarcal. Els altres tres, amb els seus respectius suplents, han de pertànyer a la mateixa Assemblea de Compromissaris. Constituïda la Junta
Electoral, els seus components elegiran un dels titulars perquè actuï com a president i un altre com a
secretari. Cap dels membres titulars no podrà ser candidat per a la Junta de Govern.

2. El vot podrà ésser emès personalment o per correu, mitjançant papereta. La Junta Electoral aprovarà un model oficial de papereta, que tindrà un format i unes dimensions únics, amb independència
del nombre de candidats que es presentin per cada candidatura.

Article 21.- Candidats i presentació de candidatures

En tot cas, el vot per mitjans electrònics es farà mitjançant signatura electrònica que haurà de permetre
acreditar la identitat i la condició de col·legiat de la persona emissora del vot, i l’exercici del dret de
manera segura i confidencial.

1. Podran ser candidats els col·legiats que reuneixin els requisits assenyalats en l’article 18 i ho
sol·licitin per escrit a la Junta Electoral.
2. No podrà proclamar-se, ni concórrer a les eleccions, cap candidatura que no compti a la vegada
amb una llista per a cobrir els càrrecs de la Junta de Govern i una altra de Delegats a l’Assemblea de
Compromissaris per a totes les demarcacions comarcals.
3. Per a cadascuna de les demarcacions comarcals es presentaran els candidats en llistes ordenades i tancades formant candidatura. La llista de cada demarcació tindrà com a mínim un nombre de
candidats igual al 25% dels llocs per cobrir a la demarcació comarcal per a la qual es presenti. La
composició de les llistes haurà de comptar amb una participació proporcionada de dones i homes,
d’acord amb els criteris que determini la legislació sobre la igualtat efectiva entre dones i homes i per
la normativa aplicable en matèria electoral.
4. Cada candidatura haurà de nomenar, d’entre els seus components un representant de les dues
llistes presentades que assumirà les funcions pròpies que a aquella li correspongui davant la Junta
Electoral. En el supòsit que no es nomeni expressament, complirà aquesta funció el candidat que es
presenti per ocupar el càrrec de president.

Article 22.- Aprovació de candidatures
1. L’endemà del dia de l’expiració del termini per a la presentació de candidatures, la Junta Electoral
es reunirà i proclamarà la relació de candidatures per a l’Assemblea de Compromissaris i per a la Junta
de Govern que reuneixin les condicions d’elegibilitat. Les votacions tindran lloc a partir dels 30 dies
naturals següents i abans dels 60 dies naturals següents.
2. El Col·legi, a proposta de la Junta Electoral, posarà a disposició de les candidatures proclamades, de
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També es podrà emetre el vot per mitjans electrònics si així ho acorda la Junta de Govern en el mateix
acord de convocatòria de les eleccions. El procediment per a l’exercici del dret de vot telemàtic, així
com els seus requisits, es regularà mitjançant un Reglament que aprovarà l’Assemblea de Compromissaris. Del seu contingut íntegre se’n donarà la corresponent publicitat.

3. El Col·legi trametrà a cada col·legiat les paperetes de totes les candidatures corresponents a la seva
demarcació comarcal i un joc de sobres compost d’un sobre blanc i d’un sobre especial en el qual
figurarà la inscripció següent: “Conté papereta per a l’elecció de l’Assemblea de Compromissaris del
Col·legi de Metges de Barcelona, per a la demarcació comarcal de....”
Votant. Nom i cognoms:
Núm. de col·legiat:
Signatura:
L’elector escollirà la papereta de la candidatura que desitgi votar i la introduirà dintre del sobre blanc.
a) Si vota personalment, prèvia identificació documental, lliurarà aquest sobre blanc al president de
la mesa de votació, que la introduirà a l’urna.
b) Si vota per correu, introduirà el sobre blanc dins del sobre especial i, després de fer-hi constar les
dades que s’hi demanen, el trametrà per correu i amb l’antelació suficient al secretari de la Junta
Electoral dintre d’un tercer sobre, en el qual figurarà de manera destacada la paraula: “Eleccions”.
En sessió pública, s’obrirà el sobre exterior i, previ reconeixement de la firma pel secretari de la
Junta Electoral, aquest custodiarà sense obrir els sobres especials fins al moment de la votació, en
què els passarà als presidents de les meses de votació. S’admetran els sobres arribats a la Junta
Electoral fins a les 24 hores abans d’iniciar-se la votació.
Els presidents de les meses de votació custodiaran, sense obrir, els sobres especials fins que hagin
finalitzat les votacions personals; en aquest moment, i prèvia comprovació que el col·legiat no ha
exercit el seu vot personalment o per mitjans electrònics, si fos el cas, procediran a l’obertura dels
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sobres especials i a dipositar els sobres blancs a les urnes. Els sobres especials corresponents a
col·legiats que hagin votat personalment seran destruïts sense obrir-los.
4. Les meses de votació, reunint si cal diverses demarcacions comarcals, seran constituïdes al lloc,
el dia i a l’hora que es fixi a la convocatòria, per tres col·legiats que hauran de pertànyer al cens
d’electors de la mesa de votació. El de més edat actuarà com a president i el més jove com a secretari. Es designaran els respectius suplents. La designació d’aquests tres membres de les meses de
votació i de llurs suplents es farà per sorteig i serà obligatòria l’acceptació per part dels col·legiats a
qui correspongui. Cada candidatura podrà nomenar un interventor per a cadascuna de les meses de
votació. Seran nul·les totes les paperetes que continguin modificacions en llur constitució i en llur
redacció i que no corresponguin al model oficial.
Finalitzada la votació, es procedirà en cada mesa de votació a l’escrutini públic dels vots obtinguts
per cada candidatura en cadascuna de les demarcacions comarcals, i en serà aixecada l’acta corresponent. Aquesta acta es passarà a la Junta Electoral, la qual, un cop recollides totes les actes de les
meses de votació, procedirà a l’escrutini públic dels vots obtinguts per cada candidatura en cadascuna de les demarcacions comarcals. El president de la Junta Electoral proclamarà els resultats de la
votació, i atribuirà a cada candidatura, en cadascuna de les demarcacions comarcals, el nombre de
delegats que li correspongui, d’acord amb el nombre de vots aconseguits; aquesta atribució es farà
de manera estrictament proporcional.
Del desenvolupament de la votació i del resultat de l’escrutini s’aixecarà acta, signada per tots els membres de la Junta, la qual donarà coneixement del resultat a la Junta de Govern, i seran expedits pel Col·legi
els corresponents nomenaments als delegats elegits. Es comunicarà el nom dels membres elegits al departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de col·legis professionals, al Consell
de Col·legis de Metges de Catalunya i, si escau, al Consell General de Col·legis Oficials de Metges.

Article 25.- Substitució de vacants
La vacant de delegat de l’Assemblea de Compromissaris serà coberta pel candidat següent en ordre
de la candidatura a la qual aquell pertanyia.

Capítol III. De la Junta de Govern
Article 26.- Composició
La Junta de Govern estarà constituïda per un Ple i una Comissió Permanent.

Article 27.- Constitució del Ple i de la Comissió Permanent
1. El Ple de la Junta de Govern estarà constituït per un total de 15 persones membres, 6 càrrecs
nominals i 9 càrrecs vocals.
Els càrrecs nominals són:
a) El president.
b) El vicepresident primer.
c) El vicepresident segon.
d) El secretari.
e) El vicesecretari.
f) El tresorer.

Els vots per correu que arribin amb posterioritat al termini assenyalat per a llur admissió seran destruïts sense obrir-ne els sobres.

2. La Comissió Permanent de la Junta de Govern estarà constituïda pels sis càrrecs nominals.

Article 24.- Reunions i convocatòries

Article 28.- Condicions per ésser elegible

L’Assemblea de Compromissaris es convocarà ordinàriament tres vegades l’any com a mínim, i extraordinàriament a criteri de la Junta de Govern o quan ho demani un nombre no inferior a 50 delegats
de l’Assemblea.

1. Podran ésser elegibles per a tots els càrrecs de la Junta de Govern els col·legiats que figurin en el
cens electoral, no es trobin afectats per cap prohibició i/o incapacitat legal o estatutària i no estiguin
inhabilitats per sentència o resolució administrativa ferma per a l’exercici de la professió o per ocupar
càrrecs públics. No figuraran en el cens electoral les societats professionals inscrites en el Registre
del Col·legi i, conseqüentment, no seran elegibles.

El president de la Comissió de Deontologia i els presidents de les diferents seccions col·legials podran
intervenir en el decurs de la reunió, però no podran participar de les votacions.
Els acords es prendran per majoria simple dels presents, fora del cas de votar una moció de censura.
La votació de la moció de censura es farà de manera secreta i requerirà el vot favorable de la majoria
absoluta dels delegats que componen l’Assemblea de Compromissaris i s’iniciarà quan ho hagin proposat almenys un 30% d’aquests delegats.

2. En tot cas, per ésser candidat al càrrec de president, a més de complir les condicions del paràgraf
anterior, caldrà tenir, a la data de convocatòria de les eleccions, una antiguitat com a col·legiat en
exercici en aquest Col·legi de més de cinc anys, i de forma ininterrompuda.

Article 29.- Convocatòria, forma d’elecció i condició d’elector

El vot dels compromissaris és personal i indelegable.

1. La Junta de Govern convocarà les eleccions d’acord amb el que assenyala l’article 20.

L’ordre del dia serà fixat pel Ple de la Junta de Govern, a proposta del president de la Junta, de tres
membres d’aquesta o de cinc delegats de l’Assemblea de Compromissaris. No es podrà fer cap votació sobre cap punt que no consti a l’ordre del dia.

2. L’elecció es farà per votació de tots els col·legiats, exercents o no, que figurin en el cens electoral i
que a la data de la convocatòria de les eleccions no estiguin inhabilitats. No figuraran en el cens electoral
les societats professionals inscrites al Registre Col·legial i, conseqüentment, no tindran dret a vot.

La convocatòria per a les reunions ordinàries amb el seu ordre del dia, s’haurà de trametre als delegats amb una antelació mínima de 15 dies. Les reunions extraordinàries podran convocar-se amb 48
hores d’anticipació.

