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RESOLUCIÓ
JUS/2156/2012, de 15 d’octubre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament 
l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la 
Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellot-
gers i de Gemmòlegs de Catalunya.

Vist l’expedient d’adaptació dels Estatuts del Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya a la llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, del qual resulta que en data 30 de juliol de 2012 es va presentar el text dels Estatuts adaptat als preceptes de la llei esmentada, aprovat en l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària del Col·legi de data 14 de març de 2011;
Atesos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia; la llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la llei 

13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Adminis-tració de la Generalitat de Catalunya; la llei 12/2001, de 13 de juliol, de creació del Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya; el Decret 
legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Di-
rectiva 2006/123/CE, del parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior; i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la Resolució JUI/861/2003, de 10 de juny (DOGC núm. 3907, de 18.6.2003), la Resolució JUS/2989/2005, de 18 d’octubre (DOGC núm. 4496, de 25.10.2005) i la Resolució JUS/2943/2007, de 26 de setembre (DOGC núm. 4982, de 5.10.2007);

Vist que els Estatuts s’adeqüen a la legalitat;
Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s’han aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits establerts;
A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,

RESOLC:

—1 Declarar l’adequació a la legalitat de l’adaptació dels Estatuts del Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya a la llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i disposar la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya;
—2 Disposar que el text dels Estatuts adaptats a la llei 7/2006, de 31 de maig es publiqui al DOGC, com a annex d’aquesta Resolució.
Barcelona, 15 d’octubre de 2012

m. pILAR fERNáNDEz BOzALConsellera de Justícia

ANNEx

Estatuts del Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de 
Catalunya

pREÀmBUL

la present proposta d’Estatuts, modifica sens dubte la resolució JUS /1861/2003, de 10 de juny, d’adequació a la legalitat dels Estatuts del Col·legi de Joiers, d’Orfe-bres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya.
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la present proposta recull la modificació puntual dels Estatuts aprovada per resolució JUS/2989/2005, de 18 d’octubre, de modificació dels Estatuts del Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya que va modificar l’article 34.2 dels Estatuts col·legials, així com la modificació parcial dels Estatuts declarada adequada a la legalitat per la Resolució JUS/2943/2007, de 26 de setembre, DOGC 4982, de 5 d’octubre.
De fet, els presents Estatuts s’adapten a les prescripcions dimanants de la Di-

rectiva 2006/123/CE del parlament i del Consell de 12 de desembre de 2006, 
relativa als serveis en el mercat interior Europeu. En conseqüència, respecten el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, dictat pel Govern de la Generalitat per a 
l’adequació de les normes amb rang de Llei a l’esmentada Directiva Europea, i en concret a la modificació de la llei 12/2001, de 13 de juliol, de creació del Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya en el seu article 3, que prescriu la incorporació voluntària al Col·legi.

Per tot això l’assemblea general extraordinària del Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya, celebrada el dia 14 de març de 2011, 
va aprovar els següents Estatuts col·legials.

CApÍTOL 1
Normes generals

SECCIÓ 1
Denominació, naturalesa

Article 11. El Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya és una corporació de dret públic, de caràcter professional, d’estructura democràtica i personalitat jurídica pròpia, amb plena capacitat per al compliment dels seus fins, 
reconeguda i emparada per la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la legislació de col·legis professionals i la llei de creació del Col·legi de Joiers, d’Orfe-bres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya, així com per la vigent legislació 
sobre les matèries esmentades.El Col·legi es configura com una instància de gestió dels interessos vinculats a l’exercici de la professió de joier, orfebre, rellotger, gemmòleg i com a vehicle de 
participació dels col·legiats en l’administració d’aquests interessos, sens perjudici d’exercir activitats i prestar serveis als col·legiats en règim privat.2. El règim de col·legiació és voluntari de conformitat amb la actual redacció de l’article 3 de la llei 12/2001, de 13 de juliol, de creació del Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya, i s’ha de fer d’acord amb el que disposen les lleis reguladores de la matèria, en especial la llei 7/2006, de 31 de maig, amb les modificacions i actualitzacions vigents. la inscripció al col·legi és condició prèvia i requisit indispensable per a poder formar part del Col·legi, que engloba les professions de joiers, orfebres, rellotgers i gemmòlegs en qualsevol de 
les modalitats i branques sectorials previstes en la Llei de creació del Col·legi i en 
els presents Estatuts.

Article 21. El Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya agrupa de forma voluntària a totes les persones que vulguin adscriure’s a ell en la forma regulada en els presents estatuts, en relació a les diverses branques o moda-
litats sectorials contemplades en els presents Estatuts.2. l’adscripció voluntària serà permesa a totes les persones que tinguin la titulació de diplomats en gemmologia, de tècnic superior en joieria artística o en orfebreria i argenteria artístiques, de tècnics de grau mitjà de reparador i mantenidor d’aparells de mesura i control i de tècnic de grau mitjà de comerç en l’especialitat de joieria, 
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o qualsevol altre títol degudament homologat o que d’acord amb la normativa vi-gent estiguin habilitades per a l’exercici de les funcions de joier, orfebre, rellotger 
i gemmòleg.3. Així mateix, podrà formar part també del col·legi, les persones que volun-tàriament ho sol·licitin i que siguin admeses per acord de la Junta de Govern del Col·legi en contemplació del seu prestigi, professionalitat, formació i honorabilitat en el present i en el passat, en l’exercici de qualsevol de les branques que aixopluga el col·legi. Aquest acord per el seu component discrecional no serà objecte de recurs 
impugnatori.

Article 3El Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya té com a finalitats essencials:a) Ordenar i vigilar, dintre del marc de les lleis i de l’àmbit de la seva competència, l’exercici de les professions de joier, d’orfebre, de rellotger i de gemmòleg.b) Assumir la representació corporativa dels joiers, orfebres, rellotgers i gem-mòlegs de Catalunya davant les autoritats, organismes públics, tribunals de justícia i qualsevol ens legalment constituït, sense perjudici de l’existència i funcionament dels gremis i associacions professionals legalment constituïdes.c) Ostentar i exercir la representació i defensa corporativa dels interessos pro-fessionals i el prestigi de tots els col·legiats o qualsevol d’ells, si són objecte de persecució o vexació en l’àmbit del seu respectiu exercici professional.d) Assessorar les corporacions oficials i les persones individuals i col·lectives en les formes previstes per la llei, i participar en els òrgans consultius de l’Admi-nistració quan se li requereixi.e) Vetllar perquè l’exercici de l’activitat professional pròpia de cadascuna de les professions s’adeqüi a l’ètica professional, als interessos dels ciutadans i a les neces-sitats de la societat i garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió.f) Defensar els interessos comuns de tots els sectors que aplega davant la societat i les administracions i organismes públics sent al mateix temps un proveïdor de serveis 
individuals de qualitat als seus col·legiats i una garantia envers el consumidor.g) Exercir la potestat disciplinària sobre llurs col·legiats, en els termes establerts per la llei i les normes pròpies dels col·legis professionals.h) Intervenir com a mitjancer, mitjançant els procediments d’arbitratge que s’estableixin, en els conflictes que, per motius professionals, es puguin donar entre col·legiats o entre aquests i terceres persones. Aquesta activitat sempre s’efectuarà quan ho sol·licitin de comú acord les parts implicades, d’acord el que disposa l’article 40.d) de la llei 7/2006.i) Vetllar pel millorament tècnic, professional, social i econòmic dels seus membres i fomentar la formació i reciclatge professionals mitjançant, entre d’al-tres, l’organització de cursos, conferències, congressos i la publicació de revistes, fullets i circulars.j) Organitzar activitats i serveis de caràcter professional, serveis d’assessorament legal, laboral, fiscal i de qualsevol classe, cultural, assistencial, formatiu, de previsió o anàlegs que siguin d’interès per als col·legiats.

k) Redactar i aprovar els reglaments d’ordre intern que s’estimin convenients per a la bona marxa del Col·legi, que en cap cas no poden contradir el que s’estableix 
en aquests Estatuts.l) Aprovar els seus pressupostos i fixar les aportacions dels col·legiats, sigui en forma de quotes d’ingrés, ordinàries o extraordinàries.m) Garantir una organització col·legial eficaç i democràtica, per mitjà de la Junta de Govern, i establir les seccions d’especialitats professionals i les agrupacions territorials que es considerin convenients per al millor exercici i la defensa de la pro-fessió en l’àmbit territorial del Col·legi, així com el seu funcionament democràtic.

n) Col·laborar a través de les Administracions competents en l’evitació de l’in-trusisme i instar a l’exercici de les accions legals per a reprimir-lo.
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o) les altres funcions imposades per la legislació, les que siguin pròpies de la naturalesa i les finalitats del Col·legi o les que beneficiïn les diverses professions que agrupa el Col·legi i les persones que hi siguin adscrites.
p) fer respectar la subjecció al règim de responsabilitat patrimonial de les Ad-ministracions públiques d’acord amb la legislació vigent.

Article 4l’àmbit territorial del Col·legi és Catalunya.
Article 51. El català és la llengua pròpia del Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya. El castellà també és llengua oficial.2. Es publicaran també en castellà els presents Estatuts, les seves modificacions i aquelles disposicions reglamentàries de caràcter general que hagin de regir la vida 
corporativa i els drets i obligacions dels col·legiats.

Article 6
La seu social del Col·legi radica a Barcelona, al c. Sant Elies, 11-19. Es poden crear delegacions, si es considera necessari per al compliment de les finalitats professionals o col·legials.

Article 7Els recursos econòmics del Col·legi són de caràcter ordinari i extraordinari:a) Constitueixen recursos ordinaris:1. Els rendiments dels béns i drets que constitueixin el patrimoni col·legial.2. Els drets que s’estableixin per a l’elaboració remunerada d’informes, dictà-
mens, estudis i altres serveis.3. les aportacions dels col·legiats en concepte de drets d’incorporació o habili-tació, quotes ordinàries i extraordinàries.4. les taxes i els drets que s’apliquin per lliurament de certificacions i altres 
documents.

5. Qualsevol altre que sigui legalment possible.b) Constitueixen recursos extraordinaris:1. les donacions o subvencions de procedència pública o privada.2. Els béns que per títol d’herència o per qualsevol altra causa o origen s’incor-
porin al patrimoni del Col·legi.

3. El producte de la venda o gravamen del patrimoni col·legial.4. qualsevol altre que sigui legalment possible i que no constitueixi recurs 
ordinari.

Article 8Tots els recursos econòmics han de ser destinats al compliment dels fins i fun-
cions propis del Col·legi.

