
ESTATUTS DEL COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I 
LLICENCIATS  EN FILOSOFIA I LLETRES I EN CIÈNCIES 

DE LES ILLES BALEARS  
 
 CAPÍTOL I. 
 DISPOSICIONS GENERALS.  
 
 Article 1. Condició jurídica. 
 
  1. L'Il·lustre Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats 
en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears és una 
corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat per al compliment dels seus fins.  
 
  2. Els presents Estatuts apliquen i despleguen els 
principis jurídics enunciats per la Llei 10/1998, de Col·legis 
Professionals, aprovada pel Parlament de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears, i pel seu Reglament, aprovat pel Decret del 
Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
32/2000, Llei i Decret que garanteixen la personalitat jurídica del 
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en 
Ciències de les Illes Balears i la seva capacitat plena per a la 
realització dels fins professionals derivats dels títols acadèmics de 
Doctor i Llicenciat següents: Matemàtiques, Física, Filologies, 
Filosofia, Història, Història de l’Art, Ciències Seccions de: 
Matemàtiques, Físiques, Filosofia i Lletres (Seccions de: Filologies, 
Filosofia, Geografia i Història, Història en totes les seves 
especialitats i Història de l’Art), Geografia i Història (Secció 
Història) i Ciències Religioses, Ciències Eclesiàstiques i Belles Arts 
i, les titulacions equivalents de qualsevol universitat estrangera,  
prèvia homologació. També podran ser membres del Col·legi 
Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències 
de les Illes Balears, per a l’exercici de la seva professió, els titulats 
corresponents a noves carreres desglossades de les indicades 
anteriorment i que a més no tenguin Col·legi professional propi a 
les Illes Balears. I 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 
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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, 
faculten també als seus titulars per a inscriure’s com membres de 
ple dret d’aquest Col·legi Oficial. Així mateix, podran col·legiar-se 
totes les persones amb títol de Grau, Màster o Doctorat 
Universitaris Oficials corresponents a les especialitats acadèmiques 
que no tenen Col·legi Professional propi a les Illes Balears. Tot i 
que, sense perjudici de poder acceptar indistintament persones amb 
el Títol de Grau, Màster o Doctorat amb qualsevol altres 
denominacions registrades en el Ministeri d’Educació com a 
conseqüència del catàleg de titulacions universitàries que cada 
universitat pugui establir o denominar. 
 
  3. Aquest Col·legi, en tot el que fa referència als 
aspectes institucionals i corporatius, es relacionarà amb la 
Conselleria de la Presidència del Govern de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears. En tot el que es refereix als continguts de la 
seva  professió, es relacionarà amb les conselleries del Govern de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència dels quals 
hi tinguin relació i especialment amb la Conselleria d'Educació i 
Cultura.  
 
  4. La seu social d'aquest Col·legi està situada al carrer 
Berenguer de Tornamira, 9 de Palma de Mallorca.  
  
  Article 2. Organització.  
 
  1. Dintre del territori de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears no es pot constituir cap altre Col·legi Oficial de 
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències.  
 
  2. El Col·legi mantindrà amb el Consell General de 
Col·legis de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en 
Ciències les relacions pactades per mitjà d'acords establerts 
lliurement entre les dues parts i tindrà en el Consell General la 
representació i els drets que prevegin els Estatuts de dit Consell. 
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 Article 3. Membres.  
 
  1. Podran ser membres d'aquest Col·legi els posseïdors 
dels títols als quals fa referència l'apartat 2 de l'article primer. 
 
  2. El nombre de membres que es poden incorporar al 
Col·legi és il·limitat, i hi seran admesos tots els que ho sol·licitin, 
sempre que reuneixin les condicions reglamentàries.  
  
 Article 4. Finalitats.  
 
   Són finalitats essencials del Col·legi: L'ordenament de 
l'activitat professional, la seva representació i la defensa dels 
interessos professionals dels col·legiats, sense perjudici de la 
competència de l'administració pública per raó de la relació 
funcionaria i l'ordenació de la professió en els casos de les 
titulacions de les quals s'han fet esment a l'article 1 apartat 2 que 
precedeix i de les quals no existeixen corporacions professionals 
pròpies a les Illes Balears. 
 
 Article 5. Competència. 
  
  Són funcions pròpies del Col·legi, per tal d'assolir els 
seus objectius, les següents:  
 
  a) Servir amb normes pròpies els interessos de tota la 
col·lectivitat. 
 
  b) Exercir la representació i defensa de la professió, 
entesa segons s'especifica als articles 1.2 i 4, compresa la seva 
funció social davant l'Administració, institucions, tribunals, entitats 
i particulars amb legitimació per ser part en tots els litigis que 
afecten els interessos professionals i amb la possibilitat d'exercir el 
dret de petició, de conformitat amb la llei, i d'implantar totes les 
reformes legislatives que consideri justes en defensa de la professió.  
 
  c) Promoure la dignificació social i econòmica dels 
col·legiats, procurar la seva formació integral i el seu 
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perfeccionament continuat, ordenar en l'àmbit de la seva 
competència la seva activitat professional, qualsevol que sigui la 
que, en virtut dels seus títols acadèmics practiquin, i vetllar perquè 
aquesta es realitzi amb l'ètica i el respecte necessaris a les lleis i als 
drets dels particulars i exercitar la facultat disciplinària en l'ordre 
professional i col·legial.  
  
  d) Garantir una organització col·legial eficaç i 
democràtica, establir la Junta de Govern, delegacions, comissions i 
grups de treball que, en l'àmbit que els estigui confiat, col·laborin 
amb ella com a organismes assessors.  
 