Article 30.- Candidats i aprovació de candidatures

La convocatòria es podrà fer per mitjans electrònics en la forma que estableixi la mateixa Assemblea.
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1. Poden ser candidats els col·legiats que reuneixin els requisits assenyalats en l’article 28 i ho
sol·licitin per escrit a la Junta Electoral. Cada candidat haurà d’acompanyar la sol·licitud amb una
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declaració responsable de no estar afectat per cap prohibició o incompatibilitat legal o estatutària i
on es manifesti, si escau, l’existència de possibles conflictes d’interessos en relació amb el càrrec
al qual s’opta en el Col·legi. La Junta Electoral farà públiques les candidatures proclamades i, alhora,
donarà publicitat a les declaracions individuals de possibles conflictes d’interessos que seran publicades tant en el tauler d’anuncis del Col·legi com a la seva pàgina web.

Els presidents de les meses de votació custodiaran, sense obrir, els sobres especials fins que hagin
finalitzat les votacions personals; en aquest moment, i prèvia comprovació que el col·legiat no ha
exercit el seu vot personalment o per mitjans electrònics, si fos el cas, procediran a l’obertura dels
sobres especials i a dipositar els sobres blancs a les urnes. Els sobres especials corresponents a
col·legiats que hagin votat personalment, seran destruïts sense obrir-los.

2. L’aprovació de candidatures es regirà pel que hi ha establert a l’article 22 i, en tot cas, la seva
composició haurà de comptar amb una participació proporcionada de dones i homes. Els criteris per
a determinar-ho seran els que indiqui la legislació sobre la igualtat efectiva entre dones i homes i per
la normativa aplicable en matèria electoral.

3. Les meses de votació seran constituïdes al lloc, el dia i a l’hora que es fixi a la convocatòria, per tres
col·legiats, que hauran de pertànyer al cens d’electors de la mesa de votació. El de més edat actuarà
com a president i el més jove com a secretari. Es designaran els respectius suplents. La designació
d’aquests tres membres de la mesa de votació i de llurs respectius suplents es farà per sorteig i serà
obligatòria l’acceptació per part dels col·legiats a qui correspongui. Cada candidatura podrà nomenar
un interventor per a cadascuna de les meses de votació.

Es presentaran i hauran de concórrer a les eleccions, només candidatures completes, on es podrà
incloure un màxim de cinc suplents, a l’objecte de substituir fins a la data de l’elecció els membres
titulars de la candidatura que causin baixa.
Dos dels suplents es presentaran per cobrir els càrrecs nominals de la Junta de Govern, i la resta per
cobrir els càrrecs de Vocal. Els suplents de càrrecs nominals també podran cobrir les vacants de vocals, un cop s’haguessin esgotat els suplents per a aquests càrrecs. Aquests punts s’hauran d’indicar
a l’escrit de presentació de la candidatura.
El sistema de substitució aplicable serà el contemplat en els Estatuts per a la cobertura de les vacants
que es produeixen durant el període de mandat per als càrrecs de la Junta de Govern.
En els supòsits no previstos explícitament en els Estatuts, la substitució serà acordada per la Junta
Electoral, escoltant prèviament el representant de la candidatura.

Article 31.- Procediment electiu
1. L’elecció dels membres de la Junta de Govern serà nominal i secreta, en la qual podran prendre part
tots els col·legiats amb dret a vot, i s’establirà un sol districte electoral, sense perjudici de la facultat
de la Junta de Govern de constituir les meses que cregui oportunes.
2. El vot podrà ésser emès personalment o per correu, mitjançant papereta. També es podrà emetre
el vot per mitjans electrònics d’acord amb el que s’estableix en l’article 23 dels estatuts.
El Col·legi trametrà a cada col·legiat les paperetes de totes les candidatures i un joc de sobres compost d’un sobre blanc i un sobre especial, en què figurarà la inscripció següent: “Conté papereta per
a l’elecció de la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona”.
Votant. Nom i cognoms:

Seran nul·les totes les paperetes que no siguin completes en llur constitució i en llur redacció i no
corresponguin al model oficial.
Finalitzada la votació, es procedirà en cada mesa de votació, a l’escrutini públic dels vots obtinguts per
cada candidat i se n’aixecarà l’acta corresponent. Aquesta acta es passarà a la Junta Electoral, la qual
un cop recollides les actes de les meses de votació, procedirà a l’escrutini públic dels vots obtinguts
per cada candidat. El president de la Junta Electoral proclamarà els resultats de la votació i atribuirà
els llocs a la Junta de Govern als candidats que hagin obtingut majoria de vots.
S’aixecarà acta del desenvolupament de la votació i del resultat de l’escrutini que serà signada per tots
els membres de la mesa, es remetrà a la Junta Electoral, la qual assabentarà del resultat la Junta de Govern del Col·legi i, a través d’aquesta, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, el Consell General de Col·legis Oficials de Metges i el departament competent de la Generalitat en matèria de col·legis
professionals i seran expedits pel Col·legi els corresponents nomenaments als candidats guanyadors.

Article 32.- Durada del mandat, motius de cessament i substitució de vacants
1. Tots els nomenaments dels càrrecs directius tindran un mandat d’actuació de quatre anys i podran
ser reelegits pel mateix càrrec, amb les limitacions que, si escau, disposi la llei.
2. Els membres de la Junta de Govern cessaran pels motius següents:
a) Expiració del termini per al qual van ésser elegits.
b) Renúncia de l’interessat.

Núm. de col·legiat:

c) Nomenament per a un càrrec del Govern o de l’Administració pública central, autonòmica, local o
institucional, de caràcter executiu.

Signatura:

d) Condemna per sentència ferma que porti annexa la inhabilitació per a càrrecs públics.

L’elector escollirà la papereta de la candidatura que desitgi votar, en la qual podrà substituir els noms
d’alguns candidats pels d’altres candidats al mateix càrrec, i la introduirà dintre del sobre blanc.

e) Sanció disciplinària ferma per falta greu o molt greu.

Si vota personalment, prèvia identificació documental, lliurarà aquest sobre blanc al president de la
mesa de votació, que la introduirà a l’urna.

g) Aprovació d’una moció de censura per l’Assemblea General o de Compromissaris.

Si vota per correu, introduirà el sobre blanc dins el sobre especial i, un cop especificades les dades
que s’hi demanen, el trametrà per correu, amb l’antelació suficient, al secretari de la Junta Electoral,
dins d’un tercer sobre en què figurarà de manera destacada la paraula “Eleccions”. En sessió pública
s’obrirà el sobre exterior i, previ reconeixement de la firma pel secretari de la Junta Electoral, aquest
custodiarà sense obrir els sobres especials fins al moment de la votació, en què els passarà als
presidents de les meses de votació. S’admetran els sobres arribats a la Junta Electoral fins 24 hores
abans d’iniciar-se la votació.
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f) Pèrdua de les condicions d’elegibilitat expressades en l’article 28.

h) Incompliment reiterat de llurs obligacions.
3. El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya adoptarà les mesures que cregui convenients per
completar provisionalment la Junta de Govern, quan es produeixi el cessament de més de la meitat
dels càrrecs.
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En aquest supòsit la Junta provisional que quedi constituïda exercirà les seves funcions fins que
prenguin possessió els designats en virtut d’eleccions, les quals se celebraran d’acord amb les disposicions d’aquests Estatuts, en un període màxim de 6 mesos.
4. En el supòsit que el cessament afecti menys de la meitat del nombre de membres de la Junta, les
vacants que es produeixin de president, vicepresident primer i secretari seran cobertes en la forma
que es determina als Estatuts per a la substitució d’aquests càrrecs; i els càrrecs vacants de vicepresident segon, vicesecretari i tresorer seran cobertes per la mateixa Junta de Govern que designarà
entre els seus membres els que hagin de substituir els cessats.

1. Presidir totes les reunions dels òrgans de govern col·legial, ordinàries i extraordinàries, i qualsevol
altra reunió de col·legiats a la qual assisteixi.
2. Nomenar totes les Comissions, a proposta, si escau, de l’Assemblea de Compromissaris, del Ple o
de la Permanent, i presidir-les, si ho considera convenient.
3. Convocar, obrir, dirigir i aixecar les sessions dels òrgans de govern col·legials i dels consells assessors.
4. Signar les actes que li corresponguin, després de ser aprovades.

Totes les substitucions seran ratificades per l’Assemblea General o de Compromissaris.

5. Demanar als Centres administratius corresponents les dades que necessiti per a complir els acords
dels òrgans de govern i per a il·lustrar-los en llurs deliberacions i llurs resolucions.

Article 33.- Reunions del Ple i de la Comissió Permanent

6. Autoritzar el document que aprovi la Junta de Govern com a justificant del fet que el facultatiu està
incorporat al Col·legi.

1. El Ple es reunirà ordinàriament un cop al mes, com a mínim, i extraordinàriament quan ho sol·liciti
almenys un terç dels seus components o les circumstàncies ho facin aconsellable, a criteri de la Comissió Permanent o del president.

7. Autoritzar els informes i les comunicacions que s’adrecin a les autoritats, a les corporacions o als
particulars.

Les convocatòries es trametran per la secretaria amb vuit dies d’anticipació com a mínim, per escrit i
previ mandat de la Presidència, i inclouran l’ordre del dia. El president podrà convocar el Ple, en qualsevol moment, amb caràcter d’urgència, quan les circumstàncies ho exigeixin.
Els acords s’adoptaran per majoria simple i seran vàlids en primera convocatòria quan assisteixi a la
reunió la majoria dels seus membres i en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre dels
assistents. En cas d’empat en la votació, decidirà amb vot de qualitat el president.
L’assistència a les reunions serà obligatòria. La falta no justificada a tres de consecutives es considerarà com a renúncia al càrrec.
2. La Comissió Permanent serà convocada pel president i es reunirà ordinàriament un cop al mes, i
més sovint quan els assumptes ho requereixin, o bé ho demanin per escrit tres dels seus membres.
La convocatòria de la Comissió Permanent es cursarà amb 48 hores d’anticipació. El president queda
facultat per convocar d’urgència.
Els acords s’adoptaran de la manera prevista per als del Ple.
Haurà d’ésser convocat a la Comissió Permanent qualsevol altre membre del Ple de la Junta de Govern quan hagin de tractar-se assumptes de la seva competència.
3. La convocatòria del Ple i de la Comissió Permanent es podrà fer per mitjans electrònics en la forma
que aquests òrgans estableixin.