SECCIÓ 2
De la col·legiació en general

Article 9Els professionals que s’inscriguin al col·legi, podran fer-ho amb caràcter d’exer-cents o no exercents.Per a formalitzar la col·legiació, cal sol·licitar-ho per escrit al president del Col·legi, acompanyant els documents prescrits i en el seu cas, el currículum vitae professional 
del sol·licitant i complir tots els requisits que tinguin establerts la legislació vigent, 
els estatuts del Col·legi i els reglaments d’ordre intern.No pot denegar-se la inscripció a ningú que la sol·liciti i estigui en possessió dels títols i homologacions pertinents i reuneixi tots els restants requisits que la legislació 
vigent i els presents Estatuts assenyalen.
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En el supòsit de l’article 2 apartat c), la resolució de la Junta de Govern es prendrà per majoria simple dels seus membres, i es comunicarà a la persona interessada en resolució que contingui els raonaments que fonamentin la decisió de la Junta, que no serà objecte de recurs impugnatori.
Article 101. la incorporació dels professionals procedents de la Comunitat Europea, serà subjecte al principi de reciprocitat amb respecte de la legislació comunitària, i la 
legislació espanyola i catalana que sigui d’aplicació.2. Els professionals de la resta de l’Estat Espanyol i dels Estats Comunitaris, tin-dran els mateixos drets i deures en la incorporació al col·legi que els que gaudeixen 
i obliguen als residents a Catalunya.3. Els professionals estrangers no comunitaris es poden incorporar al Col·legi, un cop adquirida la residència legal a l’Estat espanyol, si compleixen els requisits que la legislació vigent estableixi per poder exercir la respectiva professió a l’Estat espanyol, sense perjudici de complimentar a més els requisits que han quedat es-
tablerts als presents Estatuts.

Article 11El col·legiat ha de tenir cura del compliment per part dels seus dependents i personal al seu càrrec, inclosos els representants o agents comercials, i sigui qui-na sigui la relació laboral, mercantil o altra per la qual es regeix la prestació del servei que s’escaigui, del que estableixen aquests Estatuts pel que fa a les normes deontològiques, en especial respecte d’aquelles pràctiques que siguin contràries a l’exercici i decòrum professional.
Article 121. la inscripció dels professionals de l’Estat Espanyol, i dels ciutadans comuni-taris s’efectua omplint una sol·licitud adreçada al president del Col·legi que ha de 
contenir les següents dades:

a) Nom i cognoms del sol·licitant.
b) Nacionalitat.c) Descripció del títol professional que ostenti i país d’obtenció del títol profes-sional. En el seu cas, justificació d’acord amb la normativa comunitària dels anys d’experiència en el desenvolupament d’alguna de les branques de la professió.d) Domicili professional a Catalunya.e) Presentació del títol professional i del passaport, document d’identitat o 

qualsevol altre document acreditatiu de la pertinença a un Estat membre de la 
Unió Europea.f) Abonament de la quota d’ingrés fixada, que en cap cas podrà ser superior a la de la resta dels col·legiats exercents.Pel que fa a la incorporació dels ciutadans extra comunitaris s’estarà al que dis-
posa a l’apartat c) de l’article 10.2. Sense perjudici de la normativa professional a la qual estiguin sotmesos en els seus països d’origen, els professionals esmentats que exerceixin a Catalunya tindran els mateixos drets, deures, i estaran sotmesos al mateix règim disciplinari que han quedat establerts pels professionals de l’Estat Espanyol i de Catalunya.
Article 131. Als efectes del que ha quedat establert en els presents Estatuts qualsevol col-legiat, que vulgui formar part del Col·legi, ha de quedar inscrit de forma obligatòria, en funció de la seva titulació o dedicació, a alguna de les seccions que s’estableixen 
en el present article:a) Secció de comerciants de joieria, orfebreria, rellotgeria i gemmologia, que agrupa els professionals amb títol de tècnic en grau mitjà de comerç en l’especialitat de joieria o qualsevol altre títol anàleg i homologat i als botiguers i comerciants habilitats en ocasió de la seva incorporació al Col·legi.
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b) Secció d’orfebres i fabricants de joieria, que agrupa els professionals fabricants 
i argenters que estan en possessió del títol de tècnic superior en joieria artística i tècnic superior en orfebreria i argenteria artístiques o qualsevol altre títol anàleg i homologat, així com als habilitats en ocasió de la seva incorporació al Col·legi.c) Secció d’artesans, que agrupa els professionals artesans que estan en pos-sessió del títol de tècnic superior en joieria artística i tècnic superior en orfebreria i argenteria artístiques, el diploma de Mestre Artesà d’Artesania de Catalunya o qualsevol altre títol anàleg i homologat, així com als habilitats en ocasió de la seva 
incorporació al Col·legi.d) Secció de rellotgers, que agrupa els professionals que estan en possessió del títol de tècnic de grau mitjà de reparador o de mantenidor d’aparells de mesura i control o qualsevol altre títol anàleg i homologat, així com els habilitats en ocasió 
de la seva incorporació al Col·legi.e) Secció de gemmòlegs, que agrupa els professionals que ostenten el títol de diplomats en gemmologia per l’Escola de Gemmologia de la Universitat de Barcelona o qualsevol altre títol anàleg i homologat, així com els habilitats en ocasió de la 
seva incorporació al Col·legi.f) Secció de dissenyadors i creatius, que agrupa els professionals específicament dedicats al disseny de productes de joieria, orfebreria i rellotgeria, inclosos els es-pecialitzats en la realització de prototips o peces úniques i semi úniques de joieria 
artística, i que estan en possessió del títol de tècnic superior en joieria artística i tècnic superior en orfebreria i argenteria artístiques o qualsevol altre títol anàleg i homologat, així com als habilitats en ocasió de la seva incorporació al Col·legi.

2. Dins de cada secció es poden crear subseccions que responguin a interessos professionals concrets que es determinin en l’oportú reglament de règim intern.
SECCIÓ 3De la tramitació de l’expedient de col·legiació
Article 141. l’expedient de col·legiació s’ha de tramitar en un temps no superior als 60 
dies naturals, comptats a partir de la data de la petició d’inscripció, o de la data en què s’hagi completat amb la necessària documentació. En aquest sentit, qualsevol defecte o mancança en la documentació preceptiva s’ha d’advertir a l’interessat, a qui s’ha de concedir un termini de quinze dies naturals per a completar-la, sota l’advertència d’arxivar la sol·licitud si no ho fa així. Aquest termini de subsanació interromp el termini màxim de tramitació de 60 dies naturals.2. Admesa la sol·licitud, aquesta es fa pública mitjançant la seva inserció en 
el tauler d’anuncis del Col·legi durant quinze dies naturals. Transcorregut aquest darrer termini, amb les eventuals impugnacions, si n’hi haguessin, l’expedient s’ha de sotmetre a la consideració de la Junta de Govern, la qual en la primera sessió que celebri ha de resoldre respecte de la seva admissió o denegació.
Article 15l’acord de la Junta de Govern s’ha de comunicar a l’interessat dins del termini de 60 dies naturals, adoptant la forma de resolució motivada quan sigui denegatori de la incorporació sol·licitada. Tota nova incorporació s’ha de fer pública en el tauler d’anuncis del Col·legi i s’ha d’inscriure en el corresponent registre de col·legiats.
Article 161. El secretari de la corporació és l’encarregat, per la Junta de Govern, de la tramitació de l’expedient d’incorporació, el qual l’eleva, una vegada conclòs, a la Junta en la forma expressada i amb els informes del secretari mateix i del vocal 
representant de la secció corresponent.2. El secretari de la corporació és l’encarregat, així mateix, d’inscriure en els cor-responents llibres registres les incorporacions i les baixes dels col·legiats exercents i no exercents, tant si són nacionals com estrangers comunitaris o no comunitaris.
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Article 17
Si en el termini previst de 60 dies naturals per pronunciar-se respecte de la sol-licitud d’incorporació no s’ha notificat una resolució expressa a l’interessat, s’entén que aquella ha estat tàcitament estimada.

Article 18
La desestimació de la sol·licitud de col·legiació pot ésser acordada, a més de per 

manca de la titulació requerida i dels requisits establerts en aquests Estatuts, per 
les causes següents:a) No haver estat rehabilitat de les sancions que han quedat establertes en els presents Estatuts. Si bé la no rehabilitació no pot ser criteri de denegació, sempre i quan la sanció ja s’hagi complert o bé hagi prescrit, segons els terminis previstos per l’article 24 de la llei 7/2006.b) Incompliment dels requisits legals per a l’exercici de la professió.c) haver estat expulsat d’alguna associació professional o col·legi de Joiers, Orfebres, Rellotgers o Gemmòlegs, segons el disposat a l’article 48.4.b de la llei 7/2006. En aquest cas, la persona sancionada pot sol·licitar la rehabilitació en el termini de tres anys a comptar de l’efectivitat de la sanció.
Article 19

Al nou incorporat al Col·legi se li estén un diploma de col·legiat i un carnet identificatiu en el qual haurà de constar com a mínim, el seu nom i cognoms, el seu n° de col·legiat, el NIF, la data d’incorporació, a més d’altres informacions que puguin resultar oportunes, tals com a títol d’exemple, la seva condició d’exercent o no exercent.
SECCIÓ 4
Drets i deures dels col·legiats i pèrdua de la condició de col·legiat

Article 20Són d’aplicació als col·legiats tots els drets i obligacions que s’estableixen a la legislació de col·legis professionals, en els presents Estatuts i en els reglaments 
d’ordre intern.Tanmateix, els col·legiats tenen els següents drets:a) Participar en la gestió corporativa i, per tant, exercir el dret de petició, de vot i l’accés als llocs i càrrecs directius.b) Ser defensats, a petició pròpia, pel Col·legi quan siguin vexats o perseguits amb motiu del seu exercici professional i així ho acordi la Junta Directiva.