  e) Organitzar activitats i serveis comuns d'interès 
col·legial, tant si són de caràcter professional, formatiu, cultural, 
assistencial i de previsió o anàlegs, bé directament o per mitjà 
d'acords o convenis amb d'altres entitats.  
  f) Establir amb altres col·legis o entitats legalment 
reconegudes serveis comuns d'índole cultural, social, econòmica o 
administrativa, especialment aquells que permetin assolir o fer 
efectives les competències col·legials de control de l'exercici de la 
professió i lluitar contra l'intrusisme.  
 
  g) Defensar els col·legiats en l'exercici dels drets que 
legalment els corresponguin per al desenvolupament de funcions 
professionals o amb ocasió d'aquestes.  
 
  h) Procurar l'harmonia i la col·laboració entre els 
col·legiats, impedint tota competència deslleial entre ells i 
intervenint com a mediador de conciliació o d'arbitratge en els 
conflictes que se suscitin entre ells per motius professionals.  
 
  i) Adoptar les mesures necessàries per evitar 
l'intrusisme professional denunciant i perseguint davant 
l'Administració i els Tribunals de Justícia els casos coneguts per la 
Junta de Govern i  portant a terme les actuacions necessàries, fins i 
tot la verificació efectiva de les declaracions d'exercici professional.  
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  j) Obtenir dels centres privats d'ensenyament reglat no 
universitari de qualsevol tipus la presentació, durant el primer 
trimestre de cada curs, el quadre de professors que per  impartir la 
docència i altres activitats pedagògiques hagin d'estar en possessió 
de les titulacions acadèmiques relacionades a l’article 1 apartat 2 
dels presents Estatuts amb el número respectiu de col·legiació, la 
matèria que imparteixen i l'horari, a fi d'expedir les oportunes 
acreditacions d'inscripció al Col·legi, una vegada comprovat el 
contingut de dits documents i obtenir, alhora, les declaracions 
professionals dels col·legiats amb les classes que imparteixen en els 
nivells d'ensenyament reglat no  universitari.  
 
  k) Establir barems d'honoraris, que tindran caràcter 
merament orientatiu. 
 
  l) Tractar d'aconseguir per als col·legiats el màxim 
nivell de treball i crear borses de col·locació professional. 
  
  m) Administrar l'economia col·legial, repartir 
equitativament les càrregues, mitjançant la fixació de les quotes i 
aportacions econòmiques necessàries, i recaptar-les, custodiar-les i 
distribuir-les segons el pressupost i les necessitats.  
 
  n) Signar i realitzar contractes i convenis de formació 
permanent o de prestació de serveis que potenciïn la millor 
preparació professional dels col·legiats, amb entitats i organismes, 
públics i privats, o amb persones físiques, d'àmbit nacional o 
internacional. 
 
  o) Participar en els consells o organismes consultius de 
l'Administració en matèria de la seva competència professional a les 
Illes Balears, així com estar representada en els òrgans de 
participació social de la Universitat.  
 
  p) Mantenir relació amb les autoritats i sol·licitar 
d'aquestes les informacions pertinents sobre l'activitat educativa i 
cultural en l'àmbit de les seves jurisdiccions.  
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  q) Prendre part, d'acord amb la legislació vigent, en 
l'elaboració dels plans d'estudis i informar sobre les normes 
d'organització dels centres docents on es concedeixen les titulacions 
que, segons l'apartat 2 de l'article 1 d'aquests Estatuts, donen dret a 
incorporar-se al Col·legi i preparar la informació necessària per 
facilitar l'accés a la vida professional dels nous titulats. 
 
  r) Ser escoltat en l'elaboració dels criteris de selecció 
del professorat de nou ingrés en l'ensenyament mitjà. 
  
  s) Ser escoltat en l'elaboració dels plans d'estudis dels 
nivells educatius en què s'exerceix la professió. 
  
  t) Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes per 
disposicions legals o siguin beneficioses per als interessos 
professionals dels col·legiats.  
  
  u) Facilitar la formació de postgrau dels col·legiats, 
directament o col·laborant amb les universitats i d'altres institucions 
públiques o privades nacionals, estatals o internacionals.  
 
          CAPÍTOL II.  
 DELS COL·LEGIATS. 
          Secció I. 
 Col·legiació. 
            
  Article 6. Requisits.  
           
  1. El sol·licitant o la sol·licitant haurà de ser major 
d'edat.  
             
  2. Qui hagi obtingut la titulació exigida per l'article 1.2 
d'aquests Estatuts i sol·liciti la incorporació per primer vegada al 
Col·legi Oficial de les Illes haurà de presentar el corresponent títol 
acadèmic o bé la certificació d'haver-ne abonat els drets d'expedició 
amb l'obligació de presentar-lo en el termini de dos anys a fi de 
registrar-lo en el Col·legi.  
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  3. Si el doctor, llicenciat o graduat ja està col·legiat en 
un altre col·legi de Doctors i Llicenciats de l'Estat espanyol, el 
requisit anterior serà substituït per l'oportuna certificació 
acreditativa de la seva condició col·legial, juntament amb la 
sol·licitud de trasllat o bé de col·legiació múltipla.  
 
  4. Podran ingressar al Col·legi, si reuneixen les 
condicions dels números anteriors, els nacionals de qualsevol dels 
estats membres de la Unió Europea o d'un estat tercer al qual la 
Unió Europea apliqui, de forma recíproca i efectiva, el principi de 
llibertat de circulació de professionals, tant pel que fa a 
l'establiment com a la prestació ocasional de serveis, llevat dels 
casos de dispensa legal.  
 
  5. Els sol·licitants estaran obligats a pagar les quotes 
d'incorporació  o de trasllats que estableixi el Col·legi.  
 
  

Article 7. Exercici de docència.  
 
  Amb l'única excepció del professorat sotmès a la 
legislació vigent en matèria de Funció Pública, serà requisit 
indispensable la incorporació a aquest Col·legi perquè els titulats 
universitaris a què es refereix l'article 1, apartat 2, del presents 
Estatuts puguin exercir docència.  
 