Capítol IV. Dels càrrecs de la Junta de Govern
Article 34.- Del president
El president vetllarà pel compliment dels acords de la Junta de Govern o altres òrgans de govern, pel
compliment de les prescripcions legals i reglamentàries i dels acords i de les disposicions que dicti
el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, i si escau, el Consell General de Col·legis Oficials de
Metges.
Les resolucions adoptades en l’exercici de les seves funcions, segons les facultats que li donen
aquests Estatuts, hauran de ser acatades, sense perjudici de les reclamacions que s’escaiguin.
A més de les funcions de representació i execució establertes a l’article 2 dels presents Estatuts, li
corresponen les funcions següents:
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8. Autoritzar els comptes corrents bancaris, les imposicions que es facin i els talons o xecs per retirar
quantitats.
9. Visar les certificacions que siguin expedides pel secretari.
10. Aprovar els lliuraments i les ordres de pagament, així com els llibres de comptabilitat, podent
delegar aquesta funció en el tresorer.
11. Vetllar amb tot l’interès per la bona conducta professional dels col·legiats i per al decòrum del
Col·legi.
El càrrec de president serà exercit gratuïtament, igual que tots els altres de la Junta de Govern, exceptuant el de secretari. No obstant això, al pressupost col·legial hi figuraran les partides que calguin
per a atendre decorosament les despeses de representació del president del Col·legi i de la resta de
persones membres de la Junta.

Article 35.- Dels vicepresidents
El vicepresident primer portarà a terme totes aquelles funcions que li siguin conferides pel president, i assumirà les d’aquest en cas d’absència, de malaltia, d’abstenció o de recusació. Vacant la
Presidència, el vicepresident primer, prèvia ratificació de l’Assemblea de Compromissaris, ocuparà la
presidència fins a la terminació del mandat.
El vicepresident segon portarà a terme les funcions que li siguin conferides pel president i assumirà
les del vicepresident primer en cas d’absència, de malaltia, d’abstenció o de recusació d’aquest. Vacant la vicepresidència primera, ocuparà aquesta fins a la terminació del mandat.

Article 36.- Del secretari
A més de les altres funcions que es derivin d’aquests Estatuts, de les disposicions vigents i de les
ordres procedents de la Presidència, correspon al secretari:
1. Redactar i adreçar els oficis de citació per a tots els actes del Col·legi, segons les ordres que rebi
del president i amb la deguda anticipació.
2. Redactar les actes de les assemblees generals i de compromissaris i de les reunions de la Junta de
Govern, en Ple i en Comissió Permanent, amb expressió dels membres que hi assisteixen, tenint cura
que siguin transcrites, després d’aprovades, al llibre corresponent, i que siguin signades juntament
amb el president.
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3. Portar els llibres que calguin per al millor i més ordenat servei. Haurà d’haver-hi un llibre en el qual
siguin anotades les sancions imposades als col·legiats, incloent-hi les Societats professionals.

2. Les Seccions Col·legials, a petició de la Junta de Govern, presentaran a l’Assemblea de Compromissaris una memòria de les activitats dutes a terme durant el període que es requereixi.

4. Rebre totes les sol·licituds i totes les comunicacions que es trametin al Col·legi, i donar-ne compte
al president.

Article 41.- Constitució

6. Expedir les certificacions que siguin sol·licitades pels interessats.

1. Per a constituir una Secció Col·legial caldrà que ho demani un nombre no inferior a 25 col·legiats, que
es constitueixi una Comissió gestora i que s’elabori un reglament provisional de funcionament; un cop
aquests punts hagin estat acomplerts, la Junta de Govern aprovarà provisionalment la Secció, la qual
haurà de sotmetre la seva constitució definitiva a l’aprovació de l’Assemblea de Compromissaris.

7. Redactar anualment la memòria que reflecteixi les vicissituds de l’any, la qual s’haurà de llegir en
Assemblea ordinària de Compromissaris, i posar en coneixement, si escau, del Consell de Col·legis
de Metges de Catalunya.

2. D’acord amb les diferents característiques de l’exercici professional dels metges i de l’àmbit on
es desenvolupa, es crearan diferents tipus de Seccions. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, se
seguiran els següents criteris d’agrupació:

8. Assumir la direcció dels serveis administratius i del personal del Col·legi, segons les disposicions
d’aquests Estatuts i assenyalar, d’acord amb la Comissió Permanent, les hores que dedicarà a rebre
les visites al despatx de la secretaria.

a) Seccions que agrupen els col·legiats en funció de l’especialitat mèdica que exerceixen i que tinguin inscrit al Col·legi el seu títol de metge especialista. Es podran constituir tantes Seccions com
especialitats mèdiques existeixin oficialment.

El càrrec de secretari serà retribuït amb l’assignació que acordi la Junta de Govern, i figurarà en el
pressupost col·legial.

b) Seccions que agrupin metges de la mateixa institució, organització o centre de treball on desenvolupin l’activitat.

Article 37.- Del vicesecretari

c) Seccions per àmbit d’exercici (metges interns residents, atenció primària, assegurança lliure,
societats professionals, sociosanitari, i d’altres).

5. Signar, juntament amb el president, el document acreditatiu de la incorporació del metge i de les
Societats professionals al Col·legi.

El vicesecretari, segons acordi la Junta de Govern, auxiliarà el secretari en el seu treball, i assumirà les
seves funcions en cas d’absència, de malaltia, d’abstenció, de recusació o de vacant.

Article 38.- Del tresorer
Correspon al tresorer disposar tot el que sigui necessari per a portar la comptabilitat del Col·legi, de firmar els xecs i els talons dels comptes corrents bancaris i també tots els lliuraments i tots els càrrecs.
La Junta de Govern podrà acordar en quins casos serà necessària l’autorització del president i/o del
secretari de la Corporació per al lliurament dels documents esmentats.
Cada any formularà el Compte General de tresoreria, que serà sotmès a l’aprovació del Ple de la Junta
de Govern i de l’Assemblea de Compromissaris. També redactarà el Projecte de Pressupost, que serà
aprovat per la Junta de Govern i per l’Assemblea de Compromissaris, subscriurà el balanç que es dedueixi de la comptabilitat i efectuarà els arqueigs que corresponguin d’una manera regular i periòdica.

d) Seccions que agrupen metges amb una mateixa modalitat d’exercici o una problemàtica específica comuna, i l’esmentada modalitat no s’emmarca exclusivament en una especialitat mèdica oficial
o en àmbits concrets d’exercici, o d’interrelacions amb dues o més especialitats.
e) Seccions que agrupen els col·legiats jubilats o que hagin cessat en l’exercici de la professió.

Article 42.- Funcionament de les seccions i adscripció
1. El funcionament de les Seccions Col·legials serà autònom i elegiran d’acord amb el seu Reglament
llur Junta de Govern, la qual representarà la secció davant els òrgans de govern del Col·legi, i serà
necessària l’autorització de la Junta de Govern per a la representació fora de l’àmbit col·legial.
2. Cada secció es dotarà d’un Reglament de funcionament, que serà aprovat per la Junta de Govern,
i s’ajustarà al reglament marc que per als diferents tipus de Seccions aprovi l’Assemblea de Compromissaris.

Corresponen a cadascun dels vocals aquelles funcions que li siguin encomanades per la Junta de
Govern.

En tot cas, els reglaments de funcionament de les seccions col·legials d’especialitat hauran de preveure necessàriament la forma d’articular-se amb la societat científica de l’especialitat, per tal de
col·laborar en qüestions de caràcter professional, i coordinar-se en la realització d’activitats formatives
o científiques.

Capítol V. De les Seccions Col·legials

3. Els col·legiats podran afiliar-se voluntàriament a les seccions quan així ho sol·licitin per tenir interès
en l’exercici professional que caracteritzi la Secció.

Article 39.- Dels vocals

Article 40.- Naturalesa
1. El Col·legi es dota d’uns òrgans interns de participació que s’anomenen Seccions Col·legials, amb
l’objectiu de reunir en cadascuna d’aquestes els col·legiats que participin de característiques comunes d’exercici professional, i on es puguin debatre, proposar i defensar aspectes específics del seu
exercici o de la seva problemàtica professional comuna, en el marc de la normativa professional, i
assessorar la Junta de Govern quan així ho sol·liciti.
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En tot cas, l’adscripció a les seccions de metges residents i a la secció de metges jubilats serà
automàtica quan en el col·legiat concorrin les característiques per formar-ne part. També ho serà
l’adscripció del col·legiat a la Secció d’Especialitat que es correspongui amb el títol de metge especialista inscrit al Col·legi.
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Capítol VI. De les Juntes Comarcals

8. Els presidents de les Juntes Comarcals es reuniran periòdicament per coordinar la seva actuació.

Article 43.- Demarcacions comarcals

9. El mandat dels membres de la Junta Comarcal coincidirà amb el mandat de l’Assemblea de Compromissaris.

1. El Col·legi de Metges de Barcelona té dividit el seu territori provincial en les següents demarcacions
comarcals:
Alt Penedès.			

Capítol VII. De la Comissió de Deontologia

Anoia.				

Article 44.- Composició i funcions

Bages.			

1. La Comissió de Deontologia estarà formada, com a mínim, per 12 col·legiats nomenats per la Junta
de Govern mitjançant votació secreta i ratificats conjuntament per la primera Assemblea de Compromissaris que se celebri; un cop ratificats, prendran possessió de llurs càrrecs i elegiran entre ells un
president i un secretari, i cessarà en aquest moment la Comissió anterior.

Baix Llobregat.			
Barcelonès.			
Berguedà.
Garraf.
Maresme.
Osona.
Vallès Occidental.
Vallès Oriental.
2. Al capdavant de cadascuna d’aquestes delegacions comarcals, a excepció del Barcelonès, hi haurà
una Junta Comarcal.
3. Cada Junta Comarcal estarà formada per cinc compromissaris dels escollits en les eleccions de
l’Assemblea de Compromissaris per la comarca corresponent, en funció dels vots obtinguts en les
esmentades eleccions per cada candidatura en la comarca, i en ordre de primer a últim de la llista.
El nombre de membres escollits de cadascuna de les candidatures, i que integraran la Junta Comarcal, serà igual al que resulti de multiplicar per cinc el nombre de vots pertanyents a la candidatura, i
dividit pel nombre de vots emesos per a la comarca. Els resultats s’arrodoniran per excés.

2. D’entre els col·legiats nomenats, caldrà que almenys un terç hagin format part de comissions de
deontologia anteriors, i que un altre terç sigui escollit entre membres de societats científiques.
3. Els membres de la Comissió de Deontologia cessaran pels mateixos motius que els previstos en
aquests Estatuts per les persones membres de la Junta de Govern.
Les vacants que es produeixin es cobriran tenint en compte la proporcionalitat a la que es refereix
l’apartat 2.
4. Són funcions de la Comissió:
a) Assessorar la Junta de Govern en totes les qüestions i en tots els assumptes de la seva competència.
En totes les qüestions estrictament ètiques valorarà l’existència o no de transgressions a les Normes Deontològiques i haurà de dictaminar preceptivament abans que la Junta de Govern adopti
una decisió.
b) Proposar la revisió i actualització del Codi de Deontologia.

