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PROCEDIMENTOS INFORMATIVOS SANCIONADORES Y DE 
CONTROL PREVENTIVO DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021 

 
 

En atenció al compliment d’una de les funcions públiques atribuïdes al COMB consistent en 

garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones 

pràctiques, la Junta de Govern, en exercici de les potestats que li venen atribuïdes en virtut 

dels Estatuts i de la Llei 7/2006, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis 

professionals, iniciarà i resoldrà sempre els procediments relatius al control de l’exercici de la 

professió, ja sigui per denúncia rebuda per un usuari o company, per petició raonada d’un altre 

òrgan, o d’ofici. 

 

A l’efecte de conèixer les circumstàncies del cas concret i avaluar el tipus de procediment que 

haurà de seguir-se, inicialment la Junta de Govern acorda l’obertura d’un expedient 

d’informació reservada, quina resolució la pot constituir l’arxiu, per no resultar els fets 

constitutius d’infracció de les normes deontològiques o professionals, o, l’arxiu amb 

recomanacions, en els supòsits en que els fets no són constitutius d’infracció deontològica o 

professional, si bé, l’actuació professional del metge, des del punt de vista de la Institució 

podria ser millorable, supòsit en que la Junta de Govern, argumenta les recomanacions que fa 

al metge per futures actuacions professionals, amb la finalitat sempre de millorar la qualitat 

d’atenció als pacients i de l’exercici professional. 

 

La Junta de Govern pot acordar la incoació d’un expedient disciplinari, que podrà finalitzar 

igualment en arxiu o amb la imposició d’una sanció d’inhabilitació total o parcial de l’exercici 

professional. Per al supòsit d’infraccions lleus la sanció podrà consistir en una amonestació. 

Com a sancions complementàries poden imposar-se les sancions econòmiques, el pagament 

d’una quantia addicional fins a l’import del profit que n’hagi obtingut el professional, si fos el 

cas, o, la 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. 

 

El procediment de mesures de control preventiu de l’exercici, que pot iniciar-se arrel d’un 

expedient d’informació reservada, o directament per part de la Junta de Govern, té per 

objecte el garantir l’adequada practica mèdica, en aquells supòsits en que hi hagi indicis de 

manca de la necessària plena capacitat i/o competència pel normal desenvolupament de 

l’exercici professional. Aquestes mesures, que no tenen caràcter de sanció i responen a la 

filosofia preventiva d’aquesta Corporació, en compliment de les funcions que té atribuïdes de 

garantir l’adequació de l’exercici professional a les bones pràctiques, amb la potenciació dels 

instruments necessaris per a la seva consecució (com és el cas del PAIMM), vetllant així 

cautelarment pel desenvolupament de la pràctica mèdica en condicions adequades als criteris 

científics i a la normativa deontològica i professional. Aquestes mesures poden consistir en:  
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Requeriments 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 altres 

proporcionades i idònies a aquesta finalitat preventiva.   

 

En exercici de les competències comentades, que aquesta Corporació té atribuïdes en l’àmbit 

disciplinari i de control de l’exercici de la professió, durant l’any 2021, s’han tramitat els 

procediments que a continuació es relacionen:  

 

 

QUEIXES I RECLAMACIONS 162 

·         Consumidors i usuaris :  132 

·         Altres (d’ofici, altres col·legiats, administració) 30 

PROCEDIMENTS   

Informacions reservades    

·         Tramitades (acumulat anys anteriors) 313 

·         En tràmit 156 

·         Resolucions acordades 157 

Expedients disciplinaris   

·         Incoació 25 

·         Tramitats (inclou iniciats anys anteriors) 36 

·         En tràmit 33 

·         En suspensió per prejudicialitat 2 

·         Resolucions 3 

Mesures de control preventiu de l’exercici professional   

·         Mesures terapèutiques i de tutela 47 

·         Requeriments de no exercici professional 1 

·         Arxiu 8 

TOTAL RESOLUCIONS ACORDADES  216 
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                    RREESSOOLLUUCCIIOONNSS  

  

•     118 arxius per no quedar acreditada la comissió de cap infracció. 

•        14 arxius amb recomanació. 

•        25 incoacions d’expedients disciplinaris. 

  

MMEESSUURREESS  DDEE  CCOONNTTRROOLL  

       

•      47 mesures terapèutiques i de tutela (Contracte Terapèutic). 

•        1 requeriments de no exercici professional. 

•        8 arxius. 

•        2 dictàmens.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


