ESTATUTS DEL COL·LEGI DE BIÒLEGS DE CATALUNYA
Estatuts col·legials vigents, declarats adequats a la legalitat per la Resolució de 21 de maig
de 1999 (DOGC núm. 2898, de 28.5.1999), la Resolució de 29 de gener de 2001 (DOGC
núm. 3322, de 7.2.2001), la Resolució de 8 d’agost de 2001 (DOGC núm. 3455, de 20.8.2001)
i la Resolució JUS/1241/2002, de 8 de maig (DOGC núm. 3635, de 14.5.2002)i la Resolució
JUS/3536/2009, de 7 de desembre,(DOGC núm. 5528 de 17.12.2009)

Capítol 1
De la naturalesa, fins i funcions del Col·legi
Article 1
Naturalesa jurídica
1.1 El Col·legi de Biòlegs de Catalunya és una corporació de dret públic que es
constitueix sota l’empara de l’article 36 de la Constitució espanyola, l’article 125 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de
professions titulades i dels col·legis professionals, amb estructura interna democràtica,
independent de l’Administració, de la qual no en forma part, sens perjudici de les
relacions de dret públic que amb aquesta legalment li corresponen.
1.2 El Col·legi de Biòlegs de Catalunya té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
pel compliment dels seus fins. En conseqüència, i d’acord amb la legalitat vigent, el
Col·legi de Biòlegs de Catalunya pot adquirir, vendre, alienar, posseir, reivindicar,
permutar, gravar tota classe de béns i drets, celebrar contractes, obligar-se i exercitar
accions i interposar recursos en totes les vies i jurisdiccions pel compliment dels seus
fins.
1.3. És Col·legi únic al territori, exerceix com a Consell i assumeix la seva naturalesa
jurídica.
1.4. El Col·legi de Biòlegs de Catalunya és autònom respecte a les altres entitats de la
mateixa professió de fora del seu àmbit territorial.
1.5. Les relacions del Col·legi de Biòlegs de Catalunya amb les entitats a què es
refereix l'apartat 1.4 es regeixen pels principis de col·laboració i cooperació voluntàries i
es formalitzen mitjançant un acord o un conveni, sens perjudici del dret d'accés, d'acció
i de representació directa del Col·legi de Biòlegs de Catalunya davant totes les
institucions de l'Estat i de les funcions de representació general que puguin complir.
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Article 2
Relacions amb l’Administració
2.1 El Col·legi de Biòlegs de Catalunya es relacionarà amb l’Administració catalana en
tot el que fa referència als aspectes institucionals i corporatius a través del
Departament de Justícia de la Generalitat o el que correspongui en el seu moment i en
tot el que fa referència als continguts de la professió amb els departaments amb què
tinguin relació.
Article 3
Àmbit territorial
3.1 El seu àmbit territorial és Catalunya.
3.2. El Col·legi de Biòlegs de Catalunya tindrà la seu central al carrer Consell de Cent,
núm. 373-375, 1r 1a, 08009 Barcelona.
Article 4
Fins
4.1 Són fins essencials i fonamentals del Col·legi:
4.1.1 Ordenar, dins el marc de les lleis, i vigilar l’exercici de la professió de biòleg.
4.1.2 Representar els interessos generals de la professió, especialment en les
relacions amb l’Administració.
4.1.3 Defensar els interessos professionals dels col·legiats.
4.1.4 Vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi als interessos dels ciutadans.
4.1.5 Informar de totes les normes que prepari el Govern de la Generalitat sobre les
condicions generals de l’exercici professional i sobre les funcions, els àmbits, els
honoraris, quan es fixin per tarifa o aranzel, i el règim d’incompatibilitats de la professió
de biòleg.
4.2
El compliment d’aquests fins es desenvoluparà en l’àmbit estrictament
professional, i resten excloses aquelles activitats que la Constitució espanyola i l’Estatut
d’autonomia de Catalunya atribueixen específicament als partits polítics, als sindicats i
a altres associacions.
Article 5
Funcions
5.1 Pel compliment dels seus fins, el Col·legi de Biòlegs de Catalunya exercirà les
següents funcions:
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5.1.1 Facilitar als seus col·legiats l’exercici de la professió.
5.1.2 Ostentar la representació i defensa de la professió de biòleg i dels col·legiats
davant les administracions públiques, institucions, tribunals o entitats i particulars amb
la legitimació per ser part en tots aquells litigis que afectin els interessos professionals,
en defensa dels seus drets i honoraris produïts pels seus treballs, així com exercitar el
dret de petició conforme a la llei.
5.1.3
Participar en els consells o organismes consultius de les diferents
administracions públiques en matèria de la seva competència professional, quan les
seves normes reguladores ho permetin, així com estar representat en els òrgans de
participació social existents.
5.1.4 Participar, quan sigui requerit per l’òrgan administratiu competent, en l’elaboració
dels plans d’estudi i informar les normes d’organització dels centres docents
corresponents a la professió, mantenint contacte amb aquests, així com preparant la
informació necessària per facilitar l’accés a la vida professional dels nous professionals.
5.1.5 Estar representant en els consells socials d’universitats quan sigui designat per
això per l’òrgan competent.
5.1.6 Facilitar als tribunals de justícia la relació dels col·legiats que poguessin ser
requerits per intervenir com a perits en assumptes judicials.