 Article 8. Exercici de la professió liberal.  
  
      L'exercici de qualsevol professió liberal, derivat de les 
titulacions previstes en l'article 1, apartat 2 del presents estatuts, 
requerirà la prèvia incorporació en aquest Col·legi en els termes que 
disposa l'article 3, apartat 2 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer i, si fa 
el cas, la comunicació establerta en l'article 3, apartat 3, de dita Llei.  
 
 Article 9. Acord d'alta.  
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  1. La sol·licitud d'inscripció es realitzarà al Col·legi 
Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències 
de les Illes Balears.  
 
  2. La Junta de Govern del Col·legi practicarà les 
comprovacions pertinents abans de resoldre les sol·licituds de 
col·legiació. 
 
 Article 10. Denegacions, suspensions o recursos.  
 
  1. La col·legiació només es podrà denegar:  
 
  a) Per haver estat dictada sentència ferma, sense 
posterior rehabilitació que condemni el sol·licitant a inhabilitació 
per a l'exercici professional. 
  
  b) Com a conseqüència de sanció col·legial, segons 
preveu l'article 17 d'aquest Estatut i pel temps que duri la sanció.  
 
  2. L'acord d'alta serà suspès:  
  a) Mentre els sol·licitants no acabin d'aportar tota la 
documentació necessària o hi hagi dubtes racionals sobre la seva 
autenticitat i suficiència. 
 
  b) Si els sol·licitants no han satisfet en altres col·legis 
oficials les quotes reglamentàries.  
 
  3. No podrà ser suspesa l'adopció d'acord pel fet que 
està subjecte a expedient disciplinari el sol·licitant, que aleshores 
haurà de mantenir obligatòriament la seva situació d'alta en el 
Col·legi que li instrueixi l'expedient fins que recaigui sobre ell la 
resolució ferma. 
 
  4. L'acord denegatori o el provisional de suspensió 
degudament raonat, serà comunicat, en el termini màxim d'un mes, 
als sol·licitants, els quals hi podran recórrer en contra, segons 
preveu l'article 44 d'aquest Estatut.  
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 Article 11. Trasllats.  
  
  1. El trasllat del Col·legi de Balears a un altre de l'Estat 
espanyol es farà presentant la sol·licitud al Col·legi Oficial de 
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes 
Balears, el qual farà una certificació si els col·legiats han complert 
els seus deures i la remetrà al col·legi de destinació, juntament amb 
la documentació necessària.  
 
   2. A efectes dels drets inherents a l'antiguitat com a 
col·legiat, aquesta es computarà sumant tots els períodes no 
simultanis d'aquesta situació d'alta en qualsevol dels col·legis de 
l'Estat espanyol a l'antiguitat al Col·legi de les Illes Balears. 
  
 Article 12. Baixa.  
 

1.- Els col·legiats perdran aquesta condició: 
a) A petició pròpia, excepte en el supòsit  que el peticionari 

mantengui l’obligatorietat de mantenir-se d’alta per exercir la 
docència d’acord amb el que estableix l’article 7 dels presents 
Estatuts. 

b) Per resolució del Col·legi, prèvia l’obertura del 
corresponent expedient, amb l’audiència del col·legiat, per no haver 
satisfet aquest durant un any tant les quotes ordinàries com 
extraordinàries acordades, així com les altres càrregues col·legials a 
que estigués obligat, excepte en el cas de que el morós mantengui 
l’obligatorietat de mantenir-se d’alta per exercir la docència d’acord 
amb el que estableix l’article 7 dels presents Estatuts.  
  

2.- Ambdós supòsits precedents el Col·legi podrà reclamar 
mitjançant el procediment oportú les quotes vençudes i no satisfetes 
i les que es produïsquen com a conseqüència de l’apartat 1-b del 
present article. 

3.- La baixa col·legial en el supòsit previst a l’apartat 1-b 
comportarà la pèrdua de la condició i dels drets de mutualista.   
 
   
 Article 13. Reingrés.  
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  1. Els doctors, llicenciats o graduats que havent estat 
de baixa en el Col·legi de les Illes Balears vulguin tornar-s'hi a 
integrar hauran d'atenir-se a la disposició de l'article 6 d'aquest 
Estatut.  
 
  2. Els sol·licitants hauran d'abonar, si escau, la quota 
d'alta vigent en el moment del reingrés. Si volen conservar el 
número de col·legiat anterior hauran d'abonar totes les quotes 
mensuals entre la data de baixa i la de reincorporació.  
 

Secció II.  
 Deures i Drets dels Col·legiats. 
 
 Article 14. Deures.  
 
  Els col·legiats assumiran amb la condició de tals el 
deure de: 
 
  a) Exercir les seves funcions professionals amb ètica i 
competència. 
   b) Interessar-se per les activitats i els problemes 
col·legials, així com pel millor compliment de les obligacions 
estatutàries.  
 
  c) Presentar oportunament les declaracions 
professionals i els altres documents que preceptivament els siguin 
requerits.  
 
  d) Comunicar al Col·legi, en el termini de quinze dies, 
els canvis de domicili o veïnatge.  
 
  e) Informar al Col·legi dels càrrecs relacionats amb la 
professió que exerceixin en organismes oficials o en qualsevol 
entitat.  
 
  f) Fer saber al Col·legi els casos d'intromissió o 
corrupció professional que coneguin.  
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  g) Satisfer, dins el termini reglamentari, les quotes i les 
obligacions econòmiques que corresponguin. 
 
  h) Participar en les juntes generals i en les eleccions 
que convoqui el Col·legi.  
 
  i) Complir lleialment i diligentment els càrrecs per als 
quals hagin estat elegits i les Comissions que el Col·legi els hagi 
confiat i ells hagin acceptat. 
 
  j) Complir els acords i resolucions de la Junta de 
Govern sens perjudici dels recursos que considerin oportú 
d'interposar.  
 
