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Col·legi Oficial de Doctors 
i Llicenciats en Filosofia i Lletres  
i en Ciències de les Illes Balears* 

 
 
 
L'Il·lustre Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes 

Balears lamenta la modificació balear de Col·legis Professionals - Llei 10/1998, de 14 de desembre-, 

votada ahir al Parlament de les Illes Balears amb l'objectiu d'articular un col·legi professional de 

docents a les Balears de caràcter voluntari i per tant les seves funcions ja s'està cobrint per associacions 

professionals i sabent que a les Balears ja disposen del Col·legi Oficial que els protegeix. 

 

Cal recordar que la competència per crear un col·legi de col·legiació obligatòria correspon 

exclusivament a l'Estat i només pot fer-se per llei estatal, és a dir, la creació d'un col·legi professional 

de docents a què hagi d'estar col·legiat per exercir és competència exclusiva de l'Estat. 

 

La regulació normativa dels col·legis professionals en primer lloc es troba a la Constitució Espanyola; 

en segon lloc la Llei estatal que regula els col·legis professionals és la Llei 2/1974, de 13 de febrer, 

sobre col·legis professionals, patint diferents modificacions per adaptar-la a les noves exigències 

constitucionals i legislació europea. En el seu article 4.3 i 5 s'estableix que dins l'àmbit territorial 

assignat a cada Col·legi no es podrà constituir un altre de la mateixa professió i no es pot atorgar a un 

Col·legi denominació coincident o similar a la d'altres anteriorment existents o que no respongui a la 

titulació posseïda pels seus components o sigui susceptible d'induir a error quant a qui siguin els 

professionals integrats en el Col·legi. 

 

El nostre Col·legi Professional porta representant als docents des de 1899 i en l'article 1 apartat 2 dels 

seus Estatuts es recullen totes les titulacions de la nostra competència, entre els quals es troben els 

títols universitaris oficials de Grau d'Educació Infantil, Grau d'Educació Primària i els títols de Màster 

de Formació del Professorat que habilitin per a l'exercici de les professions de Professor d'Educació 

Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, derivats de 

l'adequació a l'Espai Europeu d'Educació Superior, entre d'altres. 

 

D'acord amb la normativa vigent per aquest Col·legi s'iniciaran totes les accions legals pertinents si 

veu menyscabades les seves competències en les funcions que li són pròpies i minvada la seva 

capacitat plena per a la realització dels fins professionals derivats dels títols acadèmics de Doctor, 

Llicenciat i Graduat que figuren en l'article 1. 2 dels seus Estatuts aprovats el dia 22 d'agost del 2009. 
 
 
 
 