5.1.7 Portar a terme les funcions que li siguin encomanades per les administracions
públiques, així com la col·laboració amb aquestes mitjançant la realització d’estudis,
emissió d’informes, elaboració d’estadístiques i altres activitats relacionades amb els
seus fins, que li siguin sol·licitades o acordi formular per pròpia iniciativa.
5.1.8 Ordenar, en l’àmbit de la seva competència, i d’acord amb el que es preveu a les
lleis, l’activitat professional dels col·legiats, vetllant per l’ètica i dignitat professionals pel
respecte als drets dels particulars, exercint, si s’escau, la facultat disciplinària en els
ordres professionals i col·legial.
5.1.9 El Col·legi podrà establir barems d’honoraris amb caràcter orientatiu.
5.1.10 Realitzar els reconeixements de signatura i el visat de projectes, informes,
dictàmens, valoracions, peritatges i altres treballs realitzats per biòlegs en l’exercici de
la seva professió, així com editar i distribuir impresos dels certificats oficials que per
aquesta funció aprovin els òrgans de govern col·legials.
5.1.11 Intervenir, per la via de la conciliació o arbitratge, en les qüestions que, per
motius professionals, se suscitin entre els col·legiats i, en general, procurar l’harmonia,
la col·laboració i la solidaritat entre ells, impedint la competència deslleial en l’exercici
de la professió de biòleg.
5.1.12 Resoldre, per laude, a instància de les parts interessades, les discrepàncies que
puguin sorgir sobre el compliment de les obligacions provinents dels treballs realitzats
pels col·legiats en l’exercici de la professió de biòleg.
5.1.13 Impedir i, si s’escau, denunciar davant l’Administració pública competent, i fins i
tot perseguir davant els tribunals de justícia tots els casos d’intrusisme professional que
afectin els biòlegs i l’exercici de la seva professió.
5.1.14 Mantenir un actiu i eficaç servei d’informació sobre els llocs de treball a
desenvolupar per biòlegs, amb el fi d’aconseguir una major eficàcia en el seu exercici
professional.
5.1.15 Informar sobre els projectes de llei i disposicions d’altre rang que es refereixin a
les condicions generals de l’exercici professional, inclosos la titulació requerida, les
incompatibilitats i els honoraris.
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5.1.16 Informar sobre els procediments judicials o administratius en els quals es
discuteixin honoraris professionals.
5.1.17 Garantir una organització col·legial eficaç, promovent el funcionament de
seccions especialitzades, fomentant les activitats i serveis comuns d’interès col·legial i
professional en l’ordre formatiu, cultural, administratiu, assistencial i de previsió. Per a
aquesta finalitat, es podrà establir la col·laboració amb altres col·legis professionals i
entitats legalment constituïdes.
5.1.18
Administrar l’economia col·legial, repartint equitativament les carregues
mitjançant la fixació de les necessàries quotes d’aportació, recaptant-les, custodiant-les
i distribuint-les, segons el pressupost i necessitats i portant una clara i rigorosa
comptabilitat.
5.1.19 Organitzar cursos per la formació professional continuada dels biòlegs.
5.1.20 Promoure les relacions entre els biòlegs catalans, i amb els altres biòlegs de la
Unió Europea i altres estats, així com exercir la representació de la professió de biòleg
a Catalunya.
5.1.21 Complir i fer complir als col·legiats les lleis generals i especials de la professió
de biòleg i els estatuts professionals i reglaments de règim interior, així com les normes
i acords adoptats pels òrgans de govern en matèries de la seva competència.
5.1.22 Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes per les disposicions legals
vigents i que beneficien els interessos professionals dels col·legiats o de la professió de
biòleg.
5.1.23 Vetllar per la correcta difusió, en els mitjans de comunicació de l’àmbit territorial,
dels avenços significatius de la biologia. Facilitar a aquests mitjans, quan sigui
necessari, comunicats aclaridors i precisos.
Capítol 2
De l’adquisició, denegació i pèrdua de la condició de col·legiat
Article 6
Membres del Col·legi
6.1 El Col·legi de Biòlegs de Catalunya agruparà els ciutadans espanyols i estrangers
que acreditin, mitjançant les formes legalment establertes, estar en possessió del títol
oficial de llicenciat en biologia, o bé els títols oficials que s’homologuen a aquest,
d’acord amb l’establert pel Reial decret 1954/1994, de 30 de setembre, sobre
homologació de títols als del Catàleg de títols universitaris oficials, creats pel Reial
decret 1497/1987, de 27 de novembre.
6.2 Així mateix, es preveu que podran ser membres del Col·legi de Biòlegs de
Catalunya aquells titulats que posseeixen un títol universitari superior oficial que
provingui del desglossament dels títols mencionats anteriorment, en altres relatius a
àrees concretes de la biologia.
6.3 També es podran integrar en el Col·legi de Biòlegs de Catalunya aquells llicenciats
en Ciències Naturals que hagin estats membres de les associacions de llicenciats en
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Ciències Biològiques, o estiguin integrats en les seccions professionals de Biòlegs dels
Il·lustres Col·legis Oficials de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències, i
els que no sent membres d’aquestes entitats i complint els requisits que
reglamentàriament s’estableixi, demostrin una dedicació continuada a la biologia.
6.4 També podran ser membres del Col·legi de Biòlegs de Catalunya tots aquells
ciutadans de la Unió Europea o d’arreu que acreditin, igualment de manera legal, estar
en possessió d’un títol universitari superior, de caràcter oficial, expedit per una
universitat estrangera, amb la que les autoritats educatives espanyoles tinguin establert
un conveni de reciprocitat acadèmica amb els títols mencionats en el paràgraf 6.1), o
bé que li sigui validat o homologat oficialment pel títol oficial de llicenciat en biologia.