 Article 15. Drets.   
 
  Els col·legiats, per ser-ho, tenen els següents drets:  
 

a) Conservar la seva condició col·legial, exceptuant els 
casos a què  fa referència l'article 12 del present 
Estatut 
  

  b) Defensa col·legial en l'exercici professional, o amb 
motiu d'aquest, davant les autoritats, entitats o particulars, sempre 
que l'actuació s'hagi adequat als principis ètics i a l'ordenament 
jurídic vigent.  
 
  c) Obtenir el suport de la Junta de Govern en les seves 
justes reclamacions relatives a l'exercici professional, a fi de ser 
representats per la Junta de Govern si calgués, i si ho permet el cas, 
i a petició dels interessats en els expedients que se'ls segueixi.  
 
  d) Prendre part, amb sufragi actiu o passiu, en totes les 
eleccions que realitzi el Col·legi, d'acord amb les normes 
corresponents.  
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  e) Utilitzar els locals del Col·legi, per a reunions i actes 
de caràcter professional o col·legial, sempre que tinguin el permís 
de la Junta de Govern. 
 
  f) Formar part de les comissions que la Junta de 
Govern constitueixi. 
 
   g) Gaudir de tots els serveis i activitats que organitzi el 
Col·legi.  
 
  h) Rebre informació sobre el funcionament del Col·legi 
no solament a través dels mitjans de publicitat, sinó també quan ho 
sol·licitin per escrit o personalment. 
 
  i) Integrar-se a les activitats i els serveis comuns 
d'interès col·legial, que es puguin crear d'acord amb l'article 5.e. 
 
  j) Aspirar a les ajudes, premis i honors previstos en 
aquest Estatut.  
 
  k) Presentar a la Junta de Govern escrits de 
suggeriments, petició o queixa d'acord amb l'article 16. 
 
 Article 16. Suggeriment, petició i queixa.  
   
A més dels drets enumerats en l'article anterior, els col·legiats 
tindran els següents, que hauran d'exercir per conducte 
reglamentari:  
 
  1. De presentació de suggeriments a la Junta de Govern 
sobre activitats del Col·legi Oficial.  
 
  2. De petició de millores professionals de tipus general.  
 
  3. De queixa:   
  
  a) Contra els defectes de tramitació i, en general, els 
que suposin la paralització dels terminis assenyalats preceptivament 
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o l'omissió de tramitació que puguin ser esmentats abans de la 
resolució definitiva de l'assumpte. 
 
  b) Contra les mesures de tota mena que considerin 
perjudicials per a la professió en general o lesives per als seus drets 
personals sens perjudici que els interessats puguin exercitar 
qualsevol recurs que considerin pertinent. La queixa s'elevarà a 
l'òrgan que es consideri responsable de la infracció o falta. La 
resolució que s'adopti serà notificada a l'interessat en el termini d'un 
mes, a comptar des de la formulació de la queixa. Contra ella no 
serà procedent cap recurs, sens perjudici que s'al·leguin els motius 
de la queixa en utilitzar-se, si s'escau, els recursos contra la 
resolució principal. Les peticions hauran de ser resoltes per la Junta 
de Govern o elevades a l'organisme superior competent amb un 
informe, en el termini de quinze dies si són urgents, o de trenta dies 
si no ho són. Tota la proposició subscrita pel deu per cent dels 
col·legiats, pel cap baix, haurà de ser tramitada encara que la Junta 
de Govern no estigui conforme amb el contingut, i haurà de ser             
portada a la Junta General. Si faltessin més de dos mesos per 
convocar Junta General ordinària i es tractés d'una qüestió urgent o 
impliqués censura a la Junta de Govern, aquesta haurà de convocar 
Junta General extraordinària, en el termini de trenta dies lectius.  
  
 Secció III. 
 Règim disciplinari.  
 
 Article 17. Faltes.  
 
  1. La Junta de Govern podrà imposar sancions als 
col·legiats, prèvia instrucció d'expedient disciplinari, quan la seva 
conducta s'aparti dels seus deures professionals i dels derivats del 
respecte necessari als companys o, en general, d'aquells a què fa 
referència aquest Estatut.  
 
  2. Seran faltes lleus aquelles que revelin negligència 
poc acusada, en el compliment dels deures que corresponen al 
col·legiat.  
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  3. Seran considerades faltes greus:  
 
  a) La falta lleu comesa després d'haver estat sancionat 
tres vegades per faltes lleus iguals. 
 
  b) La falta lleu després d'haver estat sancionat quatre 
vegades per diferents faltes lleus.  
 
  c) La tergiversació de la realitat en declaracions 
professionals.  
  
  d) La firma d'actes de qualificació no acabades 
d'omplir o que incloguin alumnes el curs escolar dels quals no hagi 
transcorregut sota el control docent efectiu del signatari.  
  
  e) Els maltractaments als alumnes o als companys.  
  
  f) L'incompliment o l'abandonament de funcions 
pròpies del càrrec amb un perjudici clar per a la professió.  
  
  
  4. Seran considerades faltes molt greus:   
 
  a) Els actes i les omissions que constitueixin ofensa 
greu a la dignitat de la professió o a les regles ètiques que la 
governen. 
 
     b) L'atemptat contra la dignitat o l'honor de les 
persones que constitueixen la Junta de Govern, quan actuen en 
l'exercici de les seves funcions i contra altres companys, en ocasió 
de l'exercici  professional. 
  
  c) La comesa de delictes dolosos, en qualsevol grau de 
participació, com a conseqüència de l'exercici de la professió.  
    
  d) La reiteració de falta greu.  
            
  e) L'intrusisme professional i el seu encobriment. 
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 Article 18. Sancions i prescripció.  
  