c) Rebre el suport del Col·legi i de les seves assessories jurídiques quan necessitin presentar reclamacions fundades a les autoritats, els tribunals, les entitats públiques o privades i en qualsevol tipus de divergència sorgida amb ocasió de l’exercici de la professió. Són a càrrec del col·legiat sol·licitant les despeses, els honoraris professi-
onals i les costes judicials que es derivin del procediment, llevat del cas de decisió contrària de la Junta de Govern.d) Exercir la seva professió segons els requisits establerts legalment, inclosos els 
establerts en aquests Estatuts, en el seu cas, i les normes ètiques o deontològiques 
aplicables.e) No suportar altres càrregues corporatives que les assenyalades per les lleis, aquests Estatuts i les acordades vàlidament per la Junta de Govern o l’Assemblea General.f) Utilitzar les dependències i els serveis que el Col·legi estableixi per a ús dels col·legiats per tal de fer efectiu el dret a la formació contínua que estableixi la Junta de Govern.g) Ostentar públicament la condició de col·legiat en la forma que reglamentàri-
ament es determini.h) Ser escoltat, per la Junta de Govern, en la formulació de temes, presentació de queixes i exposició de problemàtiques relatives a l’exercici professional.
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Article 21
Els col·legiats tenen els deures següents:
a) Complir el que disposen aquests Estatuts, els reglaments d’ordre intern i les 

decisions dels òrgans del Col·legi.b) Suportar les càrregues corporatives assenyalades per les lleis, aquests Esta-tuts o les acordades vàlidament per la Junta de Govern o l’Assemblea General del 
Col·legi.c) Satisfer i estar al corrent en el pagament de les quotes col·legials ordinàries i extraordinàries.d) l’exercici de la professió resta subjecte al règim d’incompatibilitats que en cada cas estableixi la llei, d’acord amb el que disposen els articles 7, 8.1 i 11.2 de la llei 7/2006.e) Comunicar al Col·legi els seus canvis de domicili professional o residència, així com els canvis o modificacions de la seva especialitat professional, als efectes 
de la seva adscripció sectorial a la corresponent secció del Col·legi.f) Emetre el seu informe o donar el seu parer quan siguin convocats amb aquesta finalitat pel Col·legi.g) Acceptar i desenvolupar fidelment i diligentment els càrrecs col·legials per 
als quals varen ser elegits.h) Gaudir de la cobertura de les assegurances que legalment s’estableixin per la normativa que regula l’exercici de les professions respectives.i) Mantenir i guardar el secret professional d’acord amb les normes deontològi-ques de la professió i la bona fe en la prestació de serveis als clients i als ciutadans 
en general.j) Poder denunciar davant del Col·legi els actes d’intrusisme, de falta d’ètica pro-fessional, de competència deslleial i les infraccions als drets de propietat industrial i intel·lectual, d’acord amb la legislació vigent, de les quals en tingui coneixement 
el col·legiat.

Article 22
La condició de col·legiat es perd per les següents causes:a) Defunció.
b) Incapacitat legal declarada judicialment.c) Expulsió com a conseqüència del compliment de sanció disciplinària que la 

comporti.d) Baixa forçosa per incompliment de les obligacions econòmiques.e) Baixa voluntària formulada per escrit.f) Condemna ferma per delicte en qualsevol grau de participació, com a conse-qüència de l’exercici professional.
Article 23la suspensió o inhabilitació de l’exercici professional no comporta la pèrdua de la condició de col·legiat. El professional objecte de suspensió o inhabilitació 
continua pertanyent al Col·legi, amb la limitació de drets que la causa o acords de la suspensió o de la inhabilitació hagin produït i se’n derivin i amb l’obligació de continuar satisfent les quotes ordinàries que corresponguin.
Article 24

1. El descobert en el pagament de tres quotes col·legials seguides o alternes en el termini superior a l’any comporta la instrucció d’un expedient sumari, que ha d’incloure un requeriment escrit a l’afectat, perquè, dintre del termini de tres mesos, 
es posi al corrent dels descoberts. Transcorregut el termini sense abonar les quotes pendents, la Junta de Govern ha de prendre l’acord de baixa, que cal notificar de forma fefaent a l’interessat.

2. L’abonament de les quotes col·legials pendents, amb l’interès legal meritat, comporta la rehabilitació automàtica de l’alta col·legial, llevat dels supòsits en què subsisteixi algun altre motiu de baixa.
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3. La pèrdua de la condició de col·legiat no allibera del compliment del pagament 
de les quotes vençudes.

4. No es pot aplicar cap altra sanció econòmica al col·legiat que estigui al des-
cobert de pagament de quotes col·legials.

CApÍTOL 2
Dels òrgans del Col·legi

Article 25Els òrgans del Col·legi de Joiers, Orfebres, Rellotgers i Gemmòlegs de Catalunya són l’Assemblea General i la Junta de Govern.
Article 26

En tot el que estigui relacionat amb el règim interior del Col·legi i la constitució de les assemblees generals i la Junta de Govern regeix el que ha quedat establert en els presents Estatuts i en els reglaments d’ordre intern, així com el que es disposen amb caràcter general a la llei 7/2006, de 31 de maig, de professions titulades i dels col·legis professionals, així com el seu Reglament, i les modificacions dimanants 
del Decret legislatiu 3/2010 de 5 d’octubre, o be la legislació que sigui vigent en la 
matèria, en substitució de les esmentades en el present article.

SECCIÓ 1
De l’Assemblea General

Article 27l’Assemblea General, formada per la totalitat dels col·legiats, és l’òrgan suprem de la representació col·legial, i a ella ha de donar compte de la seva actuació la Junta de Govern.
Article 28l’Assemblea General està investida de les més àmplies facultats per acomplir els fins i aconseguir els objectius col·legials i, en conseqüència, per adoptar els acords necessaris per a la consecució dels seus fins.En particular, i amb caràcter enunciatiu, té les següents funcions:a) Aprovar i modificar els estatuts.b) Aprovar i modificar els reglaments d’ordre intern.c) Aprovar, si escau, les propostes presentades per la Junta de Govern, i també les presentades d’acord amb el que ha quedat establert a l’article 36 dels presents Estatuts per un nombre de col·legiats no inferior al 5% dels professionals inscrits 
al Col·legi.d) la censura de la Junta de Govern i de les juntes que regeixen cadascuna de les seccions d’acord amb el que ha quedat establert en els presents Estatuts.l’aprovació d’una moció de censura comporta el cessament de tots els càrrecs que composen la Junta censurada.e) l’aprovació, si escau, de la memòria d’activitats presentada per la Junta de Govern.f) l’aprovació, si escau, de l’estat d’ingressos i despeses, de l’estat econòmic i dels pressupostos que presenti la Junta de Govern. Si l’Assemblea General no aprova els pressupostos, aquests han de ser reelaborats i presentats novament per a l’aprovació en Assemblea General Extraordinària, en el termini màxim de tres 
mesos, i resten, durant aquest termini, prorrogats els anteriors.

g) La creació, suspensió o cessament dels serveis que presti el Col·legi.h) la modificació de l’àmbit territorial del Col·legi, la seva agrupació, fusió, segre-gació o dissolució, així com la seva absorció per un altre Col·legi. qualsevol d’aquests acords ha d’ésser adoptat per la majoria absoluta dels col·legiats inscrits.
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i) l’autorització a la Junta de Govern per adquirir, vendre, alienar o gravar béns 
immobles propietat del Col·legi.j) l’aprovació de quotes extraordinàries a càrrec dels col·legiats.k) la proclamació dels candidats elegits per formar part de la Junta de Govern com 
a resultat de les votacions i procediment electoral previst en aquests Estatuts.l) la ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern quan així ho exi-geixin els presents Estatuts.

m) La creació de delegacions territorials del Col·legi.
n) La creació de noves seccions no previstes en els presents Estatuts.
o) El nomenament, si escau, d’una auditoria independent per a la revisió dels 

comptes col·legials.
p) La resta de competències atorgades per la legislació vigent en la matèria, si 

escau.

Article 291. les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries.2. l’assemblea ordinària s’ha de reunir amb caràcter ordinari dins el primer semestre de cada any per tractar dels assumptes que figurin en l’ordre del dia i, necessàriament, dels següents:
a) memòria de les activitats realitzades durant l’any anterior.
b) Estat econòmic de la corporació, liquidació del pressupost vençut i presentació del que ha de regular en el període següent.3. l’Assemblea General s’ha de reunir amb caràcter extraordinari quan així ho acordi la Junta de Govern. Així mateix, ha d’adoptar-se l’esmentat acord de convo-catòria quan ho sol·liciti un nombre de persones col·legiades exercents superior al 

5% del total o un nombre de delegats o representats superior al 20% del total inscrits 
mitjançant escrit en què s’indiqui l’ordre del dia concret i el motiu o els motius pels quals es demana la convocatòria de l’Assemblea General extraordinària. Només es poden adoptar acords vàlids sobre aquells punts que figurin en l’ordre del dia.l’Assemblea General Extraordinària també es convocarà en aquells casos que així s’exigeixi legal o estatutàriament.les assemblees generals extraordinàries sol·licitades en legal forma pels col·legiats així com les convocades per la decisió de la Junta de Govern s’han de realitzar dintre 
dels 60 dies naturals següents a la data de l’acord.

Article 301. la comunicació de la convocatòria a les assemblees generals és única i s’efec-
tua mitjançant comunicació escrita o electrònica adreçada a tots els col·legiats, on s’expressa l’ordre del dia, la data i l’hora de celebració i el lloc. la convocatòria s’ha de trametre amb una antelació mínima de quinze dies naturals a la data de la seva celebració, durant els quals els col·legiats poden examinar a la secretaria del Col·legi la documentació referent als assumptes que hagin de ser sotmesos a la deliberació i, si s’escau, aprovació de l’Assemblea General.2. Així mateix, la convocatòria s’ha de publicar al tauler d’anuncis del Col·legi amb la mateixa antelació de quinze dies naturals.
Article 311. Els col·legiats poden presentar per escrit, fins als deu dies naturals anteriors a la celebració de l’Assemblea General Ordinària, les propostes que desitgin sotmetre a deliberació i acord d’aquesta. Cal la signatura d’un nombre de col·legiats no inferior al 5% dels professionals inscrits al Col·legi per tal que siguin admeses per la Junta de Govern i incloses en els assumptes a tractar en l’ordre del dia.2. Als efectes previstos a l’apartat anterior, podran formular propostes les diferents 
seccions i agrupacions territorials directament o a través del Consell Territorial, previstes als Estatuts, que han de ser presentades pels respectius president i delegat, previ acord favorable de la majoria absoluta dels membres que componguin les respectives seccions i agrupacions territorials. Pel que fa a les propostes del Consell Territorial la presentació l’efectuarà el delegat de la Junta de Govern designat.
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Article 321. Tant en les assembles ordinàries com en les extraordinàries actuen com a president i secretari les persones que ostentin aquests càrrecs a la Junta de Govern, llevat de la seva expressa renúncia o absència, supòsits en què ocupen aquests càr-
recs les persones que a l’inici de la sessió siguin designades, d’entre els assistents, per l’Assemblea mateixa.2. El president dirigeix els debats, fa de moderador, té cura que la reunió es 
desenvolupi sense alteracions d’ordre i que tant els debats com l’adopció dels acords s’adaptin a la normativa legal i estatutària i als principis democràtics.
Article 33l’Assemblea General queda vàlidament constituïda amb l’assistència de la meitat 
més un dels col·legiats en primera convocatòria. En cas de no reunir el dit quòrum, les assemblees generals s’han de constituir en segona convocatòria mitja hora des-prés de l’hora assenyalada per a la primera i la seva constitució es considera vàlida 
sigui quin sigui el nombre d’assistents. L’assistència a les assemblees és personal, 
sense que en cap cas sigui admissible la delegació del vot.Sens perjudici del contingut del paràgraf anterior, la Junta del col·legi pot establir mitjans, mecanismes i mecàniques operatives que puguin facilitar la participació 
de les persones inscrites en el col·legi, en la deliberació i presa d’acords de l’òrgan 
plenari.