6.5. També es podran col·legiar en el Col·legi de Biòlegs de Catalunya d'acord amb la
Llei orgànica 6/2001 de 21 de desembre d'Universitats i la Llei orgànica 4/2007 de 12
d'abril que la modifica, aquells titulats en graus oficials que acreditin un tronc comú
substancial amb el grau de Biologia.
6.6 Per obtenir la col·legiació, a més de demostrar estar en possessió d’alguna de les
titulacions abans referides, s’ha de sol·licitar a la Junta de Govern i abonar la quota
d’inscripció i la part proporcional de la quota anual ordinària.
Article 7
Obligatorietat de la col·legiació
7.1 La incorporació al Col·legi de Biòlegs de Catalunya és obligatòria per a l’exercici de
la professió de biòleg, sens perjudici del dret a la lliure sindicació. Queden exceptuats
d’aquesta obligatorietat els funcionaris públics, i altre personal que, en virtut de
contracte laboral, presti els seus serveis en les administracions públiques.
7.2 Els col·legiats inscrits en altres col·legis territorials de biòlegs que vulguin exercir
ocasionalment la professió de biòleg a Catalunya hauran de comunicar, a través del
col·legi on estan inscrits, les actuacions que hagin de realitzar a Catalunya, a fi d’estar
sotmesos a les condicions econòmiques que es puguin establir, així com a les
competències d’ordenació, visat, control deontològic i potestat disciplinària del Col·legi
de Biòlegs de Catalunya.
Article 8
Col·legiació
8.1 Les peticions de col·legiació es tramitaran de la forma següent:
8.1.1 Tota petició d’incorporació al Col·legi de Biòlegs de Catalunya haurà de
formalitzar-se a la Secretaria del Col·legi, mitjançant instància dirigida al degà. Aquesta
petició serà resolta per la Junta de Govern en el termini màxim de tres mesos des de la
seva formulació o, si s’escau, des que s’aportin per l’interessat els documents
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necessaris o es corregeixin els defectes de la petició. Finalitzat aquest termini sense
que s’hagi resolt sol·licitud d’incorporació al Col·legi, es podrà entendre estimada
aquesta, en els terminis establerts als articles 43 i 44 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
8.1.2 El Col·legi està obligat a emetre certificació acreditativa de l’acte presumpte de
col·legiació, quan aquest es requereixi.
8.1.3 Contra les resolucions denegatòries de les peticions d’incorporació, que s’han de
comunicar al sol·licitant de forma degudament raonada, es pot fer recurs ordinari
davant la Junta General, que haurà d’interposar-se en el termini d’un mes des de la
data de comunicació de la denegació d’incorporació al Col·legi.
8.1.4 Contra la resolució del recurs ordinari, que posa fi a la via administrativa, podrà
interposar-se recurs contenciós administratiu en la forma i terminis establerts per
aquesta jurisdicció.
Article 9
Denegacions
9.1 La col·legiació podrà ser denegada quan:
9.1.1 Els documents presentats siguin insuficients o ofereixin dubtes respecte de la
seva autenticitat.
9.1.2 El peticionari estigui sota condemna imposada pels tribunals de justícia que vagi
acompanyada d’una pena accessòria d’inhabilitació per a l’exercici de la professió.
9.1.3 El peticionari hagi estat suspès en l’exercici de la professió per altre col·legi dels
creats, atenent a l’indicat en el capítol 11 dels Estatuts del Col·legi Oficial de Biòlegs
(Reial decret 693/96, de 23 d’abril), i no hagi obtingut la corresponent rehabilitació.
9.1.4 El peticionari hagi estat donat de baixa d’un altre Col·legi de Biòlegs per no haver
pagat les quotes que li corresponien.
Article 10
Baixes
10.1 Es perd la condició de col·legiat en qualsevol de les següents circumstàncies:
10.1.1 Per defunció.
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10.1.2 A petició pròpia, sol·licitada per correu certificat i dirigida al degà del Col·legi de
Biòlegs de Catalunya; aquesta petició no serà eximent de les obligacions que
l’interessat hagi contret amb el Col·legi amb anterioritat a la seva sol·licitud.
10.1.3 Per pena d’inhabilitació per a l’exercici professional per sentència judicial ferma.
10.1.4 Per falta de pagament de la quota col·legial durant un any o altres aportacions
establertes pels òrgans de govern del Col·legi, previ requeriment del pagament per
correu certificat, en el qual s’establirà una pròrroga de dos mesos.
10.2 En tot cas, la pèrdua de la condició de col·legiat per les causes expressades als
apartats 10.1.3 i 10.1.4 d’aquest article hauran de ser comunicades per correu certificat
a l’interessat, moment en el qual sortirà efecte. Les pèrdues de la condició de col·legiat
hauran de ser comunicades als col·legiats a través de la Junta General següent a la
data en la qual van tenir efecte, explicant a quina circumstància es deu aquest fet.
10.3 La pèrdua de la condició de col·legiat no allibera del compliment de les
obligacions vençudes; aquestes obligacions es podran exigir als interessats o als seus
hereus.
Article 11
Reincorporació
11.1 El biòleg que havent causat baixa en el Col·legi de Biòlegs de Catalunya desitgi
incorporar-s’hi de nou, haurà d’atenir-se al que es disposa en l’article 6 d’aquests
Estatuts.