4. Els membres elegits es constituiran com a Junta dins el mes següent a la data de proclamació dels
resultats electorals, escollint entre ells els càrrecs de president de la Junta.

c) Impulsar i promoure accions de prevenció i divulgació ètica i deontològica en els sectors professionals, acadèmics i científics.

En el supòsit que no existís acord entre els membres de la Junta per a l’elecció de president, ostentarà aquest càrrec el primer membre de la llista més votada.

d) Elaborar informes i estudis i promoure el debat de noves situacions que es produeixin amb l’avanç
de la medicina a la llum del Codi de Deontologia.

5. En aquelles demarcacions comarcals on les necessitats ho aconsellin, la Junta es podrà ampliar
amb els metges que calguin d’acord amb la Junta de Govern, sense necessitat que els nous membres hagin de tenir la condició de Compromissaris.

e) Valorar tècnicament la pràctica mèdica quan així ho sol·liciti la Junta de Govern.

6. Els membres de la Junta Comarcal cessaran pels mateixos motius que els previstos en aquests
Estatuts pels membres de la Junta de Govern.
La vacant que es produeixi serà coberta pel compromissari següent en ordre de la candidatura a la
qual aquell pertanyia.
En el supòsit que les vacants no es poguessin cobrir per aquest mecanisme, la Junta de Govern a
proposta de la Junta Comarcal procedirà al nomenament del col·legiat que consideri oportú sense
necessitat que hagi de tenir la condició de compromissari.
7. El funcionament de les Juntes Comarcals serà autònom, actuaran com a assessores de la Junta de
Govern i desenvoluparan les funcions d’ordre executiu que aquesta els delegui. Les juntes comarcals
seran representades obligatòriament en les negociacions que es facin amb motiu de l’exercici professional pel que fa al seu àmbit geogràfic.
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f) Informar preceptivament en tots els procediments de tipus disciplinari, d’acord amb el que
s’assenyala en el procediment disciplinari previst en aquests Estatuts.
5. Les decisions de la Comissió de Deontologia hauran de figurar en acta.
6. La Comissió de Deontologia haurà de lliurar a la Junta de Govern els seus dictàmens i els seus
informes sobre les denúncies i les qüestions que li siguin presentades, en un termini màxim de tres
mesos, prorrogables un mes, a petició justificada de la Comissió i fins al màxim d’un any, excepte
en les peticions d’informes dins de procediments disciplinaris que es regiran pels terminis que en
aquesta matèria s’estableixin.
7. La Comissió de Deontologia coordinarà la seva actuació amb la resta de comissions de deontologia
dels Col·legis que componen el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.
8. La Comissió de Deontologia presentarà a l’Assemblea de Compromissaris, en la primera reunió de
cada any, la memòria de les seves activitats anuals.
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Capítol VIII. Dels consells assessors
Article 45.

amb caràcter permanent a qualsevol dels dits Estats, notificaran la seva actuació al Col·legi de Metges
de Barcelona en els termes que reglamentàriament s’estableixin, i d’acord amb les normes comunitàries destinades a facilitar la lliure circulació dels professionals mèdics.

1. El Col·legi es podrà dotar d’uns òrgans consultius i de participació que s’anomenaran consells
assessors, la funció dels quals serà la d’informar i assessorar la Junta de Govern en tots aquells assumptes d’interès col·lectiu col·legial que, a requeriment de la Junta de Govern, es puguin plantejar,
i assessorar en totes les qüestions de caràcter professional, sanitari o assistencial que s’estimin
d’interès per al Col·legi.

6. Els metges a què es refereixen els dos apartats anteriors s’inclouran en un registre col·legial, i estaran sotmesos, en tot cas, a les competències d’ordenació, control deontològic i potestat disciplinària
del Col·legi de Metges de Barcelona, i no podran participar de cap dret electoral ni figurar en el cens.

2. La constitució i composició de cada Consell Assessor serà determinada per la Junta de Govern, i el
mandat dels seus membres s’extingirà, en tot cas, amb el mandat de la Junta de Govern.

1. Per a ésser admès al Col·legi de Metges de Barcelona caldrà acompanyar la sol·licitud del títol
de llicenciat en medicina, o títol acadèmic que el substitueixi, expedit o homologat o reconegut per
l’organisme públic competent, la resta de documents o requisits administratius que acordi la Junta
de Govern i acreditar el compliment de les condicions d’aptitud o competència professional que, si
escau, la legislació estableixi.

3. Els consells assessors es reuniran tantes vegades como sigui necessari i seran convocats amb el
corresponent Ordre del dia pel president del Col·legi, el qual dirigirà les reunions.

Títol III. Vinculació amb el Col·legi.
La col·legiació i la inscripció
de les Societats Professionals
Article 46.
La vinculació amb el Col·legi es realitza a través de la col·legiació, en el cas dels llicenciats en medicina, o títol acadèmic que el substitueixi, que exerceixin la professió mèdica en l’àmbit territorial del
Col·legi, i a través de la inscripció en el Registre Col·legial, per al cas de les societats professionals i
que desenvolupin la seva activitat mèdica en l’àmbit territorial d’aquesta Corporació, en les condicions
previstes en aquests Estatuts.

Capítol I. De la col·legiació
Article 47.- Obligatorietat de la col·legiació
1. És requisit indispensable la incorporació al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona per a tots els
llicenciats en medicina, o títol acadèmic que el substitueixi, que exerceixin la professió mèdica, únicament o principalment, dins l’àmbit territorial de la província de Barcelona.
2. Es considera exercici de la professió mèdica la prestació de serveis mèdics en llurs diferents modalitats i àmbits desenvolupant aquelles funcions que la Llei atribueix als metges.
3. Els professionals inscrits en el Col·legi de Metges de Barcelona podran exercir la professió en
l’àmbit territorial d’un altre Col·legi d’acord amb el procediment de comunicació que, si escau, hagi
acordat l’òrgan competent del lloc on hagi de prestar llurs serveis.
4. Els metges inscrits en un altre Col·legi de Metges podran exercir ocasionalment la professió en
l’àmbit territorial del Col·legi de Metges de Barcelona, d’acord amb el procediment de comunicació
que estableixi el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.
5. Els metges nacionals dels Estats Membres de la Unió Europea que vulguin prestar serveis de
caràcter ocasional dins l’àmbit territorial de la província de Barcelona, i estiguin prèviament establerts
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Article 48.- Sol·licituds de col·legiació

En el cas de metges acabats de graduar que no haguessin rebut encara el corresponent títol acadèmic, la Junta de Govern podrà concedir també la col·legiació, sempre que l’interessat presenti una
certificació d’una Universitat espanyola acreditativa de la finalització dels estudis de medicina, així
com el document que justifiqui haver abonat els drets d’expedició del títol. Una vegada expedit l’haurà
de presentar en el Col·legi per registrar-lo.
2. Quan el sol·licitant estigui o hagi estat col·legiat en un altre Col·legi de Metges, pertanyent o no
a l’estat espanyol, haurà de presentar, a més, un certificat lliurat pel Col·legi d’origen, en el qual
s’acrediti que no està inhabilitat per a l’exercici de la professió, i que està al corrent de pagament de
les quotes col·legials.
3. El sol·licitant facilitarà totes les dades personals, acadèmiques i professionals que acordi la Junta
de Govern, i que siguin necessàries per al compliment de les finalitats i funcions col·legials.
Si escau, el sol·licitant aportarà el títol o títols de metge especialista oficialment expedits, homologats o reconeguts per l’organisme públic competent. Aquesta obligació perdurarà mentre estigui
col·legiat.
4. La Junta de Govern verificarà el compliment dels anteriors requisits i acordarà, en el termini màxim
d’un mes, el que estimi pertinent pel que fa a la sol·licitud d’inscripció i durant aquest termini practicarà les comprovacions que cregui necessàries, i podrà requerir del sol·licitant documents i aclariments complementaris.
5. La col·legiació de metges estrangers es farà d’acord amb el que determinin les disposicions vigents.
6. El Col·legi obrirà un expedient per a cada col·legiat en el qual seran consignats els seus antecedents i la seva actuació col·legial i professional. El col·legiat estarà obligat a facilitar les dades personals, acadèmiques i professionals necessàries per mantenir actualitzats els antecedents referits.
7. El Col·legi disposarà d’un registre col·legial dels metges inscrits que contindrà les dades necessàries per al compliment de les finalitats i funcions col·legials. El tractament de les dades del registre
col·legial es realitzarà d’acord amb la normativa de protecció de dades, diferenciant les dades accessibles al públic d’aquelles altres dades que no ho són.
8. Els metges que hagin complert els 70 anys d’edat, continuïn o no exercint la professió, i els que
hagin complert 65 anys i no l’exerceixin, gaudiran de la condició de col·legiats honorífics.
9. Excepcionalment, l’Assemblea de Compromissaris, a proposta de la Junta de Govern, podrà nomenar col·legiat d’honor aquelles persones, metges o no, que hagin fet una tasca rellevant i meritòria en
relació amb la professió mèdica.
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Article 49.- Denegació de la col·legiació i recursos
1. La sol·licitud de col·legiació serà denegada en els casos següents:
a) Quan els documents presentats amb la sol·licitud d’ingrés siguin insuficients o ofereixin dubtes
sobre llur legitimitat i no s’hagin completat o esmentat en el termini assenyalat a aquest efecte, o
quan el sol·licitant hagi falsejat les dades i els documents necessaris per a la seva col·legiació.

c) Ésser representats i emparats pel Col·legi i per la seva assessoria jurídica, quan necessitin presentar reclamacions fonamentades a les autoritats, als tribunals, a les entitats públiques o privades
i en totes les divergències que sorgeixin en ocasió de l’exercici professional. Seran a càrrec del
col·legiat sol·licitant totes les despeses que el procediment ocasioni, llevat de decisió contrària de
la Junta de Govern.

b) Quan el peticionari no acrediti haver satisfet les quotes de col·legiat en el Col·legi d’origen.

d) Pertànyer a Mutual Mèdica de Catalunya i Balears, mutualitat de previsió social establerta pel
Col·legi als efectes previstos en la normativa d’aplicació.

c) Quan hagués sofert alguna condemna per sentència ferma dels tribunals, que en el moment de
la sol·licitud l’inhabiliti per a l’exercici professional.