Article 34
1. Els acords es prenen per majoria dels vots dels assistents i el vot del president dirimeix els empats. A cada col·legiat exercent li corresponen dos vots i un als no exercents.2. Els acords es prenen per majoria simple, amb excepció dels relatius a la modificació de l’àmbit territorial del Col·legi, la seva agrupació, fusió, segregació o dissolució, així com la seva absorció per un altre col·legi. En aquests supòsits es requereix el vot de la majoria absoluta del total dels col·legiats inclosos al cens 

col·legial.3. Pel que fa als acords relatius a les mocions de censura, aquests requereixen 
les majories establertes a l’article 68 d’aquests Estatuts.

Article 35Si arribat el moment de la votació, no hi ha el quòrum que ha quedat establert en cada cas en els presents Estatuts, la votació s’ha de posposar pel termini que el president consideri pertinent. Si transcorregut aquest termini, tampoc pot fer-se vàlidament, l’assumpte serà sotmès a la decisió de l’Assemblea en una propera sessió que es convoqui a l’efecte. l’assumpte objecte de debat s’entén desestimat si 
en aquesta sessió tampoc no pot assolir-se l’acord.

Article 361. S’entén que hi ha majoria simple quan els vots positius superen els negatius, sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls.2. S’entén que hi ha majoria absoluta quan s’expressa en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix el nombre resultant de dividir per dos el total dels 
col·legiats inscrits al Col·legi.

Article 37
Les votacions no poden interrompre’s per cap raó. mentre tenen lloc, el president no concedeix la paraula i només pot entrar o sortir-ne alguna persona si així ho 

autoritza el president.

Article 381. la votació pot ser: per assentiment a la proposta del president; ordinària; pública per crida i secreta.
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2. Es consideren aprovades per assentiment les propostes del president quan, un cop anunciades, no susciten cap objecció o cap oposició. Altrament, cal fer votació ordinària.3. la votació ordinària es fa aixecant-se, primerament, aquells qui aproven; se-gonament, aquells qui desaproven, i, finalment, aquells qui s’abstenen. El secretari fa el recompte i tot seguit el president fa públic el resultat.4. la votació és pública per crida o bé secreta quan així ho sol·liciti el 20% dels assistents; així mateix, és secreta quan es tracti d’assumptes personals que afectin un o més col·legiats o bé quan ho disposi el president si considera que la qüestió debatuda pot afectar l’honorabilitat d’algun col·legiat o que concorrin, a la seva manera d’entendre, altres circumstàncies d’especial naturalesa.
Article 391. En la votació pública per crida, el secretari anomena els col·legiats, i aquests responen “sí”, “no”, o declaren que s’abstenen.2. la votació secreta es fa mitjançant paperetes, i els col·legiats són cridats no-
minalment perquè vagin a la mesa i dipositin a l’urna corresponent les paperetes.

Article 40Al començament de l’Assemblea s’han de designar tres interventors, que aproven l’acta i la signen conjuntament amb el president i el secretari. Si no hi ha candidats, els 
interventors esmentats són designats mitjançant un sorteig entre els assistents.

Article 41Els acords presos a l’Assemblea General sobre punts de l’ordre del dia són immedi-atament executius i d’observança obligatòria per a tots els col·legiats sense excepció, 
sens perjudici dels recursos que puguin interposar-se i llevat de la possibilitat de la 
seva suspensió a la via administrativa o jurisdiccional.

SECCIÓ 2
De la Junta de Govern

Article 42la Junta de Govern està constituïda per un Ple i una Comissió Permanent.
Article 431. El Ple de la Junta està integrat per:

a) El president.
b) El vicepresident primer.
c) El vicepresident segon.
d) El vicepresident tercer.
e) El secretari.f) El tresorer comptador.g) EIs vocals en un nombre mínim de set i en un nombre màxim de quinze.D’entre els membres de la Junta en formarà part el President del Consell Terri-

torial.2. En les convocatòries electorals caldrà que en la candidatura figuri un mínim d’un membre expressament designat per presidir i representar a cadascuna de les seccions que han quedat establertes en els presents Estatuts.3. D’entre els vocals de la Junta de Govern, un mínim de quatre han d’ostentar la 
representació de les comarques incloses en cadascuna de les quatre circumscripci-
ons provincials del territori de Catalunya, és a dir, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona respectivament. Els vocals elegits hauran de tenir radicada la seva residència i activitat professional en les comarques de les quals n’ostentin la representació.
Article 441. la Comissió Permanent està integrada per:

a) El president.
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b) El vicepresident primer.
c) El vicepresident segon.
d) El vicepresident tercer.
e) El secretari.f) El tresorer-comptador.
g) El president del Consell Territorial.
2. Sense perjudici de l’anterior, a les reunions de la Comissió permanent podran assistir-hi, amb veu i vot i prèvia convocatòria expressa, els vocals del Ple de la Junta de Govern l’assistència dels quals el president consideri necessària o convenient 

atesa la naturalesa dels assumptes a tractar.

Article 45Són funcions del Ple de la Junta de Govern:a) Executar els acords adoptats per l’Assemblea General.
b) Dirigir i administrar el Col·legi.
c) menar, establir i organitzar els serveis necessaris per al millor compliment de les funcions col·legials.d) la gestió ordinària dels interessos de la corporació.
e) Acordar o denegar l’admissió dels col·legiats.f) Imposar sancions d’acord amb el que ha quedat establert als presents Esta-

tuts.g) Recaptar i administrar els fons del Col·legi.h) Redactar els pressupostos anuals i retre els comptes de la seva execució.i) Fixar les quotes ordinàries que hagin de satisfer els col·legiats.
j) Convocar les assemblees generals quan correspongui.
k) Convocar les eleccions quan s’escaigui.
l) Nomenar els membres de la Comissió de Deontologia i els de les altres co-missions la creació de les quals consideri oportuna la Junta de Govern per al millor compliment dels fins col·legials.
m) Contractar, dirigir i cessar els empleats del Col·legi.n) Concedir, en nom del Col·legi, distincions honorífiques i premis per a re-compensar els serveis rellevants i els mèrits especials assolits en la defensa i en la tinença de qualsevol de les branques o modalitats de la professió que han quedat establertes en els presents Estatuts. les distincions honorífiques i els premis expressats poden atorgar-se a qualsevol entitat, organisme, autoritat, col·legiat o persona aliena a la professió.o) Atorgar, en nom del Col·legi i als col·legiats que assoleixin els vint-i-cinc i 

cinquanta anys de col·legiació, els diplomes commemoratius de les respectives efemèrides, així com la condecoració amb la insígnia del Col·legi a les seves res-
pectives modalitats.p) Fixar el règim econòmic de les agrupacions territorials constituïdes d’acord amb el que s’estableix en aquests Estatuts.
Article 461. El Ple de la Junta de Govern s’ha de reunir amb caràcter ordinari un cop cada dos mesos com a mínim, i amb caràcter extraordinari quan ho sol·liciti la meitat més un dels seus membres, o bé quan les circumstàncies ho aconsellin a judici de la Comissió Permanent o del president. les convocatòries les fa el secretari per escrit amb el vistiplau del president. la convocatòria s’ha de trametre amb vuit dies naturals d’antelació com a mínim i ha de fixar l’ordre del dia, la data, l’hora i el lloc de celebració. El president pot convocar en qualsevol moment, amb caràcter d’urgència, el Ple de la Junta quan les circumstancies, al seu criteri, així ho exigeixin.2. Sense perjudici del que es regula a l’apartat anterior, qualsevol vocal de la Junta de Govern pot proposar, abans de cursar-se la corresponent convocatòria, la inclusió d’un determinat tema o punt en l’ordre del dia del Ple de la Junta de Govern.
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Article 47Els acords s’adopten per majoria simple i vàlidament en primera convocatòria quan assisteixi a la reunió la majoria dels seus membres, i en segona convocatòria, qualsevol que en sigui el nombre d’assistents. En cas d’empat en la votació decideix amb vot de qualitat el president. l’assistència a les sessions és obligatòria. la falta no justificada a tres de consecutives o a cinc d’alternes es considera com a renúncia voluntària al càrrec.
Article 48Són funcions de la Comissió Permanent de la Junta de Govern:a) Tramitar i executar els afers que exigeixin una resolució immediata.b) Portar a terme els acords i encàrrecs que els siguin encomanats per la Junta de Govern.
Article 49la Comissió Permanent es reuneix per convocatòria del president amb caràc-ter ordinari un cop al mes com a mínim, i amb caràcter extraordinari quan els assumptes ho requereixin a criteri del president, o bé ho sol·licitin tres dels seus 
membres. La convocatòria de la Comissió permanent es cursa obligatòriament per 
escrit o per via electrònica amb tres dies naturals d’antelació, sens perjudici de la facultat del president per a convocar-la d’urgència. Els acords s’han d’adoptar de la manera que ha quedat establerta per als del Ple de la Junta de Govern. En tot cas, cal donar compte a cada Junta de Govern immediata de l’activitat desenvolupada 
per la Comissió permanent.

SECCIÓ 3
De les eleccions a càrrecs de la Junta de Govern

Article 501. l’elecció per proveir els càrrecs de la Junta de Govern s’ha de celebrar a la conclusió del mandat mitjançant els tràmits que han quedat establerts als presents Estatuts. la presa de possessió dels elegits, que ha de ser pública, es porta a terme 
dins dels 15 dies naturals següents al de la celebració de les eleccions.2. Tots els càrrecs directius tenen un mandat de quatre anys, i poden ser reelegits 
per

altres dos mandats de quatre anys més.3. les candidatures que es presentin, hauran de procurar la participació al més proporcionada i igualitària possible entre homes i dones.
Article 51queda prohibida tota activitat electoral fora del termini establert al calendari electoral dels presents Estatuts. queda prohibida, així mateix, tota activitat electoral 
que impliqui descrèdit o manca de respecte als candidats i que estigui en desacord 
amb els principis establerts a les normes deontològiques. La vulneració de les dites prohibicions comporta l’obertura d’expedient disciplinari si s’escau.
Article 52la Junta de Govern ha de redactar la convocatòria del procés electoral anunci-ant-lo com a mínim amb seixanta dies naturals d’antelació respecte a la data de la 
celebració de les eleccions.