11.2 Quan el motiu de la baixa hagi estat el que es preveu a l’article 10.1.3 d’aquests
Estatuts, el sol·licitant haurà d’acreditar el compliment de la pena o sanció que va
motivar la seva baixa col·legial.
11.3 Quan el motiu de la baixa hagi estat el que es preveu a l’article 10.1.4 d’aquests
Estatuts, el sol·licitant haurà de satisfer el deute pendent més els interessos legals des
de la data del lliurament d’aquella.
Article 12
Membres d’honor
12.1 La Junta de Govern podrà atorgar el nomenament de membres d’honor del
Col·legi de Biòlegs de Catalunya a les persones que, pels seus mèrits científics, tècnics
o professionals, sigui quina sigui la seva titulació acadèmica, hagin contribuït
notòriament al desenvolupament de la biologia o de la professió de biòleg.
12.2 El nomenament tindrà un estricte caràcter honorífic, sense perjudici de la
participació en la vida col·legial i en els serveis del Col·legi, d’acord amb el que
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estableix l’article 13 dels Estatuts, amb excepció del que fa referència a la participació
en els òrgans de govern col·legials.
12.3 Mentre exerceixin el càrrec pel qual han estat elegits, els membres de la Junta de
Govern no poden presentar-se, ni ser proposats, per ser nomenats membres d’honor
del Col·legi de Biòlegs de Catalunya.
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Capítol 3
Dels drets i deures dels col·legiats
Article 13
Drets
13.1 Són drets del col·legiat:
13.1.1 Exercir la professió de biòleg.
13.1.2 Ser assistit, assessorat i defensat pel Col·legi de Biòlegs de Catalunya, d’acord
amb els mitjans que aquest disposi i en les condicions que reglamentàriament es fixin,
en totes les qüestions que se suscitin amb motiu del seu exercici professional.
13.1.3 Presentar per registre i visar documents relacionats amb el seu treball
professional.
13.1.4 Ésser representat per la Junta de Govern col·legial, quan així ho sol·liciti, en les
reclamacions de qualsevol tipus provinents del seu exercici professional.
13.1.5 Utilitzar els serveis i mitjans del Col·legi de Biòlegs de Catalunya en les
condicions que reglamentàriament es fixin.
13.1.6. Participar, com a elector en totes les eleccions que es convoquin en l’àmbit
col·legial i poder ser alhora elegible en les condicions previstes en aquests Estatuts;
intervenir de forma activa en la vida del Col·legi; ser informat, informar i participar amb
veu i vot a les juntes generals del Col·legi.
13.1.7. Sol·licitar formar part de les comissions o seccions que s’estableixin
13.1.8 Integrar-se en les institucions de previsió que s’estableixin, en les condicions
que es fixin reglamentàriament.
13.1.9 Presentar a la Junta de Govern escrits amb peticions, queixes o suggeriments
relatius a l’exercici professional o a la bona marxa del Col·legi.
13.1.10 Rebre, amb regularitat, informació sobre l’activitat col·legial i d’interès
professional mitjançant un butlletí informatiu i de circulars internes del Col·legi.
13.1.11 Obtenir la convocatòria del referèndum sobre qualsevol qüestió, i la
convocatòria i inclusió de punts en l’ordre del dia de l’òrgan de govern col·legiat, en la
forma que reglamentàriament s’estableixi.
13.1.12 Examinar els arxius i registres que recullen l’activitat col·legial de la forma que
reglamentàriament s’estableixi.
13.1.13
Expressar lliurement, sense censura prèvia i sota la seva exclusiva
responsabilitat, la seva opinió sobre qualsevol aspecte professional o de l’activitat
col·legial en el butlletí d’informació col·legial.
13.1.14 Guardar el secret professional respecte a dades i informacions conegudes
amb motiu dels seu exercici professional.
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Article 14
Deures
14.1 Són deures del col·legiat:
14.1.1 Exercir la professió èticament i, en particular, atenint-se a les normes
deontològiques establertes en els Estatuts i les que puguin acordar-se pels òrgans de
govern col·legials.
14.1.2 Col·laborar en el prestigi i el bon nom de la professió de biòleg i tot allò que la
identifica.
14.1.3 Complir les normes que regeixen la vida col·legial, així com els acords adoptats
pels òrgans de govern del Col·legi, sense perjudici d’interposar els recursos que
consideri oportuns.
14.1.4 Presentar al Col·legi declaracions professionals, contractes i altres documents
que li siguin requerits, conforme a les disposicions estatutàries i reglamentàries.
14.1.5 Comunicar al Col·legi, en un termini de trenta dies, els canvis de residència o
domicili o d’adreça de correu electrònic.
14.1.6 Abonar, quan siguin lliurades, les quotes i aportacions establertes pels òrgans
de govern col·legials.
14.1.7 Participar activament en la vida col·legial, assistint a les juntes generals i a les
comissions o seccions a les que, per la seva especialitat, sigui convocat.
14.1.8 Desenvolupar amb diligència i eficàcia càrrecs pels que hagi estat elegit i
complir els encàrrecs que els òrgans de govern puguin encomanar-li.
14.1.9 Respectar els drets professionals o col·legials d’altres col·legiats.
14.1.10 Cooperar amb la Junta General i amb la Junta de Govern, prestant declaració i
facilitant informació en els assumptes d’interès col·legial en els que pugui ser requerit,
sense perjudici de guardar el secret professional.