e) No ésser limitat en l’exercici professional, fora que s’hagin incomplert les normes previstes en
aquests Estatuts, o en la resta de l’ordenament jurídic d’aplicació.

d) Quan hagués estat expulsat d’un altre Col·legi sense haver estat rehabilitat.

f) No suportar altres càrregues corporatives que les assenyalades per les Lleis, aquests Estatuts o
les vàlidament acordades.

e) Quan en formular la sol·licitud, es trobi suspès de l’exercici de la professió, en virtut de correcció
disciplinària imposada per un altre Col·legi.
Obtinguda la rehabilitació o desapareguts els obstacles que s’oposessin a la col·legiació, aquesta
haurà d’ésser acceptada pel Col·legi sense dilació ni excusa de cap mena.
f) Estar complint condemna per delicte dolós, realitzat en l’exercici de la professió, o havent fet
prevaler la condició de metge.
g) En tot cas, quan no s’acrediti el compliment d’algun dels requisits establerts legalment, per
aquests Estatuts, o pels òrgans de govern col·legial.
2. Si la Junta de Govern acordés denegar la sol·licitud de col·legiació, ho comunicarà a l’interessat dins
els 15 dies següents a la data de l’acord denegatori, expressant els fonaments d’aquest i els recursos
de què és susceptible.
3. En el termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació de l’acord denegatori,
l’interessat podrà formular recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern, el qual es resoldrà en el termini màxim d’un mes. Contra l’acord denegatori l’interessat podrà recórrer, de manera
directa, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 50.- Classes de col·legiats
1. Els col·legiats figuraran inscrits en el registre col·legial amb exercici, excepte en els supòsits previstos en l’apartat següent.
2. Es consideren col·legiats sense exercici, a títol enunciatiu, aquells llicenciats en medicina, o títol
acadèmic que el substitueixi, que així ho declarin, els metges en situació d’atur, els que no tinguin
el corresponent permís de treball quan aquest sigui legalment exigible, els incapacitats, els metges
suspesos o inhabilitats per l’exercici de la professió, i els que hagin cessat de l’activitat professional.
3. Els col·legiats podran gaudir de la condició de col·legiat d’honor o de col·legiat honorífic, en els
termes esmentats en l’article 48 d’aquests Estatuts.

g) En general, gaudir de tots els serveis que ofereixi el Col·legi.

Article 52.- Deures dels col·legiats
Els col·legiats tindran els deures següents:
a) Conèixer i complir el que disposen aquests Estatuts, així com els acords dels òrgans de Govern
del Col·legi, llevat que se sol·liciti i s’obtingui la suspensió d’aquells en els supòsits previstos en
aquests Estatuts.
b) Conèixer i complir el que es disposa en els preceptes del Codi de Deontologia.
c) Estar al corrent de pagament de les quotes col·legials i de la resta d’obligacions econòmiques
que s’escaiguin.
d) Comunicar al Col·legi les dades personals, acadèmiques i professionals necessàries per al compliment de les finalitats i les funcions col·legials establertes per aquests Estatuts o per òrgans de
govern col·legials.
e) Comunicar al Col·legi el compliment del deure legal de tenir subscrita una assegurança de Responsabilitat Civil, si per la seva activitat hi estan obligats.
f) Abstenir-se d’exercir la professió quan existeixin alteracions orgàniques, psíquiques o hàbits tòxics
que impedeixin un correcte exercici, i comunicar al Col·legi la seva possible situació de discapacitat,
comprometent-se al seguiment de les recomanacions que la Corporació efectuï.
g) Complir amb lleialtat les funcions inherents a la condició de membre o càrrec de qualsevol òrgan
col·legial de govern o de participació previstos en aquests Estatuts.
h) Tramitar per conducte del Col·legi, que hi donarà curs amb el seu informe preceptiu, tota petició o
reclamació que hagi de formular al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.
i) Complir amb la normativa legal que sigui directament d’aplicació a la seva activitat professional.

Article 51.- Drets dels col·legiats

j) Col·laborar en el compliment de les activitats de vigilància de l’exercici professional.

Els col·legiats tindran els drets següents:

k) Estendre els certificats mèdics utilitzant els diferents impresos oficials editats i distribuïts amb
aquesta finalitat en els termes que determinen les disposicions legals o reglamentàries, l’expedició
dels quals és gratuïta excepte si s’han realitzat actes mèdics necessaris per estendre el certificat.

a) Participar en la gestió corporativa i, per tant, exercir el dret de petició, el de vot i el d’accés als
llocs i als càrrecs directius.
b) Ésser defensats a petició pròpia pel Col·legi, quan siguin vexats o perseguits amb motiu de l’exercici
professional.
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Article 53.- Divergències entre col·legiats
Les diferències de caràcter professional que poguessin sorgir entre col·legiats, seran sotmeses a la
deliberació i ulterior resolució de la Junta de Govern.

Capítol II. De les societats professionals
Article 54.- La incorporació al Col·legi i el vincle jurídic
1. Són societats professionals aquelles que compleixen els requisits que estableixi en cada moment
la legislació general i especial d’aplicació.
2. Hauran d’incorporar-se obligatòriament al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona aquelles societats
professionals que tinguin per objecte l’exercici en comú de la medicina, exclusivament o juntament
amb l’exercici d’una altra professió titulada i col·legiada amb la qual no sigui incompatible d’acord amb
l’ordenament jurídic, i que tinguin el domicili social i desenvolupin la seva activitat principalment dins
de l’àmbit territorial del Col·legi.
3. La incorporació de les societats professionals al Col·legi es farà mitjançant la inscripció en el seu
Registre de Societats professionals.
4. La inscripció en el Registre de Societats Professionals del Col·legi és el vincle jurídic que determina
la subjecció de les societats professionals al règim jurídic que s’estableixi estatutàriament i reglamentàriament per a aquestes, i permet el compliment del mandat legal de control i aplicació del règim
deontològic i disciplinari.
5. Els socis i administradors de les societats professionals estaran obligats permanentment a identificar en el Col·legi quins són els socis professionals de la societat, i la vigència o no dels requisits que
legalment determinin que la societat té la qualitat de societat professional.

Article 55.- Règim jurídic
Les societats professionals estan sotmeses, al marge de la normativa general de la forma societària adoptada i la normativa específica sobre societats professionals, a la normativa reguladora de
l’exercici professional de la medicina i, en particular:
a) A les normes de deontologia mèdica, llevat d’aquelles que per la seva naturalesa només puguin
ésser destinades a les persones físiques.
b) Als règims estatutaris de drets i deures, de vigilància i control, i disciplinari i sancionador, en
l’extensió i la forma que es determina en aquests Estatuts.
c) A l’obligació de subscriure l’assegurança de responsabilitat civil professional corresponent i comunicar-ho al Col·legi.
d) Al deure del secret professional.

Article 56.- Règim de drets i deures estatutaris
1. Les societats professionals inscrites estaran sotmeses al règim econòmic col·legial previst en
aquests Estatuts i abonaran, si escau, les quotes d’inscripció i les quotes periòdiques que acordi
l’Assemblea de Compromissaris.
2. Les societats professionals no tenen dret de sufragi actiu ni passiu.
3. Quant a la resta de drets i deures, serà extensible a les societats professionals el règim de drets
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i deures que es preveuen estatutàriament i reglamentàriament per als col·legiats persones físiques,
llevat que no els pugui ser d’aplicació natural per la seva condició de persones jurídiques, o bé per
imperatiu legal.

Article 57.- De la vigilància i el control de l’exercici professional
Les societats professionals resten sotmeses plenament al règim de vigilància i control de l’exercici
professional establertes en el capítol I del títol VI d’aquests Estatuts.

Article 58.- Del règim disciplinari i sancionador
Les societats professionals resten sotmeses al règim de responsabilitat disciplinària i dels procediments que s’estableix en el capítol II del títol VI d’aquests Estatuts, i, en concret, als tipus de faltes i
sancions previstos, en tot allò que els sigui d’aplicació.

Article 59.- Del Registre de Societats Professionals
El Registre de Societats Professionals del Col·legi és l’instrument col·legial on s’han d’inscriure obligatòriament les societats professionals a què es refereix l’article 3.2 d’aquests Estatuts, d’acord amb
la legislació especial de les societats professionals, i té per objecte:
a) Inscriure els actes i contractes relatius a la vida de les societats professionals amb rellevància
per a l’exercici de les funcions i competències del Col·legi, en els termes previstos en la normativa
específica.
b) Contenir la màxima informació possible perquè el Col·legi pugui exercir les seves competències
sobre les societats professionals.
c) Donar publicitat dels actes inscrits, tant mitjançant els portals d’Internet del mateix Col·legi, com
els que puguin ser creats per les Administracions competents.

Article 60.- Reglament del Registre de Societats Professionals
L’Assemblea de Compromissaris aprovarà un reglament que reguli la constitució, funcionament, inscripció i publicitat del Registre de Societats professionals del Col·legi, en el qual es preveuran els
requisits i procediment d’inscripció, i qualsevol altra qüestió que s’estimi necessària per l’adequat
compliment de les seves funcions.

Títol IV. Règim econòmic
Article 61.- Competències
El Col·legi, en tant que entitat amb personalitat jurídica pròpia, és autònom en la gestió i l’administració
dels seus béns, i la seva economia és independent de la d’altres entitats corporatives de la professió.

Article 62.- Confecció i liquidació del pressupost del Col·legi
El Col·legi de Metges de Barcelona confeccionarà anualment el projecte de pressupost dels seus
ingressos i de les seves despeses, i haurà de presentar-lo durant el darrer trimestre de cada any a
l’aprovació de l’Assemblea de Compromissaris.
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Així mateix, dintre del primer trimestre de cada any, haurà de presentar davant l’Assemblea de Compromissaris el balanç i la liquidació pressupostària tancats el 31 de desembre de l’any anterior, per
a l’aprovació, si escau. Prèviament, l’esmentat balanç, acompanyat dels justificants d’ingressos i de
despeses efectuats, així com de l’informe d’auditoria, haurà estat a disposició de la respectiva Comissió d’Hisenda nomenada per l’Assemblea, així com de qualsevol col·legiat que ho requereixi.

Article 63.- Règim d’auditoria
La gestió financera i pressupostària del Col·legi serà objecte d’auditoria anyal realitzada per una entitat
externa.
El nomenament de l’entitat que haurà de realitzar l’auditoria correspon a l’Assemblea de Compromissaris, i la seva durada serà per períodes de dos anys.