Article 53
1. Les candidatures es poden presentar a la Secretaria del Col·legi des del dia de la convocatòria fins a 30 dies naturals anteriors al de la celebració de les eleccions. Només poden concórrer a les eleccions candidatures completes en què figurin tots els membres del Ple de la Junta de Govern, que calgui escollir, al menys en el 

seu nombre mínim. Si per qualsevol motiu un o més membres de la candidatura 
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renuncia o causa baixa per qualsevol circumstància, es pot suplir per un altre col-legiat. la substitució pot tenir lloc fins al mateix moment de la constitució de la 
mesa electoral.2. les candidatures presentades han de formar-se indicant cada candidat la seva acceptació a formar part de la candidatura, i l’acreditació de la seva condició de col·legiat i d’estar al corrent de pagament de les quotes col·legials. la constància del càrrec al qual opta, només serà imprescindible en el càrrec de president.3. No és acceptable la candidatura d’un mateix col·legiat simultàniament per a més d’un càrrec, o la seva inclusió en més d’una candidatura.
Article 541. l’endemà de la finalització del termini de presentació de candidatures, la Junta de Govern ha de proclamar les candidatures que reuneixin els requisits establerts. Tot seguit s’ha de publicar en el tauler d’anuncis del Col·legi les candidatures pro-clamades i s’ha de comunicar la proclamació a cadascuna d’elles.2. l’exclusió ha de ser motivada i s’ha de notificar a la candidatura interessada en el termini de dos dies naturals. Contra la resolució d’exclusió d’una candidatura es pot presentar recurs davant la Junta de Govern en el termini de tres dies naturals. la Junta de Govern ha de resoldre en el termini dels tres dies naturals següents a 
la presentació del recurs.3. Si en el termini de presentació de candidatures no s’ha presentat cap can-didatura vàlida, la Junta restarà en funcions i acordarà l’inici d’un nou procés electoral en el termini màxim de sis mesos des de la suspensió del procés electoral pel expressat motiu.4. Si en el termini de presentació de candidatures se n’ha presentat tan sols una declarada vàlida, es procedirà a la suspensió del procés electoral pendent i a la proclamació directa de l’única candidatura presentada.
Article 551. El mateix dia de la celebració de les eleccions s’ha de constituir la mesa electoral, integrada per un president designat per la Junta de Govern sortint, i dos 
vocals, col·legiats que no es presentin a les eleccions. La condició de membre de 
la mesa electoral és incompatible amb la de candidat, interventor o representant 
d’alguna de les candidatures.

2. Cada candidatura pot designar entre els col·legiats un interventor que la re-
presenti en el procés electoral.3. A la mesa electoral s’han de col·locar les urnes separades per la votació dels col·legiats exercents i dels no exercents. les urnes es tanquen deixant tan sols una 
ranura per a la introducció de les paperetes de votació.4. Un cop constituïda la mesa electoral, el president indica el començament de la votació i, a l’hora prevista per a finalitzar-la, es tanquen les portes del lloc on se 
celebri la votació i tan sols poden votar els col·legiats que es trobin a dins.5. A continuació, i amb la comprovació oportuna prèvia, s’introdueixen dins les urnes els vots que hagin arribat fins aquell moment per correu certificat amb els requisits que han quedat establerts als presents Estatuts.6. la Junta de Govern determina l’horari de la votació, que ha de tenir una durada màxima de vuit hores.7. Totes les paperetes han de ser de la mateixa mida i color. les paperetes són editades pel Col·legi, sens perjudici que els candidats puguin també confeccionar-les 
amb característiques idèntiques que les editades pel Col·legi. Al lloc on se celebri la votació hi ha d’haver paperetes suficients de cadascuna de les candidatures que 
optin a l’elecció.

Article 56Els votants han d’acreditar a la mesa electoral llur personalitat. la mesa comprova 
la inclusió del votant en el cens de col·legiats, el president pronuncia en veu alta el nom i el cognom del votant, indica que vota, i tot seguit introdueix la papereta en 
l’urna corresponent.
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Article 571. l’exercici del dret de vot pels qui tinguin la condició d’electors és personal, 
secret, lliure i directe, i no s’admet el vot per delegació.2. Des que es convoquin eleccions per a cobrir els càrrecs de la Junta de Govern i fins a quinze dies naturals abans de l’elecció, els col·legiats que desitgin emetre el seu vot per correu poden sol·licitar a la Secretaria del Col·legi la certificació que 
acrediti que estan inclosos en el cens de col·legiats amb dret a vot.3. Aquesta sol·licitud s’efectua per compareixença personal a la Secretaria del 
Col·legi, llevat dels col·legiats que acreditin la impossibilitat de desplaçar-se i dels quals figurin inscrits amb domicili fora de l’àmbit territorial del Col·legi. En amb-dós supòsits poden sol·licitar la certificació mitjançant escrit adreçat al secretari, tramès per correu certificat i signat personalment, adjuntant fotocòpia del document 
nacional d’identitat o del carnet de col·legiat.4. El secretari del Col·legi ha de lliurar al sol·licitant la documentació necessària per votar, bé personalment, en ocasió de la compareixença a la Secretaria del Col-
legi, o bé mitjançant tramesa per correu al domicili que designi el col·legiat.

Article 58l’emissió del vot per correu ha d’efectuar-se de la forma següent:1. Dins d’un sobre en blanc s’introdueix la papereta de votació. Aquest sobre s’introdueix en un altre, al qual cal incorporar també la certificació de la inclusió de l’elector en el cens i fotocòpia del DNI o del carnet de col·legiat.2. Cal trametre aquest segon sobre per correu certificat adreçat al president del Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya consignant: “per a les eleccions del Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Re-llotgers i de Gemmòlegs de Catalunya”.3. Tan sols es computen els vots emesos per correu certificat que compleixin els requisits que han quedat establerts en el present article i que tinguin entrada a 
la Secretaria del Col·legi abans de començar l’escrutini.

Article 591. Acabada la votació, s’ha de procedir a l’escrutini dels vots emesos. han de ser declarades nul·les aquelles paperetes que continguin expressions alienes al contingut estricte de la votació o que impossibilitin la perfecta identificació de la 
voluntat de l’elector.

2. finalitzat l’escrutini, el president anuncia el resultat i es proclama tot seguit electa la candidatura que hagi obtingut el major nombre de vots.3. En cas d’empat, queda elegida la candidatura que hagi obtingut més vots dels col·legiats exercents.4. En el termini de deu dies naturals des de la constitució de la nova Junta de Govern, s’ha de comunicar la seva composició al Departament competent de la Generalitat de Catalunya.
SECCIÓ 4
Composició i funcions dels diferents càrrecs de la Junta de Govern

Article 60
Correspon al president:a) Representar el Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmò-

legs de Catalunya davant qualsevol autoritat o organisme de l’Estat, de la comunitat 
autònoma, de la província, de la comarca i de qualsevol altre ens local o corporació, persones públiques i privades i en les relacions davant els tribunals de justícia de 
qualsevol grau i jurisdicció.b) Convocar el Ple de la Junta de Govern i la Comissió Permanent, i donar tràmit 
a les convocatòries de les assemblees generals.c) Presidir les assemblees generals, les sessions de la Junta de Govern i totes les comissions a les quals assisteixi.
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d) Dirigir els debats i exercir el vot de qualitat en cas d’empat en els casos que ha quedat establert en els presents Estatuts.e) Vetllar pel compliment dels presents Estatuts, així com dels acords de l’As-semblea General i de la Junta de Govern.f) Conformar amb el vistiplau les actes i les certificacions esteses pel secretari de la Junta de Govern.
g) Autoritzar l’obertura de comptes corrents bancaris, les imposicions que es facin i els talons o xecs per retirar quantitats juntament amb la signatura del tresorer 

comptador.h) Ordenar els cobraments i aprovar els lliuraments i les ordres de pagament.i) Ordenar la iniciació de tot tipus d’expedients disciplinaris respecte als col·legiats, 
inclosos els derivats de la vulneració de les normes sobre propietat intel·lectual i industrial, així com altres actuacions encaminades a la persecució de l’intrusisme i l’exercici il·legal de les diferents branques o modalitats professionals incloses en 
el Col·legi.j) Autoritzar els informes i les comunicacions que es dirigeixin a les autoritats, 
corporacions i particulars.k) Vetllar per la bona conducta professional dels col·legiats, pel compliment de 
les normes deontològiques i, en general, pel decòrum del Col·legi.l) Atorgar, en nom de la Junta de Govern i amb la corresponent autorització prèvia de l’Assemblea General, els documents públics i privats que siguin necessaris per 
adquirir, vendre, alienar o gravar béns immobles propietat del Col·legi.m) Atorgar, amb la corresponent autorització prèvia de la Junta de Govern, po-ders per a plets en favor d’advocats i procuradors per la representació del Col·legi en qualsevol tipus de litigi o procediment, així com qualsevol altre apoderament o qualsevol altre acte o resolució susceptible de constar en instrument públic notarial i de ser inscrit en els registres públics.n) Crear un Consell Consultiu de la Presidència, que si escau estarà integrat per tots els ex-presidents i ex-vicepresidents primers, així com a vicepresidents segons i tercers de les Juntes Directives del Col·legi al llarg de la seva història, i presidit 
pel president del Col·legi.També poden formar part d’aquest organisme consultiu de la presidència, aquelles persones que el president designi de forma discrecional, atenent a les necessitats i 
característiques de la consulta que es pretengui portar a terme.El Consell Consultiu de la Presidència es reunirà per convocatòria expressa del president de la Junta de Govern, i haurà d’exercir les funcions consultives i dicta-
minadores arran dels punts de l’ordre del dia que proposi el president.

Article 61Correspon als vicepresidents de la Junta de Govern:a) Portar a terme totes aquelles funcions que, de forma expressa i no permanent, 
els delegui el president.b) Assumir les funcions del president en cas d’absència, malaltia, o incapacitat 
d’aquest.c) Assumir la presidència en funcions en cas de vacant fins a l’elecció de nou 
president.d) Assumir la presidència del Consell Territorial previst a l’article 77 d’aquests 
Estatuts.e) El vicepresident tercer substituirà el vicepresident segon, i el vicepresident segon substituirà el vicepresident primer en els mateixos supòsits establerts al present article pel que fa a la substitució del president de la Junta de Govern.
Article 62Correspon al secretari de la Junta de Govern les funcions següents:a) Redactar i dirigir els oficis de citació per als actes del Col·legi segons les 
instruccions i indicacions que rebi del president i amb l’antelació deguda.b) Redactar les actes de les assemblees generals i les que celebrin la Junta de Govern i la Comissió Permanent.
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c) portar els llibres necessaris per al millor i més ordenat servei col·legial, entre els quals han de constar el que reflecteixi el cens de col·legiats, els inscrits a les diferents seccions que han quedat establertes als presents Estatuts i aquell en el qual s’anotin les sancions disciplinàries que s’imposin als col·legiats i les rehabilitacions 
que corresponguin.

d) Rebre i donar compte al president de totes les sol·licituds i comunicacions 
que es trametin al Col·legi.e) Expedir les certificacions que corresponguin amb el vistiplau del president.f) Redactar la memòria anual al tancament de l’exercici.

g) portar i custodiar el llibre d’actes.