14.1.11 Posar en coneixement dels òrgans de govern del Col·legi tots els fets que
puguin aportar algun interès a la professió de biòleg, tant particularment com
col·lectivament considerats.
14.1.12 Estar en possessió del carnet d’identitat professional.
14.1.13 Guardar escrupolosament el secret professional.
Capítol 4
Els principis bàsics reguladors de l’exercici professional
Article 15
Funcions de la professió
15.1 D’acord amb el que es preveu a l’article 36 de la Constitució espanyola, la Llei
regularà l’exercici de la professió titulada del biòleg i les activitats per les que pel seu
exercici és obligatòria la incorporació al Col·legi de Biòlegs de Catalunya.
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15.2 Sense perjudici del contingut de l’apartat anterior, així com de les atribucions
professionals i normes de col·legiació que es continguin en les lleis reguladores d’altres
professions, el biòleg pot exercir en la seva activitat professional les funcions que a
títol enunciatiu s’indiquen a continuació:
15.2.1 Estudi, identificació i classificació dels organismes vius, així com de les seves
restes i senyals de la seva activitat.
15.2.2 Investigació, desenvolupament i control de processos biològics industrials
(biotecnologia).
15.2.3 Producció, transformació, manipulació, conservació, identificació i control de
qualitat de materials d’origen biològic.
15.2.4 Identificació, estudi i control dels agents biològics que afecten la conservació de
tota classe de materials i productes.
15.2.5 Estudis biològics i control de l’acció de productes químics i biològics d’utilització
en la sanitat, agricultura, indústria i serveis.
15.2.6 Identificació i estudi d’agents biològics patògens i dels seus productes tòxics.
Control d’infeccions i plagues.
15.2.7 Producció, transformació, control i conservació d’aliments.
15.2.8 Estudis i anàlisis físics, bioquímics, citològics, histològics, microbiològics,
immunobiològics, de mostres biològiques, incloses les d’origen humà.
15.2.9 Estudis demogràfics i epidemiològics.
15.2.10 Consell genètic i planificació familiar.
15.2.11 Educació sanitària i ambiental.
15.2.12 Planificació i explotació racional dels recursos naturals renovables, terrestres i
marítims.
15.2.13 Anàlisis biològiques, control i depuració de les aigües.
15.2.14 Aspectes ecològics i conservació de la natura. Aspectes ecològics de
l’ordenació del territori.
15.2.15 Organització i gerència d’espais naturals protegits, parcs zoològics, jardins
botànics i museus de ciències naturals. Biologia recreativa.
15.2.16 Estudis, anàlisi i tractament de la contaminació industrial i urbana. Estudis
sobre biologia i impacte ambiental.
15.2.17 Ensenyament de la biologia en els nivells educatius.
15.2.18 Assessorament científic i tècnic sobre temes biològics.
15.2.19 Totes aquelles altres activitats que tenen relació amb la biologia.
Article 16
Tipus d’exercici de la professió
16.1 La professió de biòleg pot exercir-se de forma liberal, ja sigui individualment o en
associació, en relació laboral amb qualsevol empresa pública o privada o a través de la
relació funcionarial.
16.2 En qualsevol cas, l’exercici de la professió es basa en el respecte a la
independència del criteri professional i en el servei a la comunitat, sense límits
il·legítims o arbitraris en el desenvolupament del treball.
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Article 17
Visat de treballs professionals
17.1 El Col·legi establirà normes i requisits per a la realització i visat dels treballs
professionals. Aquestes normes seran aprovades per la Junta General, a proposta de
la Junta de Govern i prèvia informació col·legial.
17.2 En qualsevol cas, en els treballs professionals s’haurà de distingir amb absoluta
claredat les conclusions que es presenten com hipòtesis de les que es presenten com
derivades directament dels resultats del treball.
17.3 Semblantment, els treballs professionals hauran d’estar signats pels seus autors,
expressant el seu número de col·legiat i responsabilitzant-se del seu contingut i
oportunitat.
Article 18
Registre de treballs professionals
18.1 En els treballs que, pel seu caràcter confidencial, no sigui possible tramitar
reglamentàriament el seu registre i visat, es procedirà a fer-ho quan tal circumstància
hagi desaparegut.
18.2 Els col·legiats podran requerir, per causes justificades, que els documents
presentats a registre o visat es quedin custodiats sota segell, que no podrà obrir-se fins
que les referides circumstàncies hagin desaparegut.
Article 19
Publicitat
19.1 El biòleg evitarà tota forma de competència deslleial, atenint-se en la seva
publicitat a les normes que estableixin els òrgans de govern del Col·legi de Biòlegs de
Catalunya.
Article 20
Comissions sectorials
20.1 Les comissions sectorials estaran regulades per un reglament que haurà de ser
aprovat per la Junta General del Col·legi de Biòlegs de Catalunya. En tot cas, aquestes
comissions tindran funcions delegades.
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Capítol 5
Dels òrgans de govern, les seves normes de constitució i funcionament i les
seves competències
Article 21
Òrgans de representació
21.1 Els òrgans de representació, desenvolupament normatiu, control, govern i
administració del Col·legi de Biòlegs de Catalunya són la Junta General i la Junta de
Govern.
Article 22
Junta General
22.1 La Junta General és l’òrgan de desenvolupament normatiu i de control de la
gestió de la Junta de Govern. La Junta General, com a òrgan suprem del Col·legi, està
constituïda per tots els col·legiats amb igualtat de vot, i adoptarà els seus acords pel
principi majoritari i en concordança amb els presents Estatuts.