         1. Les faltes lleus prescriuran al cap d'un mes d'haver 
estat comeses; les greus al cap de sis mesos, i les molt greus, al cap 
d'un any.  
 
  2. Les faltes lleus podran ser sancionades amb una 
simple reprensió privada o bé amb advertència per ofici i nota en el 
seu expedient personal. Al cap de sis mesos de l'última anotació de 
falta lleu en el seu expedient, s'hi anul·laran les anotacions per 
faltes lleus que hi constin.  
  
  3. Les faltes greus podran ser sancionades amb 
reprensió pública o amb suspensió de l'exercici de drets col·legiats 
i/o professionals per una durada no superior a sis mesos i en un 
àmbit que podrà ser local o territorial superior. Al cap d'un any de 
l'última anotació de falta greu en el seu expedient personal, 
s'anul·laran totes les que hi constin del mateix caràcter.  
  
  4. Les faltes molt greus seran sancionades amb la 
suspensió dels drets col·legials i/o professionals per un temps 
superior a sis mesos i inferior a cinc anys.  
 
   5. La suspensió a què fa referència l'apartat 3 i 4, en 
cap cas no afectarà els drets adquirits com a mutualista. 
  
 
 
 Article 19. Garanties.  
 
  1. Sense audiència prèvia de l'interessat no es podrà 
acordar cap tipus de sanció. 
   
  2. En cas de suposades faltes, es tramitarà expedient 
disciplinari.  
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   El degà, d'acord amb la Junta de Govern, designarà un 
instructor de l'expedient, i es respectaran en tot moment els 
principis del Dret Administratiu especialment pel que fa a 
l'audiència de les parts implicades i a la resolució final que haurà de 
contenir per escrit la motivació. 
  
          3. Si el presumpte infractor fos membre de la Junta de 
Govern, no prendrà part en les deliberacions ni votacions de la 
Junta de Govern sobre el seu cas.  
  
  Article 20. Recursos. 
 
           Tota sanció serà susceptible de recurs d'acord amb el que 
estableix l'article 44 d'aquest Estatut.  
  
 
 
 Secció IV. 
 Ajudes, premis, honors. 
 
 Article 21. Ajudes.  
           
  En el pressupost del Col·legi podrà haver-hi una 
partida per a ajudes als col·legiats.  
  
        Article 22. Premis i honors.  
 
  1. El Col·legi podrà proposar col·legiats a premis i 
honors que concedeixin altres entitats. Els membres de la Junta de 
Govern, mentre duri el seu mandat per al qual han estat elegits, no 
poden presentar-se ni ser proposats per a cap premi ni honor, 
organitzat pel Col·legi.  

            La Junta de Govern podrà atorgar els premis que 
s'estableixen als col·legiats que s'hagin fet mereixedors d'aquests, 
per la seva labor al servei de la professió.  
 
 
 CAPÍTOL III. 
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 DE L'ORGANITZACIÓ DEL COL·LEGI. 
 Secció I. 
          Òrgans. 
 
  Article 23. Òrgans col·legials.  
 
  1. Al Col·legi hi ha dos òrgans de decisió: la Junta 
General i la Junta de Govern.  
   
  2. La Junta General és l'òrgan suprem del Col·legi i els 
seus acords adoptats estatutàriament obliguen els col·legiats. La 
Junta de Govern és l'òrgan de representació del Col·legi i els seus 
membres han de tenir la residència a les Illes Balears i han de ser 
elegits segons el que preveu el present Estatut.  
 
 Secció II. 
 Junta General.  
 
 Article 24. Composició.  
 
  Poden participar amb veu i vot en les juntes generals 
d'un Col·legi tots els col·legiats d'aquest que estiguin en la plenitud 
dels seus drets.  
  
 Article 25. Atribucions.  
  
   1. Correspon a la Junta General:  
 
  a) Elaborar, aprovar i modificar els Estatuts del 
Col·legi, d'acord amb la Llei de Col·legis Professionals de Balears. 
  b) Aprovar les normes generals que s'han de seguir en 
les matèries de competència col·legial.  
 
  c) Aprovar els comptes generals d'ingressos i despeses 
de l'any anterior.  
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  d) Aprovar els pressupostos ordinaris o extraordinaris 
que hauran d'haver estat exposats, almenys, durant els quinze dies 
anteriors al de la Junta General corresponent.  
 
    e) Decidir sobre les propostes d'inversió de béns 
col·legials.  
 
  f) Prendre acords sobre les gestions de la Junta de 
Govern. 
  
  g) Prendre acords sobre les qüestions que per iniciativa 
de la Junta de Govern hi hagi en l'ordre del dia.  
   
  h) Conèixer les proposicions a què fa referència 
l'apartat 3 de l'article 16 i prendre l'acord que escaigui. 
 
  i) Considerar els informes de les delegacions, 
comissions i equips de treball si ho mana la Junta de Govern o ho 
demanen els col·legiats.  
 
   2. Si no és aprovada per la majoria dels presents la 
gestió de la Junta de Govern, aquesta haurà de convocar Junta 
General extraordinària en el termini de trenta dies naturals per 
ratificar o  no aquest acord.  
  
  Article 26. Sessions.  
 
  1. La Junta General es pot reunir amb caràcter ordinari 
o extraordinari. 
 
  2. La Junta General ordinària se celebrarà anualment, i 
en qualsevol cas no més tard de l'acabament del primer trimestre de 
l'any. La Junta General extraordinària es convocarà quan la Junta de 
Govern ho cregui convenient o segons el cas previst en l'article 16.3 
d'aquests estatuts.  
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  3. La convocatòria de la Junta General ordinària serà 
expedida amb quinze dies d'anticipació, com a mínim i la de les 
extraordinàries, ho serà amb vuit dies, pel cap baix.  
 