Article 63Correspon al tresorer-comptador de la Junta de Govern les següents funcions:a) Recaptar i custodiar els fons del Col·legi per delegació de la Junta de Go-
vern.b) Obrir i cancel·lar comptes en institucions bancàries i de crèdit, expedir i pagar lliuraments, talons i ordres de pagament, sempre amb l’autorització i amb caràcter 
conjunt, mitjançant la signatura del president.c) Formular el compte d’ingressos i despeses periòdic, així com el que corres-pongui a l’exercici econòmic vençut.d) Redactar els pressupostos anuals que la Junta de Govern hagi de presentar a l’aprovació de l’Assemblea General.e) Controlar la comptabilitat i supervisar la caixa.f) Portar l’inventari dels béns del Col·legi, dels quals n’és l’administrador.
Article 64Correspon als vocals de la Junta de Govern:a) Vetllar pel compliment dels presents Estatuts, així com dels acords de l’As-semblea General i de la Junta de Govern.b) Presidir i dirigir l’administració i regular el funcionament de les seccions a les quals hagin estat assignats, i en el seu cas en siguin representants d’acord amb el que ha quedat establert a l’article 48 dels presents Estatuts, amb inclusió també 
de la representació territorial quan correspongui d’acord amb el que preveuen els 
articles 48.4, 82.1 i concordants dels Estatuts.c) Aquelles altres funcions que els encomani i delegui la Junta de Govern o el 
seu president.

Article 65Correspon al president del Consell Territorial les funcions determinades en l’article 77 i concordants dels presents Estatuts.
SECCIÓ 5
Causes de cessament dels membres de la Junta de Govern

Article 66Els membres de la Junta de Govern cessen per les causes següents:a) Expiració del mandat per al qual varen ser elegits.b) Renúncia voluntària al càrrec.c) Condemna per sentència ferma que comporti la inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics.d) Condemna ferma per delicte, en qualsevol grau de participació, comès en l’exercici professional o en exercici del càrrec que ostenten.e) Sanció disciplinària ferma imposada per falta greu o molt greu.f) Aprovació d’una moció de censura per part de l’Assemblea General.g) l’incompliment de les obligacions inherents al càrrec comporten la suspensió temporal dels membres de la Junta de Govern, pel temps que fixi l’acord de la pròpia Junta per majoria simple.
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la destitució del càrrec haurà de ser acordada per majoria de 3/5 parts pels membres de la Junta de Govern. En les votacions previstes en aquest apartat, no podrà assistir ni participar el membre de la Junta objecte d’eventual suspensió i destitució.
Article 67les vacants que es produeixin abans de l’expiració del mandat poden ser cobertes per acord de la Junta de Govern i el nomenat exercirà el càrrec tan sols durant el temps que li quedava al substituït.
Article 681. la moció de censura de la Junta de Govern i de les juntes que regeixen cadascuna de les seccions d’acord amb el que ha quedat establert en els presents Estatuts ha de ser adreçada a la Junta de Govern per al seu debat a l’Assemblea General per escrit motivat i ha d’incloure una candidatura alternativa. l’escrit de presentació de la moció de censura, pel que fa a la Junta de Govern, ha de ser avalat 
per la signatura d’un mínim del deu per cent dels col·legiats, sempre que aquests 
representin a la vegada, com a mínim, un deu per cent dels membres de cadascuna de les seccions constituïdes d’acord amb els presents Estatuts. Pel que fa a la sol-licitud de moció de censura dirigida contra les juntes que regeixen cadascuna de les seccions, serà suficient la signatura d’un mínim del deu per cent dels membres 
de la secció corresponent.2. El president de la Junta de Govern ha de convocar una assemblea general extraordinària i específica amb aquest únic punt de l’ordre del dia, en el termini de trenta dies hàbils a comptar de la presentació de l’esmentat escrit de moció de 
censura a la Secretaria del Col·legi.3. El debat s’inicia amb la defensa de la moció de censura que efectua un dels col-legiats signants d’aquesta. A continuació, poden intervenir el president de la Junta de Govern, o el president de la secció corresponent. A continuació, poden intervenir dos representants de la candidatura alternativa, així com dos representants de les juntes censurades. Cadascun dels torns té una durada màxima de deu minuts.4. Per a l’aprovació de la moció es requereix el vot favorable de la majoria absoluta 
dels assistents a l’Assemblea, sempre que aquests representin com a mínim el vint 
per cent del cens col·legial.

5. L’aprovació d’una moció de censura comporta el cessament de tots els membres de la Junta de Govern o, en el seu cas, de la Junta de secció censurada i l’automà-
tica proclamació com a nous membres de les respectives candidatures alternatives 
presentades.

6. Les candidatures alternatives que es presentin en ocasió de la moció de censura hauran de ser complertes i incloure, pel que fa a la Junta de Govern, tots els càrrecs que han estat establerts a l’article 48 dels presents Estatuts i regeixen en el que resultin aplicables els requisits i condicions que han quedat establerts a la Secció tercera del Capítol segon dels presents Estatuts. Així mateix, pel que fa a la presentació de candidatures alternatives a les juntes de secció regeixen els requisits i condicions que han quedat establerts a la secció setena del capítol segon 
dels presents Estatuts en la mesura que resultin aplicables.

SECCIÓ 6
Enquadrament sectorial dels col·legiats

Article 69Amb la finalitat de facilitar la relació entre els col·legiats que exerceixin cadascuna de les diferents branques o modalitats professionals que han quedat establertes als presents Estatuts, qualsevol col·legiat s’ha d’inscriure si escau en funció de la seva titulació, a cadascuna de les seccions fixades a l’article 13 dels presents Estatuts.
Article 70Cada secció és presidida, dirigida i administrada pel membre de la Junta de Govern que expressament es designi en representació de cadascuna de les seccions.
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Article 71Cal designar, dintre dels seixanta dies naturals següents a la presa de possessió de la Junta de Govern, el president de cada secció de les que han quedat establertes 
en els presents Estatuts.

Article 721. Els càrrecs de les juntes de secció són com a màxim els següents:
a) president.
b) Vicepresident.
c) Secretari.
d) Delegat de subsecció, si s’escau.2. El president de la Junta de cada secció, serà designat per la Junta de Govern del Col·legi, d’entre els seus membres. la resta de càrrecs, si escau, són elegits entre 

els membres adscrits a cada secció.3. Per a l’elecció prevista al paràgraf anterior regeixen les normes per a l’elecció dels càrrecs de la Junta de Govern en la mesura que siguin aplicables.4. Cada secció pot dotar-se d’un reglament de funcionament intern que pot incloure la forma d’elecció de la junta de secció, sense que en cap cas la normativa pugui contradir el que ha quedat establert en els presents Estatuts. En el seu cas, els dits reglaments han de quedar definitivament aprovats mitjançant la ratificació de la Junta de Govern.5. Els acords adoptats per les seccions no tenen força executiva mentre no siguin ratificats per la Junta de Govern.
Article 73Són funcions de les seccions a través dels acords que adopti la respectiva junta:a) Elaborar el cens de col·legiats adscrits que ha de ser comunicat al secretari de la Junta de Govern per la seva inscripció al llibre corresponent.b) Emetre informe sobre les branques i modalitats d’exercici de la professió 
susceptibles de ser enquadrades en la respectiva secció.c) Elaborar els informes i dictàmens que li sol·liciti la Junta de Govern.d) Organitzar cursets de reciclatge i fomentar l’especialització dels col·legiats 
adscrits a la secció.e) Facilitar l’adequat tractament i la resolució dels problemes comuns que afectin 
els col·legiats adscrits a la secció.f) Vetllar pel compliment del que ha quedat establert en els presents Estatuts i 
les seves normes deontològiques entre els col·legiats adscrits a la secció.g) Elevar propostes a l’Assemblea General d’acord amb el que ha quedat establert 
a l’article 36.2 dels presents Estatuts.h) Organitzar iniciatives en l’àmbit cultural, assistencial i publicitari per a la promoció del sector professional que representen, així com assumir les tasques de promoció dels professionals inscrits a la secció, mantenint-los informats en els diversos àmbits del seu interès.i) Organitzar activitats i serveis de naturalesa legal, fiscal i administrativa que requereixi l’especificitat del sector.j) Proposar a la Junta de Govern les partides pressupostàries que els afectin per 
tal de ser incloses en els pressupostos generals del Col·legi.

SECCIÓ 7
Enquadrament territorial dels col·legiats

Article 741. Per al millor desenvolupament, funcionament i compliment dels fins del Col-
legi, es poden constituir agrupacions territorials a les quals els col·legiats s’integren de forma voluntària, en funció del domicili on desenvolupin la seva activitat.2. Per a la constitució d’una agrupació territorial d’àmbit territorial municipal 
o comarcal és requisit indispensable que un mínim de vint-i-cinc col·legiats, el 
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domicili professional dels quals radiqui a l’àmbit indicat, ho sol·licitin a la Junta de Govern, qui ha de concedir o denegar l’autorització en el termini màxim de dos 
mesos des de la presentació de la sol·licitud.3. Per a la constitució d’una agrupació territorial d’àmbit territorial superior al d’una comarca, els requeriments són els mateixos, llevat que el nombre mínim de 
col·legiats sigui de cinquanta.

Article 75
Les agrupacions territorials vetllen pels interessos dels col·legiats adscrits al seu àmbit i a tal efecte poden formular propostes a la Junta de Govern i a l’Assemblea General. Així mateix, exerceixen també la funció consultiva referida a les matè-ries que afectin a l’àmbit territorial que agrupa els col·legiats adscrits a cadascuna 

d’elles.

Article 76
Les agrupacions territorials tenen els següents òrgans de govern:a) la Junta Territorial, que agrupa tots els col·legiats que hi són adscrits.
b) El Delegat de l’agrupació territorial, que és elegit entre els membres de la junta territorial i que està facultat per elevar i canalitzar les propostes i informes que s’es-caiguin al Consell Territorial, on fa arribar el sentir i les peticions dels col·legiats de la seva agrupació. Així mateix, el delegat territorial podrà ostentar la representació per delegació del president del Consell Territorial en l’àmbit territorial propi de la seva agrupació i amb l’abast que es determini en el mateix acord d’autorització.

SECCIÓ 8
Consell Territorial

Article 771. El Consell Territorial està integrat pel president del Consell Territorial, que forma part de la Comissió Permanent de la Junta de Govern i per tots i cadascun dels delegats de les agrupacions territorials constituïdes d’acord amb el que ha quedat establert als presents Estatuts. També formaran part del Consell Territorial quatre membres de la Junta de Govern, segons s’estableix al punt 3 de l’article 43 
dels presents estatuts.En el supòsit de que les actuals províncies siguin substituïdes per qualsevol altra distribució territorial diferent de les comarques, s’estarà a la legislació que corres-pongui pel que fa al que ha quedat disposat en els paràgrafs precedents.2. Aquest òrgan pot formular propostes a la Junta de Govern així com a l’As-semblea General, i té una funció consultiva d’aquesta.