22.2 Les sessions de la Junta General, que podran ésser de caràcter ordinari i
extraordinari, es convocaran sempre amb una antelació mínima de vint-i-un dies
respecte a la data de la seva celebració, mitjançant comunicació escrita a tots els
col·legiats; la convocatòria inclourà la data i hora de la reunió, així com l’ordre del dia i
la informació complementària a què es refereix l’article 23 d’aquests Estatuts.
22.3 La Junta General, sigui ordinària o extraordinària, quedarà vàlidament constituïda
en primera convocatòria quan, a l’hora fixada al respecte, estiguin presents almenys el
25 per cent dels col·legiats convocats.
22.4 En cas de no arribar aquest límit, la segona convocatòria quedarà fixada mitja
hora més tard de la primera convocatòria, i restarà vàlidament constituïda sigui quin
sigui el nombre de col·legiats assistents, i els seus acords són vinculats per a tots els
col·legiats.
22.5 La Junta de Govern, en l’apartat qüestions sobrevingudes, recollirà totes les que
siguin formulades pels col·legiats a través de petició escrita presentada, com a mínim,
cinc dies abans de la data de la reunió.
22.6 Quan tingui lloc la discussió relativa als apartats 23.1, 23.2 i 23.3 de l’article 23,
serà necessària la tramesa prèvia d’informació als col·legiats.
22.7 Queda expressament prohibit adoptar acords respecte a assumptes que no
figuren a l’ordre del dia.
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Article 23
Competència de la Junta General
23.1 Aprovació d’assumptes i adopció d’acords:
23.1.1 Aprovar la proposta d’estatuts així com les propostes de les modificacions
d’aquests per a la seva elevació al Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya. Semblantment, aprovar els reglaments de règim interior, les seves
modificacions i les bases de creació i projectes d’estatuts d’institucions promogudes pel
Col·legi de Biòlegs de Catalunya.
23.1.2 Aprovar les normes generals que han de seguir-se en les matèries de
competència col·legial, així com les normes d’honoraris professionals orientatius i
l’Estatut professional del biòleg.
23.1.3 Aprovar els comptes generals d’ingressos i despeses de l’any anterior, previ
informe d’auditors jurats de comptes externs.
23.1.4 Aprovar els pressupostos ordinaris o extraordinaris, que hauran estat tramesos
a cadascun dels col·legiats juntament amb la convocatòria o, en el seu defecte,
exposats públicament al menys els quinze dies anteriors al dia corresponent a la Junta
General.
23.1.5 Aprovar les quotes ordinàries i extraordinàries. A proposta de la Junta de
Govern, la Junta General podrà fixar quotes reduïdes per a col·lectius específics de
col·legiats, prèvia justificació dels motius de la reducció proposada.
23.1.6 Decidir sobre les propostes d’inversió de béns col·legials.
23.1.7 Prendre acord sobre la gestió de la Junta de Govern.
23.1.8 Prendre acords sobre els assumptes que per iniciativa de la Junta de Govern
estiguin anunciats en l’Ordre del dia.
23.1.9 Conèixer les reclamacions i recursos formulats pel Col·legi de Biòlegs de
Catalunya i igualment els formulats contra el Col·legi. Resoldre els recursos ordinaris
que s’interposin davant la Junta General.
23.1.10 Aprovar, modificar o revocar els acords de la Junta de Govern en quant a la
plantilla orgànica de personal.
23.1.11 Aprovar l’Acta de la Junta General anterior.
23.1.12 Prendre coneixement de la constitució de delegacions col·legials, així com
l’obertura i tancament de les oficines col·legials.
23.1.13 De no ser aprovada per la majoria dels presents la gestió de la Junta de
Govern globalment, aquesta haurà de convocar Junta General Extraordinària en el
termini de trenta dies hàbils per a la seva ratificació o no.
23.2 Promoure la dissolució del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, o el canvi de
denominació, d’acord amb el procediment que s’estableix en els presents Estatuts.
23.3 Conèixer, discutir i, en el seu cas, aprovar les propostes que siguin sotmeses i
corresponguin a l’esfera de l’acció i dels interessos del Col·legi de Biòlegs de
Catalunya, per iniciativa de la Junta de Govern o de qualsevol col·legiat. En aquest
últim cas, les propostes hauran de ser presentades amb la suficient antelació per ser
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incloses en l’Ordre del dia com a punts específics del mateix; quan aquestes propostes
siguin presentades al menys pel 10 per 100 dels col·legiats, serà obligada la seva
inclusió en l’ordre del dia.
23.4 Totes les altres atribucions que no hagin estat expressament conferides a la Junta
de Govern.
Article 24
Participació i representació en la Junta General
24.1 Tots els col·legiats tenen el dret i el deure d’assistir a la Junta General, amb veu i
vot.
24.2 Una vegada la Junta General hagi quedat vàlidament constituïda, els seus acords
seran vinculants per a tots els col·legiats.
24.3 Els col·legiats podran participar en la Junta General a través de representació. La
representació s’haurà d’atorgar a altre col·legiat de forma expressa, per una sessió
determinada, mitjançant un escrit dirigit al degà, en el qual s’expressi clarament el nom
de qui ostenti la representació. Només seran vàlides les representacions que hagin
estat rebudes per la secretaria col·legial abans d’iniciar-se la sessió de la Junta
General.
24.4 En cap cas, un col·legiat podrà ostentar la representació simultània de més de 25
col·legiats.