  4. La convocatòria de Junta General es farà mitjançant 
citació personal per escrit a cada col·legiat, amb el corresponent 
ordre del dia. Sobre les qüestions que no hi figurin no es podrà 
prendre cap acord. 
 
  5. L'ordre del dia de la Junta General ordinària ha de 
contenir obligatòriament els punts c), d) i f) enunciats a l'apartat 1 
de  l'article 25, a més del punt h) del mateix apartat i article.  
 
  L'ordre del dia de la Junta General extraordinària 
convocada d'acord amb l'apartat 3 de l'article 16 haurà d'incloure els 
punts exigits pels peticionaris. En tot cas la Junta de Govern hi pot 
incloure, per iniciativa pròpia, dictàmens i proposicions que 
sotmetrà a la consideració de la Junta General.  
 
  6. En el local, el dia i l'hora prefixats públicament es 
constituirà la Junta General, ja sigui en primera convocatòria, amb 
l'assistència de la majoria absoluta de col·legiats, ja sigui en segona 
convocatòria, trenta minuts més tard amb un nombre qualsevol 
d'assistents.  
 
  7. Només obliguen la Junta de Govern els acords d'una 
Junta General extraordinària adoptats amb un nombre d'assistents 
que no pot ser  inferior al 20% dels col·legiats mentre el Col·legi 
tingui més de mil membres, percentatge que pujarà al 25% si en 
tingués en aquell moment menys de mil. 
 
 
 
 
 Article 27. Acta. 
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           La Junta General elegirà tres interventors, en el termini 
de deu dies, d'acord amb el degà i el secretari; aprovaran les actes, i 
els acords es convertiran, llavors, en executius. 
 
 
 
 Secció III. 
  La Junta de Govern.  
          Eleccions per constituir-la  
           
 Article 28. Convocatòria.  
 
         1. Cada quatre anys tindran lloc eleccions ordinàries 
per renovar tots els càrrecs de la Junta de Govern del Col·legi.  
 
  2. La convocatòria d'eleccions, la farà la Junta de 
Govern amb dos mesos, almenys, de temps pel que fa a la data 
fixada i contindrà un calendari detallat de tot el procés electoral.  
  
           Article 29. Electors.  
 
  1. Podran ser electors tots els col·legiats que el dia de 
la convocatòria de les eleccions no estiguin sancionats amb la 
suspensió dels seus drets col·legials. 
 
  2. Durant els trenta dies anteriors a la data electoral 
cada Col·legi exposarà la llista dels seus membres amb dret a vot.  
   
  3. Durant els primers vuit dies d'exposició de les llistes, 
els col·legiats podran presentar reclamacions que hauran de ser 
resoltes per la Junta de Govern en el termini dels vuit dies següents.  
 
 
 
 
 Article 30. Elegibles.  
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   1. Podran ser candidats tots aquells col·legiats que, 
tenint la condició d'electors, no estiguin incapacitats per prohibició 
legal o estatutària i hagin complert, pel cap baix, un any de 
col·legiació en la data de la convocatòria electoral, i tinguin, 
almenys, un any de residència legal dintre de l'àmbit territorial del 
Col·legi aquesta mateixa data. 
  
  2. Dins dels vint dies naturals següents a la 
convocatòria electoral es podran presentar al Col·legi les propostes 
de candidats, subscrites per l'interessat o bé per deu col·legiats amb 
dret a vot. Durant els tres dies hàbils posteriors el Col·legi haurà 
d'exposar públicament la llista de candidats proposats a fi que en el 
termini de cinc dies posteriors puguin ser objecte de justificada 
impugnació per l'elector o electors que ho creguin procedent, o bé 
puguin retirar-se els candidats que ho desitgin. La Junta de Govern 
resoldrà aquestes reclamacions en el termini de quatre dies.  
 
  3. En el cas de presentar-se com a candidats membres 
de la Junta de Govern, aquests no podran intervenir en la resolució 
de les reclamacions ni en cap altre aspecte de procés electoral. Si el 
secretari es presentés a reelecció, prendrà les seves funcions en el 
procés electoral un vocal de la Junta de Govern designat per 
aquesta. Si tota la Junta de Govern es presentés a reelecció, resoldrà 
les reclamacions una mesa d'edat formada per tres col·legiats. 
 
   4. En la data ja anunciada per la convocatòria 
d'eleccions la Junta de Govern proclamarà en sessió pública les 
llistes oficials de candidats. 
 
  5. En el cas que hi hagi una sola candidatura, aquesta 
serà proclamada definitiva i prendran possessió dels càrrecs, segons 
l'article 35. 
 
 
 
 Article 31. Mesa electoral.  
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  1. La mesa electoral estarà constituïda per un president, 
un secretari i un vocal designats per la Junta de Govern.  
 
  2. La Junta de Govern designarà el lloc on es 
constituirà la mesa. En el moment de fer públiques les llistes 
d'electors s'ha de fer constar el lloc de votació. 
  
  3. La mesa electoral s'ha de constituir una hora abans 
de començar les eleccions. 
  
  4. Cada candidatura o candidat té dret a nomenar dos 
interventors a la mesa electoral que han de ser electors. La 
designació d'interventors ha d'haver estat comunicada a la Junta de 
Govern vint-i-quatre hores abans de la constitució de la mesa. 
   
 Article 32. Formes i ordre de l'elecció. 
 