La Junta de Govern també podrà concedir l’exempció de totes les quotes col·legials, de manera temporal, a aquells col·legiats que justifiquin formalment llur situació d’atur o situació econòmica precària.
2. El metge que no aboni les quotes ordinàries i/o extraordinàries de dos trimestres consecutius, o
no aboni els drets o quotes d’habilitació, serà requerit per fer-les efectives i, un cop transcorreguts
tres mesos d’aquest requeriment sense que les hagi satisfet, el Col·legi, previ tràmit d’audiència,
el suspendrà en l’exercici de la professió fins que hagi satisfet el seu deute. Aquesta suspensió no
l’alliberarà del pagament de les quotes que es vagin produint, ni impedirà que el Col·legi procedeixi al
cobrament dels dèbits i de les despeses originats.
3. La manca de pagament de les quotes per part de les societats professionals donarà lloc a la
cancel·lació, temporal o definitiva, dels assentaments de la societat en el Registre de Societats Professionals del Col·legi.

Els recursos del Col·legi de Metges de Barcelona seran de caràcter ordinari i extraordinari.

4. El Col·legi podrà comunicar la situació de suspensió de l’exercici a les entitats sanitàries públiques
i privades pertinents, sens perjudici d’informar també a través dels mitjans de comunicació col·legials
i anotar-ho en el registre públic col·legial, on constarà com a col·legiat sense exercici, i restaran suspesos els seus drets de sufragi actiu i passiu.

Seran recursos ordinaris:

No podrà ésser lliurada certificació col·legial, com tampoc la de baixa, al col·legiat morós.

Article 64.- Recursos econòmics

a) Els rendiments dels béns i dels drets que constitueixin el seu patrimoni.
b) Els drets que s’estableixin per a l’elaboració remunerada d’informes, de dictàmens, d’estudis i
d’altres serveis.
c) Els drets d’incorporació, les quotes ordinàries i extraordinàries, incloses les contribucions, la participació assignada als certificats, els segells autoritzats i els impresos de caràcter oficial.
d) Els drets derivats del lliurament de certificacions fefaents.
e) Els drets d’intervenció professional.
f) Qualsevol altre que legalment pugui assimilar-se als anteriors.
Seran recursos extraordinaris:

5. La Junta de Govern està facultada per concedir l’ajornament de pagament de quotes i dèbits en les
condicions que acordi en cada cas particular.

Article 67.- Recaptació de quotes
1. Les quotes d’entrada seran abonades en el moment de la inscripció al Col·legi o en el primer rebut
que es giri. Les quotes ordinàries, i les extraordinàries, si escau, seran cobrades trimestralment, o
amb la periodicitat que, en tot cas, determini l’Assemblea de Compromissaris.
2. La recaptació d’altres drets econòmics vàlidament acordats, així com com els drets que li corresponguin per dictàmens, reconeixements de firmes, expedicions de certificacions, sancions i totes les
prestacions o per serveis que s’estableixin a favor dels col·legiats, es realitzaran com a regla general,
en el moment de la realització de la prestació, servei o actuació.

a) Les donacions o subvencions de procedència pública o privada.
b) Els béns que a títol hereditari o per qualsevol altra causa siguin incorporats al patrimoni
col·legial.
c) Qualsevol altre que fos legalment possible i que no constitueixi recurs ordinari.

Article 65.- De les quotes
1. Els metges col·legiats, amb exercici o sense, estaran obligats a satisfer les quotes aprovades per
l’Assemblea de Compromissaris. Així mateix, aquest òrgan podrà establir quotes per les societats
professionals d’acord amb l’especificitat d’aquestes societats.
2. Les quotes podran ser ordinàries, especificant, si fos el cas, el seu caràcter finalista, o extraordinàries, a més de les quotes d’entrada que s’hauran de satisfer a l’hora d’inscriure’s o reincorporar-se
al Col·legi.

Article 66.- Exempció, impagament i ajornament de quotes

Article 68.- Despeses
Les despeses del Col·legi previstes al pressupost, seran les necessàries per al compliment de les
finalitats i funcions col·legials, i per mantenir i crear, si escau, els serveis que es requereixin a favor
del metge.

Article 69.- Destinació dels béns en cas de dissolució, integració o substitució
1. En cas de dissolució del Col·legi de Metges de Barcelona, serà nomenada una Comissió liquidadora
la qual suposant que hi hagués béns i valors sobrants, després de satisfer els deutes, els adjudicarà
als organismes que el substitueixen o a les entitats benèfiques i de previsió social dels metges dins
del seu àmbit territorial.
2. En cas d’integració del Col·legi amb altres col·legis catalans, o en cas que el Col·legi sigui substituït
per un Col·legi únic en l’àmbit de Catalunya, l’Assemblea General o l’Assemblea de Compromissaris, a
proposta de la Junta de Govern, acordaran els mecanismes oportuns per portar-ho a terme.

1. Els metges majors de 70 anys i els de més de 65 anys que hagin cessat en el seu exercici professional estaran exempts del pagament de les quotes col·legials.
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Títol V. Règim jurídic
Article 70.- Règim jurídic
1. El Col·legi, 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. En l’exercici de les seves funcions públiques, el Col·legi de Metges 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 procediment administratiu.
3. En l’exercici de les seves funcions privades, el Col·legi de Metges resta sotmès al dret privat.
També queden inclosos en aquest àmbit els aspectes relatius al patrimoni, a la contractació i a les
relacions amb el seu personal, que es regeixen per la legislació laboral.

Article 71.- Competències
1. La competència és irrenunciable i serà exercida precisament pels òrgans col·legials que la tinguin
atribuïda com a pròpia, salvant els casos de delegació o d’advocació previstos legalment.
2. La delegació de signatura i la suplència no suposen alteració de la titularitat de la competència.

3. Podran interposar recurs contra els actes col·legials:
a) Quan es tracti d’un acte d’efectes jurídics individualitzats, els titulars d’un dret subjectiu o d’un
interès legítim, personal o directe en l’assumpte.
b) Quan es tracti d’un acte o acord que afecti una pluralitat indeterminada de persones, s’entendrà
que qualsevol col·legiat està legitimat per recórrer.
4. La interposició de qualsevol recurs, excepte disposició legal en contrari, no suspendrà l’execució de
l’acte impugnat, però l’òrgan a qui competeixi de resoldre’l, prèvia ponderació, suficientment raonada entre el perjudici que causaria a l’interès públic o a tercers la suspensió i el perjudici que es causa al recurrent
com a conseqüència de l’eficàcia immediata de l’acte recorregut, podrà suspendre d’ofici o a sol·licitud
del recurrent l’execució de l’acte recorregut, quan es doni alguna de les següents circumstàncies:
a) Que l’execució pogués causar un perjudici d’impossible o difícil reparació.
b) Que la impugnació es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret previstes en la
normativa de procediment administratiu comú vigent.
A fi de garantir la protecció de l’interès públic, i en especial tractar de salvaguardar el dret de protecció
de la salut, o per assegurar l’eficàcia de la resolució impugnada, podran adoptar-ne, en dictar l’acord
de suspensió, les mesures cautelars adients o acordar una suspensió parcial, mantenint l’execució en
tots aquells extrems de la resolució necessaris per protegir els drets i interessos esmentats.

3. El Col·legi de Metges de Barcelona és plenament competent, en el seu àmbit territorial, per a
l’exercici de les funcions que li atribueix la legislació vigent i els Estatuts.

L’acte impugnat s’entendrà suspès en la seva execució si transcorreguts trenta dies des que la
sol·licitud de suspensió hagi tingut entrada en l’òrgan competent per decidir sobre aquella, no s’hagi
dictat resolució expressa.

Article 72.- Eficàcia

Article 74.- Notificació

1. Els acords o actes col·legials de regulació interna són públics i hom els donarà la publicitat adequada
dins l’àmbit col·legial.

1. Seran notificats als interessats els actes que afectin els seus drets i interessos legítims, en els termes i amb la forma prevista a la normativa de procediment administratiu comú. La notificació personal
podrà ser realitzada per un empleat del Col·legi degudament autoritzat per la Junta de Govern.

2. Els altres acords o actes col·legials seran vàlids i produiran efecte d’ençà de la data en què siguin
dictats, llevat que s’hi disposi una altra cosa.
L’eficàcia restarà demorada quan així ho exigeixi el contingut de l’acte o sigui supeditat a la seva notificació, publicació o aprovació superior.
Excepcionalment hom podrà atorgar eficàcia retroactiva als actes que es dictin en substitució d’altres
d’anul·lats i, així mateix, quan produeixin efectes favorables a l’interessat, sempre que els supòsits
de fet necessaris existissin ja en la data en la què es retrotragui l’eficàcia de l’acte i aquest no lesioni
drets o interessos legítims de tercers.

Article 73.- Recursos
1. Contra els actes i els acords del Col·legi subjectes a dret administratiu que posin fi a la via administrativa i contra les resolucions i actes de tràmit, si aquests darrers decideixen directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, podrà interposar-se recurs potestatiu
de reposició en el termini d’un mes.

2. Les notificacions als col·legiats seran vàlides quan es practiquin en el domicili que el metge hagi comunicat al Col·legi. El canvi de domicili no comunicat prèviament no produirà efectes, sense perjudici
de la responsabilitat derivada del fet de no haver comunicat reglamentàriament l’eventual trasllat.
3. La notificació per mitjans electrònics serà vàlida quan l’interessat hagi assenyalat aquest mitjà com
a preferent o hagi consentit la seva utilització, en els termes previstos en la normativa aplicable.

Títol VI. De la vigilància i el control
de l’exercici professional
i del règim disciplinari

Contra aquests actes i acords també es pot interposar de manera directa recurs contenciós administratiu.

Capítol I. De la vigilància i control de l’exercici professional

2. El recurs extraordinari de revisió es pot interposar contra els actes administratius dictats pel Col·legi que
posin fi a la via administrativa o respecte dels quals no s’hagi interposat recurs dins de termini, d’acord
amb els supòsits i els terminis regulats en la normativa de procediment administratiu comú vigent.

Article 75.- Objecte
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a) La garantia de l’adequada pràctica mèdica, quan hi hagi indicis de manca de la necessària plena
capacitat i/o competència pel seu normal desenvolupament, amb risc per a la salut d’altres o del
mateix col·legiat.
b) Conformació de la consciència dels professionals respecte com responsabilitzar-se dels problemes de salut que els mateixos poden patir i dels concrets deures que tota la professió ha d’assumir,
atesa la transcendència social de la pràctica mèdica.
c) L’enfortiment d’estructures de suport als professionals que puguin veure’s afectats en la seva
pràctica professional per problemes de salut física i/o psíquica, amb el desenvolupament de programes d’ajuda al metge malalt ajustat a les seves necessitats.

les infraccions comeses pels membres de l’esmentada Junta de Govern són competència del Consell
de Col·legis de Metges de Catalunya.
3. El règim disciplinari establert en aquests Estatuts s’entén sense perjudici de la responsabilitat de
qualsevol altra naturalesa que pugui correspondre.