CApÍTOL 3
Dels recursos en general i de la jurisdicció disciplinària

SECCIÓ 1
Disposicions generals

Article 78Contra les resolucions dels òrgans col·legials i els actes de tràmit, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, els col·legiats poden interposar, potestati-vament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que hagués dictat l’acte, o bé 
impugnar-los directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 791. No es pot interposar recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expres-sament o s’hagi produït la desestimació tàcita del recurs de reposició interposat.
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2. S’entén que s’ha produït la tàcita desestimació si el recurs no ha estat resolt expressament en el termini d’un mes a comptar des de la seva interposició.
Article 80

1. El termini per a la interposició del recurs de reposició és d’un mes, si l’acte és exprés. Si no ho és, el termini és de tres mesos i es compta, per al sol·licitant i altres possibles interessats, a partir del dia següent a aquell en què es produeixi 
l’acte presumpte.2. Transcorreguts aquests terminis, únicament pot interposar-se recurs contenciós administratiu, sense perjudici, si s’escau, de la procedència del recurs extraordi-
nari de revisió si concorren les circumstancies previstes a l’article 118 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 81la interposició del recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat. Malgrat això, l’òrgan competent per resoldre el recurs, amb la ponderació prèvia, suficientment raonada, entre el perjudici que causaria a l’interès públic o a tercers la suspensió i el perjudici que s’ocasiona al recurrent com a conseqüència de l’eficàcia immediata de l’acte recorregut, pot suspendre, d’ofici o a sol·licitud del recurrent, l’execució de l’acte impugnat quan concorrin alguna de les següents circumstàncies:a) Si l’execució pot causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.b) Si la impugnació es fonamenta en alguna de les causes de nul·litat de ple dret 
previstes a l’article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 82Als efectes dels presents Estatuts, llevat que es disposi altra cosa en la legislació vigent, els terminis expressats en dies s’han de computar sempre com a dies naturals. 
Els terminis establerts en setmanes, mesos o anys es computen de data a data.

SECCIÓ 2
De les faltes i sancions dels col·legiats

Article 83
Amb independència de la responsabilitat civil o penal en què puguin incórrer, si escau, els col·legiats queden subjectes a la responsabilitat disciplinària de l’Admi-nistració competent a instàncies del col·legi en els termes que han quedat establerts 

en els presents Estatuts i en la legislació vigent aplicable.

Article 841. El Col·legi té jurisdicció disciplinària en via administrativa per sancionar els col·legiats per actes que realitzin amb motiu de l’exercici de la professió, i per 
qualsevol altre acte o omissió que els sigui imputable i sigui contrari al prestigi o decòrum professional, a l’honorabilitat dels col·legiats o al degut respecte als òrgans col·legials, als altres col·legiats i, en general, qualsevol infracció de les obligacions professionals i normes deontològiques de conducta.2. l’exercici de la funció disciplinària correspon a la Junta de Govern, i és ella qui per mitjà de l’acord d’iniciació de l’expedient disciplinari que correspongui nomenarà instructor i, si s’escau, secretari.
Article 851. la Comissió de Deontologia està facultada per tal de proposar a la Junta l’exercici de la funció disciplinària, d’acord amb els presents Estatuts i intervé en l’expedient disciplinari incoat.2. la Comissió de Deontologia està formada per tres membres elegits per la Junta de Govern d’entre els col·legiats de reconegut prestigi, que portin un mínim de tres anys d’exercici en la seva respectiva professió.
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3. El mandat de la Comissió de Deontologia ha de coincidir amb el de la Junta de Govern; així, aquesta ha de procedir, dintre dels trenta dies naturals següents 
a la seva presa de possessió, al nomenament dels membres de la Comissió de De-
ontologia.

4. La Comissió de Deontologia nomena d’entre els seus membres un president, a qui correspon la representació davant de la Junta de Govern i la direcció de la 
pròpia Comissió.Així mateix, la Comissió de Deontologia designa per al seu assessorament un lletrat en exercici, el nomenament del qual ha d’ésser ratificat per la Junta de Govern.
SECCIÓ 3
Del procediment disciplinari

Article 861. Sens perjudici de les conseqüències que es deriven de la condemna ferma per delicte comès com a conseqüència de l’exercici professional, no poden ser objecte de sanció els fets que hagin estat sancionats penalment, en aquells casos en què s’apreciï identitat de subjecte, fet i fonament.2. quan està tramitant-se un procés penal pels mateixos fets o per altres fets racionalment impossibles de separar dels sancionables d’acord amb el que ha 
quedat establert en els presents estatuts, se suspèn la tramitació del procediment disciplinari. la represa del dit procediment queda ajornada fins que l’autoritat judicial dicti resolució ferma.3. Un cop iniciat el procediment, en qualsevol moment en què l’instructor apreciï que la presumpta infracció pot constituir delicte o falta penal, ha d’informar-ne immediatament a la Junta de Govern per tal que decideixi sobre la comunicació dels fets al Ministeri Fiscal i resolgui de suspendre el procediment fins que l’autoritat judicial dicti resolució ferma.4. Represa la tramitació de l’expedient disciplinari en qualsevol dels supòsits esmentats, la resolució que es dicti ha de respectar l’apreciació dels fets continguda 
en el pronunciament judicial esmentat.

Article 87Si una resolució de la Junta de Govern decideix la incoació del procediment disci-plinari d’acord amb allò que ha quedat establert en els presents Estatuts, la mateixa Junta de Govern pot acordar com a mesura preventiva la suspensió provisional de la persona inscrita, i en qualsevol cas en el supòsit dels col·legiats afectats que es trobin sotmesos a processament o inculpació en un procediment penal. Aquest acord ha 
d’adoptar-se mitjançant resolució motivada i prèvia audiència de l’interessat.

Article 881. El procediment disciplinari s’impulsa d’ofici en tots els tràmits, els quals han d’ajustar-se al que ha quedat establert als presents estatuts i , en allò que no hi és 
previst, a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.2. la tramitació i les notificacions han d’ajustar-se al que ha quedat establert als presents estatuts i, en allò que no hi sigui previst, al que disposa l’esmentada llei 
30/1992, de 26 de novembre.3. les notificacions han de ser fetes en el domicili professional que el col·legiat hagi comunicat al Col·legi, sense perjudici d’un eventual trasllat no comunicat. Si no pot ser verificada la notificació en els termes previstos a l’article 59 de l’esmen-tada llei 30/1992, un empleat del Col·legi realitzarà el seu lliurament d’acord amb allò que assenyala el referit precepte; si, malgrat tot, no pot fer-se el lliurament en l’esmentat domicili, la notificació es considerarà realitzada amb plena validesa un 
cop transcorreguts quinze dies naturals de la seva inserció al taulers d’anuncis del 
Col·legi.
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4. Els terminis que han quedat establerts en els presents estatuts són prorrogables llevat que hi hagi una disposició expressa en contra, a proposta raonada de l’instructor de l’expedient, aprovada en cada cas per la Junta de Govern del Col·legi, aprovació que ha de fer-se necessàriament abans del venciment. l’acord sobre la pròrroga, el qual es notifica al col·legiat afectat o recurrent, no es pot recórrer, sense perjudici d’allò que posi fi al procediment i en l’eventual impugnació en ulteriors recursos 
que s’interposin en contra de la resolució.

Article 89
Els col·legiats sotmesos a un procediment disciplinari tenen els drets següents:
a) A la presumpció d’innocència.b) A un període d’informació prèvia, segons l’establert al Decret 278/93, de 9 

de novembre.c) A ser assabentats dels fets que se li imputen, de les infraccions que aquests fets poden constituir i de les sancions que comporten, així com de les normes 
aplicables.d) A abstenir-se de declarar en el procediment seguit en contra seu, a formular al·legacions i a utilitzar els mitjans de defensa admesos per l’ordenament jurídic 
que siguin procedents.

Article 90El procediment disciplinari s’inicia d’ofici per resolució de la Junta de Govern que nomenarà un instructor i en el seu cas a un secretari, a proposta raonada de la Comissió de Deontologia o per denúncia de tercers. No es consideren denúncia 
els escrits anònims.

Article 91la Junta de Govern pot iniciar el procediment obrint el període d’informació prèvia, segons l’article 89.2, amb la finalitat de conèixer les circumstàncies del cas concret i la conveniència o no de procedir a l’obertura de l’expedient disciplinari. Finalitzades les actuacions d’aquestes diligències prèvies i necessàriament en el termini màxim de trenta dies hàbils des de la resolució que va acordar obrir-les, la Junta de Govern dicta resolució acordant l’obertura de l’expedient disciplinari o bé l’arxiu de les actuacions.
Article 921. En el termini d’un mes des de l’obertura del període d’informació prèvia, segons l’establert als articles 84 i 85 d’aquests Estatuts, l’instructor ha de formular i notificar el corresponent plec de càrrecs.2. El plec de càrrecs ha de redactar-se de forma clara i precisa, comprèn els fets imputats a l’inculpat en paràgrafs separats i numerats per cadascun d’ells i expressa les infraccions presumptament comeses i les sancions que comportarien.
Article 931. El plec de càrrecs es notifica a l’inculpat, i se li concedeix un termini de quinze dies naturals a fi i efecte que pugui contestar amb les al·legacions que consideri 
pertinents i aportar els documents que estimi d’interès.2. l’inculpat pot proposar en la contesta al plec de càrrecs la pràctica de qualsevol mitjà de prova admissible en dret que cregui necessari i acompanyar els documents 
que consideri convenients.

Article 941. l’instructor disposa del termini d’un mes per a la pràctica de les proves que estimi pertinents per entendre que són adequades per a la determinació dels fets i les possibles responsabilitats. Aquesta pràctica pot incloure proves no proposades pels afectats.
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l’esmentat termini es computa des que es contesta el plec de càrrecs o ha trans-corregut el termini establert sense fer-ho.2. l’instructor, en resolució que ha de ser sempre motivada, pot denegar l’admis-sió i pràctica de les proves que consideri improcedents, perquè per la seva relació amb els fets no puguin alterar la resolució final a favor del presumpte responsable. 
Aquesta resolució es pot recórrer quan determini la impossibilitat de continuar el procediment o produeixi indefensió, havent-se de manifestar l’oposició en els altres casos mitjançant l’oportuna al·legació per part de l’afectat per a la seva consideració en la resolució que posi fi al procediment i en el recurs que pugui interposar-se 
contra la resolució.