Article 25
Funcionament de la Junta General
25.1 Les sessions de la Junta General estaran presidides pel degà, que estarà
acompanyat pels membres de la Junta de Govern.
25.2 El degà serà el moderador o coordinador de les reunions, concedint o retirant l’ús
de la paraula i ordenant els debats i votacions.
25.3 Actuarà com a secretari de la Junta General qui ho sigui de la Junta de Govern,
qui aixecarà acta de la reunió, amb el vist-i-plau del degà i l’aprovació posterior de la
següent Junta General.
25.4 Els acords es prendran per majoria simple entre els vots emesos. Nogensmenys,
els acords exigiran una majoria de la meitat més un dels vots emesos quan es tracti de
l’aprovació de canvis en els actuals estatuts, quotes extraordinàries, moció de censura
contra la Junta de Govern en ple o contra alguns dels seus membres i dissolució o
canvi de denominació del Col·legi.
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Article 26
Règim de les sessions ordinàries
26.1 La Junta General es reunirà en sessió ordinària abans de l’últim dia del mes
d’abril de cada any, per tractar, com a mínim, els temes següents:
26.1.1 Acta de la sessió anterior.
26.1.2 Balanç de l’exercici anterior i pressupost de l’exercici de l’any en curs.
26.1.3 Memòria de la gestió de la Junta de Govern al llarg de l’exercici anterior i línies
generals de la gestió de l’any en curs.
26.1.4 Qüestions sobrevingudes.
Article 27
Règim de sessions extraordinàries
27.1 La Junta General es reunirà amb caràcter extraordinari:
27.1.1 Per iniciativa de la Junta de Govern.
27.1.2 A petició d’un nombre de col·legiats superior al 10 per 100, que haurà d’incloure
les qüestions a tractar.
27.1.3 Quan es presenti una moció de censura contra la Junta de Govern en ple o
contra alguns dels seus membres.
Article 28
Composició de la Junta de Govern
28.1 La Junta de Govern, que és l’òrgan executiu i representatiu del Col·legi, estarà
constituïda per un degà, un vicedegà primer, un vicedegà segon, un secretari, un
tresorer i cinc vocals. Els membres de la Junta de Govern seran elegits d’acord amb el
procediment que estableix el capítol 7 d’aquests Estatuts.
Article 29
De l’execució dels acords i llibres d’actes.
29.1 Tant els acords de la Junta General com de la Junta de Govern seran
immediatament executius, excepte acord motivat en contrari d’una o altra, segons
correspongui.
29.2 En el Col·legi es portaran obligatòriament dos llibres d’actes, on es transcriuran
separadament les corresponents a la Junta General i a la Junta de Govern.
29.3 Aquestes actes hauran de ser signades pel degà o per qui, en les seves funcions,
hagi president la Junta, i pel secretari o qui hagi exercit funcions de tal en la
corresponent sessió.
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29.4 Els membres de la Junta de Govern seran responsables dels acords adoptats
encara que no estiguin presents a la reunió en la qual s’adoptin, exceptuant quan hi
hagi constància expressa del seu vot en contra.
Article 30
Competències
30.1 És competència de la Junta de Govern:
30.1.1 Ostentar la representació del Col·legi.
30.1.2 Executar els acords de la Junta General.
30.1.3 Complir i fer complir els estatuts i reglaments del Col·legi, així com els seus
propis acords.
30.1.4 Dirigir la gestió i administració del Col·legi pel compliment dels seus fins.
30.1.5 Manifestar, en forma oficial i pública, l’opinió del col·legi en els assumptes
d’interès professional.
30.1.6 Representar els interessos professionals davant els poders públics, així com
vetllar pel prestigi de la professió i la defensa dels seus drets.
30.1.7 Presentar estudis, informes i dictàmens quan li siguin requerits, assessorant
d’aquesta forma als òrgans de l’Estat i a qualsevol entitats públiques o privades. Per
aquests efectes, la Junta de Govern podrà designar comissions de treball o designar
als col·legiats que estimi oportuns per preparar aquests estudis o informes.
30.1.8 Designar, quan procedeixi legalment o reglamentàriament, els representants del
Col·legi en els òrgans consultius de les diverses administracions públiques.
30.1.9 Acordar l’exercici d’accions i la interposició de recursos administratius i
jurisdiccionals.
30.1.10 Sotmetre qualsevol assumpte d’interès general pel Col·legi a la deliberació i
acord de la Junta General.
30.1.11 Regular els procediments de col·legiació, baixa, pagament de quotes i altres
aportacions, cobrament d’honoraris, tot això d’acord amb el que estableix el capítol 2
d’aquests Estatuts.
30.1.12 Regular i exercir les facultats disciplinàries que li corresponguin a la Junta de
Govern, atenent-se al que estableixen aquests Estatuts.
30.1.13 Organitzar activitats i serveis de caràcter cultural, professional, assistencial i
de previsió en benefici dels col·legiats.
30.1.14 Crear comissions obertes, per iniciativa pròpia o dels col·legiats, d’acord amb
el que estableixen aquests Estatuts.
30.1.15 Recaptar les quotes i aportacions establertes, elaborar el pressupost anual i el
balanç anual, executar el pressupost i organitzar i dirigir el funcionament dels serveis
generals del Col·legi.
30.1.16 Informar els col·legiats de les activitats i acords del Col·legi i preparar la
memòria anual de la seva gestió.