   El dret electoral es podrà exercitar:  
  
  a) Personalment, un cop comprovada la identitat i la 
condició d'elector. El vot anirà dintre d'un sobre blanc per garantir-
ne el secret. En la convocatòria electoral s'especificaran les 
característiques de les paperetes i dels sobres.  
 
  b) Per correu certificat, de la forma següent: l'elector 
inclourà la papereta de votació dins d'un sobre blanc sense cap 
anotació ni senyal i una vegada tancat, haurà d'anar dins d'un altre 
sobre amb la fotocòpia del DNI; les solapes del sobre hauran de 
coincidir en el centre i haurà d'anar adreçada al degà del Col·legi, 
indicant "Eleccions" i en el revers exterior del sobre hi posarà el 
nom i l'adreça, el seu número de col·legiat i firmarà en el revers de 
manera que la signatura creui la solapa superior del sobre amb 
l'altra. Els sobres s'han d'haver rebut en el Col·legi vint-i-quatre 
hores abans de l'elecció. La custòdia dels vots per correu correspon 
al Secretari de la Junta de Govern, el qual els haurà de lliurar a la 
mesa electoral en el moment de començar la votació. Un cop 
acabada la votació personal s'obriran els sobres rebuts per correu i 
s'introduiran a l'urna els sobres en blanc que contenien, una vegada 
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comprovada la identitat de l'elector. En el cas que aquest ja hagués 
votat personalment s'inutilitzarà el vot per correu 
 
 Article 33. Escrutini i actes de l'elecció.    
 
  1. Un cop acabada l'elecció, es realitzarà l'escrutini en 
acte públic.  
  2. En cada papereta electoral es consideraran nuls els 
noms il·legibles, els que no determinin clarament a quin candidat o 
candidata donen suport i els de les persones que no siguin candidats 
per a aquell càrrec, sense que tot això afecti la validesa dels altres 
noms de la papereta. 
 
  3. Un cop acabat l'escrutini es farà l'acta corresponent 
per duplicat, que haurà de ser signada pels components de la mesa i 
pels interventors, sense perjudici dels recursos que considerin 
oportú de presentar. Una còpia quedarà exposada en el local de la 
votació i de l'altra, se'n farà càrrec el secretari del Col·legi.  
 
  4. Si la votació s'hagués realitzat en més d'una 
població, el cinquè dia hàbil següent se celebrarà sessió pública en 
el local i hora ja determinats per la convocatòria de l'elecció, i la 
Junta de Govern, a la vista de les xifres totals de vots vàlids, 
aixecarà l'acta corresponent i farà públics els resultats electorals i 
proclamarà els candidats elegits. 
 
  Article 34. Reclamacions i aprovació de l'elecció.  
 
  Les reclamacions relacionades amb el procés electoral i 
el seu resultat podran ser presentades en el termini dels cinc dies 
hàbils següents al de la celebració de les eleccions a la mesa 
electoral, la qual haurà de resoldre en un termini no superior a 
quinze dies i proclamar els candidats definitivament elegits.  
 
 
 

Article 35. Possessió.  
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  1. En el termini de quinze dies naturals després de la 
proclamació dels candidats elegits, aquests hauran de prendre 
possessió.  
 
  2. Si no fos possible per causa justificada la presa de 
possessió en el termini indicat, s'establirà una nova data límit 
després d'haver parlat amb els candidats elegits. 
 
  3. La presa de possessió dels nous membres de la Junta 
de Govern s'ha de comunicar, en el termini de deu dies hàbils que es 
produeixi, a la Conselleria de la Presidència de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. També es comunicarà en el mateix 
termini al Consell General de Col·legis. 
 
 Secció IV. 
  La Junta de Govern.  
          Composició, funcionament i atribucions.  
 
 Article 36. Composició.  
 
  1. La Junta de Govern estarà integrada per: un degà, un 
vicedegà, un secretari general, un tresorer i tres vocals, com a 
mínim, i sis, com a màxim.   
  
  2. Els membres de la Junta de Govern han de tenir 
residència legal a les Illes Balears. 
 
 Article 37. Baixes i substitucions.   
 
  1. Serà causa de baixa en la Junta de Govern: 
  
  a) Defunció. 
  
  b) Malaltia que incapaciti per a l'exercici del càrrec. 
  
  c) Renúncia de força major.  
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  d) Trasllat de residència fora de l'àmbit territorial de les 
Illes Balears.  
  
  e) Resolució ferma en expedient disciplinari.  
  
  f) Baixa com a col·legiat.   
  
  g) Quatre faltes d'assistència consecutives no 
justificades i sis discontínues, igualment no justificades a les 
reunions de la Junta de Govern.  
  
  2. Quan es produeixin les vacants de més de la meitat 
dels càrrecs, es completarà provisionalment la Junta de Govern amb 
els col·legiats més antics en actiu els quals exerciran les seves 
funcions fins que prenguin possessió els elegits en les primeres 
eleccions estatutàries.  
  
 Article 38. Competències. 
 
  Correspon a la Junta de Govern la direcció i 
l'administració del Col·legi, la responsabilitat del millor 
compliment en el seu propi àmbit de totes les competències i 
funcions que s'atribueixen al Col·legi en la vigent normativa legal i 
tots els acords que adopti estatutàriament la Junta General de 
col·legiats. 
 
 Article 39. Atribucions dels càrrecs.  
 
  1. El degà: exercirà la representació de la Junta de 
Govern i, per tant, la del Col·legi. Estarà facultat per estendre 
poders, autoritzarà amb la seva firma l'execució o el compliment 
dels acords, convocarà i presidirà les Juntes Generals i les sessions 
de la Junta de Govern i fixarà l'ordre del dia de totes elles. En cas de 
malaltia, absència o impossibilitat amb caràcter temporal serà 
substituït pel vicedegà i si això no fos possible pel membre de la 
Junta en qui delegui el degà. Si quedés vacant el càrrec de degà 
exercirà les seves funcions el membre de la Junta de Govern que 
sigui elegit pels seus components. 
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  2. El secretari general: li correspon rebre i tramitar les 
sol·licituds i comunicacions, i en donarà compte a qui correspongui; 
dirigirà les oficines; donarà validesa amb la seva signatura i el vist-
i-plau del degà, si cal, els acords i certificacions; custodiarà el 
segell, els llibres i la documentació del Col·legi.  
  