Article 95l’instructor dins els deu dies següents a l’expiració del període de proposició i pràctica de la prova, formula i notifica la proposta de resolució, en la qual fixa amb precisió els fets, n’efectua la qualificació jurídica a fi i efecte de determinar la infrac-ció o infraccions que consideri comeses i assenyala les possibles responsabilitats de l’inculpat, i també la proposta de la sanció a imposar, que traslladarà a la Junta de Govern. En el cas, de que es tracti d’un professional no col·legiat traslladarà a l’Administració l’expedient incoat per a que actuí en conseqüència exercint la funció disciplinària d’acord amb la legislació vigent.
Article 96la comunicació esmentada en l’article anterior serà notificada a l’inculpat, als efectes legals que corresponguin, inclosa la formulació d’al·legacions.
Article 97Una vegada, la Comissió de Deontologia hagi escoltat l’inculpat o un cop trans-corregut el termini sense cap al·legació, l’instructor trametrà, en el termini de cinc dies naturals des de l’acabament, la proposta de resolució juntament amb l’expedient complet a la Junta de Govern per a la seva resolució
Article 981. la resolució que posi fi al procediment disciplinari ha de ser acordada en el termini màxim de trenta dies naturals des de la recepció de la proposta de l’instructor, ha de ser motivada, i ha de resoldre totes les qüestions plantejades a l’expedient, i no pot acceptar fets diferents dels que van servir de base al plec de càrrecs i a la proposta de resolució, sense perjudici de la seva diferent valoració jurídica. la resolució ha notificar-se en el termini de deu dies hàbils des de la seva adopció.2. la resolució dictada ha de ser notificada a l’inculpat, ha de respectar allò que estableix l’article 89 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i ha d’expressar 
els recursos en contra que siguin procedents, els òrgans administratius o judicials davant els quals han de presentar-se i el termini per interposar-los, sense perjudici que els interessats puguin presentar-ne qualsevol altre que estimin oportú.
Article 991. les resolucions de la Junta de Govern que suspenen provisionalment en l’exercici a col·legiats sotmesos a processament o inculpació, arxiven les actuacions iniciades i imposen sancions disciplinàries, i també qualsevol altra decisió dins el procediment que, encara que tingui el caràcter d’acte de tràmit, determini la im-possibilitat de continuar-lo o produeixi indefensió, poden ser objecte dels recursos procedents d’acord amb allò que ha quedat establert en els presents estatuts i en la 
normativa legal aplicable.2. Als únics efectes d’interposar recurs contra qualsevol de les resolucions es-mentades anteriorment que determinin o impliquin l’arxiu o sobreseïment de les 
actuacions iniciades o la imposició de sancions, es considera com a interessat el denunciant dels fets, si s’escau, el qual té dret a que se li notifiquin els esmentats actes, i també els d’obertura de l’expedient disciplinari.
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Article 1001. les resolucions de la Junta de Govern no poden executar-se fins que no hagin estat confirmades al resoldre el recurs de reposició o bé fins quan hagi transcorre-gut el termini establert per a la interposició d’aquest sense fer-ho. Tanmateix, les mesures provisionals aprovades poden ser executables des de la data en què han 
estat adoptades.2. Si s’interposa recurs contenciós - administratiu, es pot suspendre l’execució d’acord i en els termes previstos en la llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa.

Article 101les sancions disciplinàries adoptades per la Junta de Govern es poden fer públi-ques des del mateix moment d’adopció de l’acord.les sancions disciplinàries adoptades per l’Administració competent es poden fer públiques un cop siguin fermes en via administrativa, amb independència de l’execució.En el cas que l’acord sancionador sigui després judicialment revocat ha de fer-se anàloga publicitat de la revocació.
Article 102En tot el que no estigui previst en aquest capítol, s’estarà al que disposa la llei 30/92, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 1031. les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus als dos 
anys i les lleus prescriuen al cap d’un any.2. El termini de prescripció comença a comptar des que la infracció s’ha co-
mès.3. la prescripció s’interromp amb la notificació a la persona afectada de l’acord 
d’obertura de les diligències prèvies o del procediment disciplinari. El termini torna 
a computar-se si el procediment disciplinari resta paralitzat durant un mes per una 
causa no imputable a l’inculpat.

Article 1041. les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen als tres anys, les imposades per falta greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l’any.2. El termini de prescripció de la sanció per manca d’execució comença a comptar des de l’endemà del dia en què adquireix fermesa la resolució que imposa la sanció. la prescripció queda interrompuda per l’inici, amb coneixement de la persona in-teressada, 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 1051. l’anotació de las sancions a l’expedient personal del col·legiat caduca als sis mesos si ha estat per falta lleu; als dos anys si ha estat per falta greu; als tres anys si ha estat per falta molt greu.2. El termini per a la rehabilitació col·legial es compta a partir de l’endemà del dia en què ha quedat acomplerta la sanció.3. Els sancionats poden sol·licitar de la Junta de Govern la rehabilitació un cop 
transcorreguts els esmentats terminis de caducitat, la qual s’acorda sense cap altre tràmit un cop comprovat que ha transcorregut el període de caducitat que ha quedat 
establert en els presents estatuts.4. No obstant això, si la sanció ha consistit en l’expulsió del col·legi, la persona sancionada pot sol·licitar la rehabilitació en el termini de tres anys a comptar de l’efectivitat de la sanció.
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SECCIÓ 4
De les faltes i sancions i normes deontològiques

Article 106les faltes que comporten l’inici del període d’informació prèvia i del posterior expedient disciplinari i la corresponent sol·licitud a la Junta de Govern, o a l’Ad-ministració per a que exerceixin i imposin en el seu cas, les sancions oportunes, queden classificades en lleus, greus i molt greus.
Article 107Són faltes lleus:

a) L’incompliment de l’obligació de comunicar al Col·legi el canvi de domicili professional o residència.b) l’incompliment de comunicar al Col·legi els canvis o modificacions en l’ especialitat professional als efectes de l’adscripció de cada col·legiat a les diferents seccions que han quedat establertes en els presents Estatuts.c) la negligència en el compliment d’encàrrecs i serveis que causin perjudici als seus clients, quan per les seves circumstàncies no puguin qualificar-se de falta 
molt greu.

d) La resistència o retard deliberat o negligent en el compliment dels acords 
col·legials.e) El retard injustificat en el pagament de les quotes col·legials per un termini de fins a sis mesos.f) l’actuació professional que impliqui lleu desprestigi de la professió o comporti 
una manca lleu de respecte a altres col·legiats o ataqui el seu decòrum.

Article 108Són faltes greus:a) la vulneració de les normes essencials de l’exercici i la deontologia profes-
sionals.b) l’ incompliment dels deures professionals quan d’això en resulti un perjudici per a les persones destinatàries del servei del professional o la professional.

c) L’ incompliment de l’obligació que tenen les persones col·legiades de comunicar els supòsits d’intrusisme professional dels quals siguin coneixedores.
d) L’incompliment del deure d’assegurança, si és obligatòria.
e) L’incompliment del deure de prestació obligatòria establert per les lleis o demés normativa que així ho disposin, llevat de l’acreditació de causa justificada que faci impossible la prestació del servei, després d’haver estar requerida degudament.f) Els actes que tinguin la consideració de competència deslleial, d’acord amb el que estableixin les lleis.g) les actuacions professionals que vulnerin els principis constitucionals i 

internacionals d’igualtat i de no - discriminació.h) El retard injustificat en el pagament de les quotes col·legials per un termini superior a sis mesos i inferior a l’any.
Article 109Són faltes molt greus:a) l’exercici de la professió sense tenir el títol professional habilitant.b) 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.c) la vulneració del secret professional.d) 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.
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e) La comissió de delictes amb dol, en qualsevol grau de participació, que es produeixin en l’exercici de la professió.f) l’exercici d’una professió col·legiada per qui no compleix l’obligació de col-
legiació.

g) 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.
Article 1101. Als efectes de lluitar eficaçment contra les activitats d’intrusisme professio-nal, la seva protecció i encobriment, el Col·legi ha d’exercir les accions legals que siguin procedents davant els tribunals de justícia, per presumptes delictes o faltes d’intrusisme, en els termes previstos en el Codi penal, en la professió de joier, re-llotger, orfebre o gemmòleg, i ha de portar a terme prèviament les actuacions i les diligències que considerin convenients, per mitjà de la Comissió de Deontologia i amb a intervenció de l’Autoritat competent en la matèria que procedeixi.2. El que ha quedat establert en el paràgraf precedent no és impediment de poder recórrer davant qualsevol altra mesura legal o corporativa, que tingui com a finalitat combatre l’intrusisme a la professió.
Article 111les sancions que es poden imposar a les faltes lleus són:

a) Amonestació per escrit.
b) multa d’una quantitat no superior a 1.000 euros.

Article 112les sancions que es poden imposar per faltes greus són:a) Inhabilitació professional durant un temps no superior a un any.
b) multa d’ entre 1.001 euros i 5.000 euros

Article 113les sancions que es poden imposar per faltes molt greus són:a) Inhabilitació professional durant un temps no superior a cinc anys.
b) multa d’ entre 5.001 euros i 50.000 euros

Article 114a) En la graduació de les sancions, la reincidència en la comissió d’infraccions serà considerada com a circumstància agreujant.b) les sancions imposades als col·legiats han d’anotar-se en el seu expedient personal i en el llibre corresponent. A més, podrà fer-se publicitat de les sancions fermes per faltes greus i molt greus, en la forma que acordi la Junta de Govern, en els òrgans de difusió interna del Col·legi.

CApÍTOL 4
De la dissolució i liquidació

Article 1151. la Junta de Govern, d’ofici o a petició d’un mínim del 30% dels col·legiats, convocarà Assemblea General extraordinària per acordar, en el seu cas, la dissolució del Col·legi, i es produirà de conformitat amb les causes previstes a l’article 55 de la llei 7/2006. Per a tractar aquest punt caldrà un quòrum d’assistència de la meitat 
més un dels col·legiats, com a mínim.2. l’adopció de l’acord de dissolució precisarà del vot favorable dels 2/3 dels assistents a la Junta.3. l’acord pel qual s’acordi la dissolució del Col·legi expressarà el que corres-pongui sobre la liquidació del patrimoni, així com la successió en els seus drets i 
obligacions.
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Article 116A l’Assemblea General extraordinària on s’acordi la dissolució del Col·legi podrà nomenar una comissió liquidadora. Altrament, la Junta de Govern quedarà consti-tuïda en comissió liquidadora.
Article 117

Com a normativa supletòria en tot el que no quedi regulat en aquests Estatuts, s’aplicarà el que preveu la llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i legislació que substitueixi en el futur, així 
com la resta de legislació vigent i aplicable.

DISpOSICIÓ fINAL

Els presents Estatuts entraran en vigor un cop aprovats per l’Assemblea General Extraordinària convocada a l’efecte, un cop declarats adequats a la legalitat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i inscrits al Registre de Col·legis Professionals, als dos mesos de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

PG-321300 (12.292.035)
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