Article 81.- Infraccions disciplinàries
Les infraccions disciplinàries seran classificades com a molt greus, greus i lleus.

Article 82.- Infraccions molt greus

Article 76.- Finalitat i classes

Es consideren infraccions molt greus:

1. Les mesures preventives de control, que no tenen caràcter de sanció, vetllen cautelarment pel
desenvolupament de la pràctica mèdica en condicions adequades als criteris científics establerts, a la
deontologia mèdica o, en general, a la normativa professional.

a) Les infraccions previstes en l’article 17 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals, i en concret:

2. Aquestes mesures podran consistir en requerir al metge d’abstenir-se de fer determinades activitats, tècniques o procediments professionals, de sotmetre’s a un reciclatge formatiu específic, de
millorar l’utillatge, les instal·lacions o els protocols emprats, de cessar en un determinat tipus de
publicitat, o qualsevol altra proporcionada i idònia a la finalitat a assolir.

Article 77.- Competència
Les mesures preventives de control s’acordaran per resolució motivada de la Junta de Govern, prèvia
tramitació del corresponent procediment amb audiència de l’interessat, quan hi hagi indicis objectius
d’actuacions no ajustades als criteris científics establerts, a la deontologia mèdica, o a la normativa
professional, encara que no s’hagi evidenciat cap dany a un tercer.

Article 78.- Altres actuacions

1. L’exercici d’una professió sense tenir el títol professional habilitant.
2. L’incompliment dels deures professionals quan d’això en resulti un perjudici greu per a les persones destinatàries del servei del professional o la professional o per a terceres persones.
3. La vulneració del secret professional.
4. 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 en què s’estableixi la prohibició d’exercir.
5. La comissió de delictes amb dol, en qualsevol grau de participació, que es produeixin en l’exercici
de la professió.
6. L’exercici d’una professió col·legiada per qui no compleix l’obligació de col·legiació.
7. La contractació per empreses i entitats de treballadors no col·legiats en el cas que l’objecte de
llur contracte de treball comprengui, totalment o parcialment, la realització de tasques pròpies de
la professió.

La Junta de Govern tractarà de posar a l’abast del metge els mecanismes més adients per fer efectives les mesures acordades, podent establir a aquest efecte convenis o acords amb les administracions públiques, centres sanitaris, institucions docents, societats científiques, metges individuals i
d’altres.

b) L’incompliment d’acords o decisions adoptats pels òrgans de govern mitjançant els quals s’imposen
sancions greus.

Article 79.- Inobservança de les mesures

c) La realització d’actes que, amb vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques, impedeixin o
alterin el funcionament normal del Col·legi o dels seus òrgans.

La inobservança de les mesures comportarà l’inici d’una informació prèvia als efectes de determinar
si les conductes avaluades poden concretar-se en riscos per a la salut de les persones i ser constitutives d’infracció en els termes del capítol següent.

d) La reincidència d’infraccions greus. Es considera reincidència la comissió, en el termini d’un any, de
més d’una infracció de la mateixa naturalesa si així s’ha declarat per resolució ferma.

Capítol II. Del règim disciplinari
Secció 1a
Article 80.- Potestat disciplinària
1. Les actuacions professionals que no compleixin aquests Estatuts poden ésser sancionades en els
termes establerts per aquest capítol.
2. La potestat sancionadora correspon a la Junta de Govern. Tanmateix, l’enjudiciament i la sanció de
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Article 83.- Infraccions greus
Es consideren infraccions greus:
a) Les infraccions previstes en l’article 18 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals i, en concret:
1. La vulneració de les normes essencials de l’exercici i la deontologia professionals.
2. L’incompliment dels deures professionals quan d’això en resulti un perjudici per a les persones
destinatàries del servei del professional o la professional.
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3. L’incompliment de l’obligació que tenen les persones col·legiades de comunicar els supòsits
d’intrusisme professional dels quals siguin coneixedores.

Per a l’assoliment de l’objectiu formatiu es pot preveure l’assignació d’una tutela per un altre professional que pugui garantir, en el mínim de temps possible, els objectius establerts.

4. L’incompliment del deure d’assegurança.

6. En els casos dels apartats a) i b) de l’article 83 es pot imposar la sanció d’expulsió quan, en el termini d’un any, s’hagin declarat per resolució ferma en la via administrativa, la comissió de més d’una
infracció de les referides en els apartats esmentats.

5. 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.
6. Els actes que tinguin la consideració de competència deslleial d’acord amb el que estableixin les lleis.
7. Les actuacions professionals que vulnerin els principis constitucionals i internacionals d’igualtat i
de no discriminació.

La sanció d’expulsió del Col·legi comportarà la inhabilitació per a incorporar-se a qualsevol altre mentre no sigui expressament autoritzat pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya o, si escau, pel
Consell General de Col·legis Oficials de Metges.
La persona sancionada amb l’expulsió té dret a sol·licitar la rehabilitació transcorregut el termini de
tres anys a comptar des de l’efectivitat de la sanció.

b) L’incompliment d’acords o decisions adoptats pels òrgans de govern mitjançant els quals s’imposen
sancions lleus.

Article 86.- Graduació de les infraccions i sancions

c) L’ofensa o desconsideració envers altres professionals col·legiats o envers les persones membres
dels òrgans de govern del Col·legi o el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

Per graduar les infraccions i sancions, a més del que objectivament s’ha comès o omès, i actuant sota
el principi de proporcionalitat, cal tenir en compte:

d) L’incompliment dels deures establerts en l’article 52 d’aquests Estatuts.

a) La intencionalitat.

e) La realització d’actes que, sense vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques, impedeixin
o alterin el funcionament normal del Col·legi o dels seus òrgans.

b) La pertorbació en els serveis, l’activitat col·legial, la professió mèdica, el Col·legi o el centre de
treball.

f) La reincidència d’infraccions lleus. Es considera reincidència la comissió, en el termini d’un any, de
més d’una infracció de la mateixa naturalesa, si així s’ha declarat per resolució ferma.

c) La transcendència de la conducta envers el pacient, un altre company metge o qualsevol altra
persona directament afectada.

Article 84.- Infraccions lleus
Es consideren infraccions lleus la vulneració de qualsevol norma que reguli l’activitat professional,
sempre que no sigui una infracció greu o molt greu.

Article 85.- Sancions
1. Les infraccions poden ésser objecte de les sancions següents:
a) Inhabilitació professional durant un temps no superior a cinc anys per les infraccions molt greus.

d) La participació en la comissió o en l’omissió.
e) La gravetat de l’alteració o alarma social produïda.
f) Generalització de la infracció.
g) Magnitud de l’eventual avantatge obtinguda.

Article 87.- Extinció de la responsabilitat disciplinària
La responsabilitat disciplinària s’extingirà:

b) Inhabilitació professional durant un temps no superior a un any per les infraccions greus.

a) Per mort de l’inculpat.

c) Amonestació per les infraccions lleus.

b) Per compliment de la sanció.

2. La sanció d’inhabilitació professional prevista en l’apartat anterior impedeix l’exercici professional
durant el temps pel qual hagi estat imposada. Aquesta inhabilitació es podrà limitar, de forma motivada, a determinades pràctiques mèdiques, d’acord amb les circumstàncies personals o professionals
de la persona responsable que puguin concórrer en relació amb les infraccions comeses.
3. Tanmateix podran imposar-se les sancions econòmiques, corresponents a cada tipus d’infracció,
previstes en l’article 21 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i
dels col·legis professionals.
4. 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 o la professional.
5. Com a sanció complementària també es pot imposar l’obligació de fer activitats de formació professional o deontològica si la infracció s’ha produït a causa de l’incompliment de deures que afectin
l’exercici o la deontologia professionals.
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c) Per prescripció de les infraccions o de les sancions.
d) Per acord del Col·legi.

Article 88.- Prescripció de les infraccions
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 d’ençà del dia en què la infracció es va cometre.
2. La prescripció queda interrompuda per la notificació formal a la persona interessada de la incoació
de la informació reservada o del procediment sancionador. El termini de prescripció es torna a iniciar
si l’expedient ha estat aturat durant un mes per una causa no imputable a la persona presumptament
infractora.
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Article 89.- Prescripció de les sancions

re. L’adopció d’aquestes mesures requerirà acord motivat i audiència prèvia de la persona afectada.

1. Les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys d’haver estat imposades; les sancions per infraccions greus prescriuen al cap de dos anys, i les sancions per infraccions
lleus prescriuen al cap d’un any.

4. En la resolució per la qual s’incoï el procediment, la Junta de Govern nomenarà instructor que
haurà de recaure en un col·legiat que tingui almenys deu anys de col·legiació. La Junta de Govern o
l’instructor, quan així li delegui la Junta de Govern, nomenarà secretari entre els col·legiats o entre
els lletrats del Col·legi.

2. Les sancions que comporten una inhabilitació professional per un període igual o superior a tres
anys prescriuen un cop transcorregut el mateix termini pel qual van ésser imposades.
3. 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.
4. 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 90.- Execució de les sancions
1. Les resolucions sancionadores només són executives si posen fi a la via administrativa.
2. El Col·legi adoptarà les accions i mesures necessàries per executar les seves resolucions sancionadores. Si es tracta de sancions pecuniàries, la seva execució per via de constrenyiment podrà tenir
lloc per mitjà de convenis o acords amb l’Administració competent.
3. Els sancionats podran demanar ser rehabilitats i la subsegüent cancel·lació de l’anotació de la
sanció en el seu expedient personal quan, una vegada acomplerta la sanció, hagin transcorregut sis
mesos per a les infraccions lleus, dos anys per a les greus i quatre anys per a les molt greus, sense
la imposició d’una nova sanció.

Secció 2a - Procediment
Article 91.- Principis generals
1. El procediment sancionador està sotmès als principis de legalitat, irretroactivitat, tipicitat, proporcionalitat i no-concurrència de sancions.
2. La imposició de qualsevol sanció es farà mitjançant la tramitació d’un expedient amb garantia dels
principis de presumpció d’innocència, d’audiència de la persona afectada, de separació dels òrgans
instructor i decisori i de motivació de la resolució final.