  Serà, a més, el cap de personal administratiu i 
subaltern.  
 
  3. El vicedegà: exercirà aquelles funcions que dintre de 
l'ordre col·legial li hagi delegat la Junta de Govern o el degà i el 
substituirà en cas de malaltia, absència o impossibilitat.  
 
  4. El tresorer: recaptarà i custodiarà els recursos del 
Col·legi; pagarà els lliuraments que expedeixi el degà, formularà 
mensualment el compte d'ingressos i despeses del mes anterior i, 
anualment, el de l'exercici econòmic; redactarà els pressupostos 
anuals que la Junta de Govern hagi de presentar a l'aprovació de la 
Junta General; ingressarà i retirarà diners dels comptes corrents 
conjuntament amb el degà i portarà l'inventari dels béns del 
Col·legi, dels quals serà l'administrador. En cas d'absència o 
malaltia o renúncia del tresorer i del secretari assumiran les seves 
funcions els membres de la Junta que determini aquesta, a proposta 
del degà.  
  
 Article 40. Sessions.  
 
  La Junta de Govern es reunirà mensualment en període 
lectiu i en les ocasions en què sigui convocada pel degà, perquè ho 
cregui necessari o a petició d'un terç dels membres de la Junta. 
Només es podran prendre acords vàlids sobre les qüestions que 
figurin a l'ordre del dia i per majoria de vots. Els acords seran 
immediatament executius, sense perjudici de l'aprovació de l'acta de 
la Junta següent. Perquè els acords siguin vàlids cal que siguin 
adoptats per més de la meitat dels membres de la Junta. Per al 
còmput no es tindran en compte les vacants existents. En cas 
d'empat, el vot emès pel degà decidirà la votació. Les faltes 
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d'assistència a les reunions de la Junta seran sancionades d'acord 
amb el que disposa l'article 37 d'aquest Estatut. Potestativament la 
Junta de Govern podrà invitar a les seves sessions, en qualitat 
d'assessors sense vot, les persones que consideri convenient.  
 
 CAPÍTOL IV. 
  RÈGIM ECONÒMIC I ADMINISTRATIU. 
 
 Article 41. Capacitat jurídica patrimonial.  
 
  El Col·legi té plena capacitat jurídica en l'àmbit 
econòmic patrimonial.  
 
 Article 42. Ingressos. 
 
  Seran recursos econòmics del Col·legi:  
 
  a) Les quotes percebudes per qualsevol concepte.   
 
  b) Les taxes i els drets per expedició de documents, 
legalització de signatures, laudes i dictàmens.   
 
  c) Els drets per expedició d'impresos, actes i concessió 
d'autoritzacions professionals. 
 
  d) Els beneficis que li reportin les seves edicions. 
 
  e) Els donatius que rebi.  
 
  f) Els interessos del capital, pensions i beneficis de tota 
mena que puguin produir els béns que constitueixin el seu 
patrimoni.  
 
  g) Qualsevol altre ingrés que es pugui obtenir 
lícitament. 
 
  2. El Col·legi fixarà les quotes ordinàries dels seus 
col·legiats.  
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 Article 43. Personal administratiu i subaltern. 
 
  El Col·legi tindrà el personal d'oficina i subaltern 
necessari i les seves remuneracions figuraran en el capítol de 
despeses del pressupost.  
 
 CAPÍTOL V. 
  RÈGIM. 
 
 Article 44. Normes generals i recursos.   
 
  1. Les accions de govern del Col·legi, en tot el que no 
preveu específicament el present Estatut, resten subjectes a la Llei 
30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
així com a les normes que sobre procediment administratiu siguin 
vigents a Balears.  
  
  Les qüestions d'índole civil o penal resten atribuïdes a 
la jurisdicció ordinària, així com les relacions amb el personal 
contractat del Col·legi, que queden sotmeses a la jurisdicció laboral.  
  2. Els actes i les resolucions del Col·legi subjectes a 
dret administratiu es poden recórrer davant l'òrgan superior que ha 
dictat la resolució administrativa mitjançant recurs d'alçada, d'acord 
amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. El termini per a la interposició de recurs 
d'alçada serà d'un mes. Transcorreguts tres mesos de la interposició 
del recurs ordinari sense que es dicti resolució, es podrà entendre 
exhaurida la via administrativa. 
 
   3. El recurs extraordinari de revisió es pot interposar de 
conformitat amb el que disposa l'article 118 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre.  
 
  4. Contra les resolucions de recurs d'alçada i del de 
revisió subjectes al dret administratiu, es podrà recórrer davant la 
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jurisdicció contenciosa administrativa d'acord amb el que estableix 
la llei reguladora d'aquesta jurisdicció. 
 
   5. El règim jurídic dels actes presumptes del Col·legi 
es regirà pel que estableix la Llei 30/1992, del 26 de novembre.  

 
CAPÍTOL VI. 

 DISSOLUCIÓ DEL COL·LEGI. 
 
 Article 45. Tràmit de dissolució i liquidació del Col·legi.  
 
  1. La dissolució del Col·legi tindrà lloc quan la 
professió perdi, d'acord amb la Llei, el caràcter de col·legiable, i 
previ acord d'una Junta General extraordinària. L'acord de 
dissolució es comunicarà a la Conselleria de la Presidència de la 
Comunitat de les Illes Balears o aquell en el qual es delegui.  
 
  2. El patrimoni es destinarà, en primer lloc, a cobrir el 
passiu. A l'actiu restant se li donarà la destinació que hagi acordat la 
Junta General. 
 
 
 
 
 
 
 
Miquel Covas Calafell   Francisca Trias Company 

Vicedegà     Secretària 