Article 93.- Abstenció i recusació
1. Seran d’aplicació a l’instructor i al secretari les normes relatives a l’abstenció i recusació establertes
en el procediment administratiu comú.
2. El dret a la recusació es podrà exercir en el termini de deu dies des que l’interessat tingui coneixement formal dels nomenaments d’instructor i secretari, o en qualsevol moment de l’expedient quan
la causa de recusació fos sobrevinguda.
3. L’abstenció i recusació es plantejaran davant la Junta de Govern, la qual resoldrà motivadament,
sense ulterior recurs.

Article 94.- Procediment ordinari
1. L’instructor disposarà la pràctica de totes les diligències adequades per a la determinació i comprovació dels fets, l’aportació dels antecedents que estimin necessaris i, en particular, de totes les
proves i de totes les actuacions, inclosa, si escau, la declaració de l’expedientat, que condueixin a
l’esclariment dels fets i a la determinació de les responsabilitats susceptibles de sanció.
2. Practicades les actuacions esmentades, l’instructor formularà plec de càrrecs en el qual es recollirà:
a) La identificació de les persones o entitats presumptament responsables.
b) L’exposició dels fets imputats.
c) La infracció o infraccions que aquests fets puguin constituir, amb indicació de la seva normativa
reguladora.
d) Les sancions aplicables.
e) L’autoritat competent per imposar la sanció i la norma que li atribueix la competència.
f) Les mesures de caràcter provisional que, si escau, s’adoptin.

3. Es garanteix el dret d’assistència per lletrat o de defensor nomenat per l’expedientat en el curs de tot
el procediment.

3. El plec de càrrecs s’ha de notificar als interessats, atorgant-los un termini com a mínim de deu dies
per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin valer-se per a la defensa dels seus
drets o interessos.

Article 92.- Iniciació

4. Contestat el plec de càrrecs, o transcorregut el termini atorgat sense fer-ho, l’instructor admetrà o
rebutjarà les proves proposades i acordarà la pràctica de les admeses i totes les altres actuacions que
consideri necessàries per al millor coneixement o acreditació dels fets.

1. El procediment s’iniciarà sempre d’ofici, per acord de la Junta de Govern, a iniciativa pròpia, a petició raonada d’altres òrgans o per denúncia. En cas d’iniciar-se mitjançant denúncia, l’acord haurà de
comunicar-se al denunciant, sens perjudici que ostenti, o no, la condició d’interessat.
2. La Junta de Govern, abans de la incoació del procediment podrà acordar l’obertura d’una informació
reservada a l’efecte de conèixer les circumstàncies del cas concret i avaluar, a proposta de la persona
de la Junta encarregada de la seva tramitació, si escau la incoació del corresponent expedient o l’arxiu
de les actuacions.
3. La Junta de Govern, una vegada incoat l’expedient sancionador, podrà adoptar mesures cautelars
provisionals que siguin imprescindibles per a assegurar l’eficàcia de la resolució final que pugui recau38 · ESTATUTS COMB

5. Acabades les actuacions, l’instructor, dins el termini màxim de sis mesos des de la data d’incoació,
formularà la proposta de resolució, que ha de tenir, com a mínim, el contingut següent:
a) Els fets que s’imputen a l’expedientat.
b) La qualificació de la infracció o les infraccions que constitueixen aquests fets i la normativa que
les regula.
c) La sanció o les sancions que es proposen, amb indicació de la quantia si consisteixen en multes,
i els preceptes que les estableixin.
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d) L’òrgan competent per imposar la sanció i la normativa que li atorga la competència.
6. La proposta de resolució es notificarà a l’expedientat, el qual disposarà d’un termini de deu dies
d’ençà d’haver rebut la notificació per examinar l’expedient i presentar escrit d’al·legacions.
7. Trameses les actuacions a la Junta de Govern, aquesta resoldrà l’expedient havent escoltat prèviament l’assessor jurídic del Col·legi que no podrà coincidir, si escau, amb la persona del secretari
de l’expedient i la Comissió de Deontologia, i notificarà la resolució a l’interessat en els seus termes
literals.
8. La Junta de Govern podrà tornar l’expedient a l’instructor per a la pràctica d’aquelles diligències
que, havent estat omeses, siguin imprescindibles per a la decisió. En aquest cas, abans de trametre
de nou l’expedient a la Junta de Govern, hom el deixarà veure a l’expedientat a fi que, en el termini
de deu dies, al·legui tot el que estimi convenient.
9. La decisió per la qual es posi fi a l’expedient sancionador haurà d’ésser motivada, i no s’hi podran
acceptar fets ni fonaments diferents dels que servien de base al plec de càrrecs i a la proposta de
resolució, sense perjudici de poder fer una distinta valoració.
10. Contra la resolució que posi fi a l’expedient, podrà interposar-se pels interessats recurs potestatiu
de reposició en el termini d’un mes. Així mateix, també es podrà interposar, de manera directa, recurs
contenciós administratiu.

Article 95.- Procediment abreujat
1. Incoat expedient disciplinari per la presumpta comissió d’infraccions greus, la Junta de Govern, en
comunicar la incoació i el nomenament d’instructor i secretari, decidirà igualment si la tramitació de
l’expedient es fa mitjançant procediment ordinari o indica a l’expedientat la possibilitat d’optar pel
procediment abreujat que es regula en aquest article. En aquest darrer cas atorgarà un termini de deu
dies perquè l’expedientat comuniqui expressament el procediment escollit. S’exceptua el cas que la
Junta de Govern consideri, de manera motivada, la necessària tramitació pel procediment ordinari.
En cas que l’expedientat no comuniqui dins d’aquest termini el procediment escollit, s’entendrà que
opta pel procediment abreujat.

Article 96.- Procediment per les infraccions lleus
En el cas d’incoació d’un expedient per la presumpta comissió d’infraccions lleus, es seguirà el procediment previst en l’article anterior, garantint l’aplicació dels principis generals previstos en l’article
91 d’aquests Estatuts.

Article 97.- Caducitat
El procediment per a l’exercici de la potestat disciplinària haurà de resoldre’s i notificar-se en el termini
de 6 mesos des de la notificació de l’acord d’incoació.
Aquest termini es prorrogarà per acord de la Junta de Govern, a petició de l’instructor, quan per la
naturalesa de l’assumpte o incidències de l’expedient així es justifiqui. La pròrroga tindrà una durada
màxima de la meitat del període la pròrroga del qual se sol·licita.

Secció 3a - Societats professionals
Article 98.
1. L’exercici de la professió mèdica a través d’una societat professional no impedirà l’aplicació d’aquest
títol als professionals, socis o no, integrats en aquesta.
2. Les sancions d’inhabilitació per a l’exercici de la professió que afectin als socis professionals seran
extensives a la societat, excepte en el cas d’exclusió del soci responsable, en els termes previstos
en la legislació aplicable.
3. Del compliment de les sancions pecuniàries derivades de la comissió de les infraccions tipificades
en aquest títol, respondrà solidàriament la societat i els professionals, socis o no, que hagin actuat.
4. El règim de responsabilitat establert en aquest títol serà igualment aplicable a tots aquells supòsits
en què dos o més professionals desenvolupin col·lectivament una activitat professional sense constituir una societat professional. Es presumeix que concorre aquesta circumstància quan l’exercici de
l’activitat es desenvolupa públicament sota una denominació comuna o col·lectiva, o s’emeten documents, factures, minutes o rebuts sota l’esmentada denominació.

2. El procediment abreujat es regirà pels tràmits següents:
a) Determinada l’aplicació d’aquest procediment, l’instructor, a la vista de les actuacions practicades, formularà proposta de resolució.
b) La proposta de resolució tindrà el mateix contingut que el recollit en l’article anterior pel procediment ordinari.
c) Es notificarà la proposta als interessats per tal que, en el termini de deu dies puguin proposar
les proves de les quals intentin valer-se i al·legar el que considerin convenient en defensa dels seus
drets o interessos.
d) Transcorregut el termini anterior, i després de l’eventual pràctica de la prova, l’instructor donarà
vista a l’expedientat del resultat de la prova practicada perquè en el termini de deu dies manifesti el
que consideri oportú en defensa dels seus interessos.

Títol VII. De la modificació dels Estatuts,
la modificació de l’estructura
del Col·legi i la dissolució
Article 99.- Modificació dels Estatuts

e) Seguidament, l’instructor, sense cap altre tràmit, elevarà l’expedient a la Junta de Govern perquè
resolgui.

1. Els presents Estatuts podran ésser modificats per acord de l’Assemblea de Compromissaris, convocada especialment a aquest efecte en sessió extraordinària i d’acord amb el procediment previst
en aquests Estatuts.

f) En allò no previst als apartats anteriors, serà d’aplicació el que disposa l’article anterior, de procediment ordinari.

2. Quan la modificació dels Estatuts es limiti al canvi de domicili dintre de la mateixa localitat, es podrà
aprovar per l’Assemblea de Compromissaris en sessió ordinària.
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3. Tota modificació dels Estatuts, llevat del trasllat de domicili en la mateixa localitat, haurà d’incloure
un període d’informació pública col·legial per un termini no inferior a un mes, amb caràcter previ a la
presentació del projecte a l’òrgan competent per a l’aprovació de la modificació, i de conformitat amb
el procediment i altres requisits que estableixi la Junta de Govern.

Article 100.- Modificació de l’estructura del Col·legi
Tot acord de fusió, absorció, escissió, segregació o qualsevol altre que impliqui una modificació en
l’estructura del Col·legi, haurà de ser pres per l’Assemblea de Compromissaris, reunida i convocada a
aquest efecte amb caràcter extraordinari.
L’adopció dels acords requerirà el vot de la majoria absoluta de tots els membres de l’Assemblea de
Compromissaris.

Article 101.- Dissolució del Col·legi
Les causes de dissolució del Col·legi i el procediment que cal seguir són els regulats en els articles
55 i 56 de la Llei 7/2006, de 31 de maig.

Article 102.- Disposició comuna
En relació amb la destinació del patrimoni col·legial, en cas de modificació de l’estructura i de dissolució, s’acomplirà allò que disposa l’article 69 dels presents Estatuts.

Disposició addicional
Mentre el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya no dicti altres normes relatives a l’exercici
professional i al règim disciplinari comuns a la professió, serà d’aplicació el règim disciplinari previst
en aquests Estatuts, juntament amb el Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya i la resta de normativa aplicable.

Disposició final
Aquests Estatuts entraran en vigor transcorregut un mes des de la seva publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
(08.332.107)
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