30.1.17 Nomenar i cessar el personal administratiu i de serveis del Col·legi.
30.1.18 Confeccionar periòdicament un directori de col·legiats i difondre’l entre aquests
i les altres persones jurídiques a les quals pot interessar.
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30.1.19 Resoldre, quan així calgui, els recursos extraordinaris de revisió contra actes o
acords de la Junta de Govern col·legial.
30.1.20 Dirimir els conflictes que puguin suscitar-se entre òrgans administratius del
Col·legi, portant l’acord establert a la Junta General per a la seva resolució definitiva.
30.1.21 Acordar la convocatòria de sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta
General, d’acord amb l’establert en els articles 25 i 26 d’aquests Estatuts.
30.1.22 Convocar l’elecció de càrrecs per a la Junta de Govern quan així procedeixi,
segons el que estableix el capítol 7 d’aquests Estatuts.
30.1.23 Aprovar l’acta de la sessió anterior.
30.1.24 Adquirir o alienar qualsevol classe de béns del Col·legi, segons el pressupost
vigent i aprovat per la Junta General.
Article 31
Sessions
31.1 La Junta de Govern es reunirà tantes vegades com sigui convocada pel degà, a
iniciativa pròpia o a petició d’un terç, almenys, dels seus components. En tot cas es
reunirà, com a mínim, sis vegades a l’any.
31.2 Les convocatòries es comunicaran amb una antelació no inferior a quinze dies,
expressant l’ordre del dia, i no es podrà prendre acords sobre matèries no incloses en
aquest.
31.3 En primera convocatòria, la Junta de Govern restarà vàlidament constituïda quan
es trobin presents dos terços dels seus membres; en segona convocatòria, qualsevol
que sigui el nombre d’assistents. Entre ambdues convocatòries hauran de transcórrer
almenys trenta minuts.
31.4 El secretari haurà d’estendre acta de les sessions, que haurà de ser aprovada per
la Junta de Govern següent.
31.5 Els acords es prendran per majoria simple. En cas d’empat, el vot del degà
decidirà l’acord a prendre.
31.6 Les faltes d’assistència a les sessions de Junta de Govern se sancionaran
d’acord amb el que estableix l’article 32 d’aquests Estatuts.
31.7 Potestativament, la Junta de Govern podrà convidar a les seves sessions, en
qualitat d’assessors sense vot, les persones l’assistència de les quals es consideri
convenient.
Article 32
Baixes
32.1 Es causa baixa de la Junta de Govern per:
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32.1.1 Defunció.
32.1.2 Expiració del termini pel que va ser elegit.
32.1.3 Malaltia que incapaciti per a l’exercici del càrrec.
32.1.4 Renúncia per força major.
32.1.5 Aprovació per la Junta General d’una moció de censura.
32.1.6 Resolució sancionadora en ferm d’un expedient disciplinari, de conformitat amb
el que disposa el Títol VII del Reglament de Col·legis Professionals de Catalunya.
32.1.7 Baixa com a col·legiat.
32.1.8 Tres faltes d’assistència consecutives no justificades o sis de discontínues,
igualment sense justificar, a les reunions de la Junta de Govern.
32.2 En el supòsit que quedessin vacants més de la meitat dels càrrecs de la Junta de
Govern del Col·legi, la Junta haurà de convocar immediatament eleccions pels càrrecs
vacants, les quals es faran seguint els tràmits i el procediment establerts en aquests
Estatuts pel cas de la renovació dels càrrecs de la Junta.
Article 33
Atribucions del degà
33.1 Són atribucions del degà les següents:
33.1.1 Decidir, amb el seu vot de qualitat, els empats en les votacions.
33.1.2 Executar els acords que els òrgans col·legials adopten en les seves respectives
esferes d’atribucions.
33.1.3 Adoptar, en cas d’extrema urgència, les resolucions necessàries, donant
compte immediat a l’òrgan corresponent del seu acord, modificació o revocació en la
primera sessió que se celebri.
33.1.4 Ostentar la representació del Col·legi i dels seus òrgans deliberants i gestionar
els assumptes del mateix, davant les autoritats i entitats públiques o privades, sens
perjudici que, en casos concrets, pugui també la Junta de Govern, en nom del Col·legi,
encomanar aquestes funcions a determinats col·legiats o comissions constituïdes a
l’efecte.
33.1.5 Coordinar les actuacions dels membres de la Junta de Govern, sense perjudici
de la competència i responsabilitat directa d’aquests, en la seva gestió.
33.1.6 Visar totes les certificacions que expedeixi el secretari.
33.1.7 Autoritzar els lliuraments i ordres de pagament.
33.1.8 Legitimar amb la seva signatura els llibres de comptabilitat i qualsevol altre de
naturalesa oficial, sens perjudici de les legalitzacions que estableix la llei.
33.1.9 Visar els informes i comunicacions que oficialment es dirigeixen pel Col·legi de
Biòlegs de Catalunya a les autoritats i entitats públiques o privades.
33.1.10 Autoritzar l’ingrés o retirada de fons dels comptes corrents o d’estalvi del
Col·legi, unint la seva signatura a la del tresorer.
33.1.11 Per acord exprés de la Junta de Govern, podrà atorgar poder a favor de
procuradors del tribunals i dels lletrats en nom del Col·legi de Biòlegs de Catalunya per
a la representació preceptiva o potestativa d’aquest, davant qualsevol Tribunal de
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Justícia, de qualsevol grau o jurisdicció, en totes les accions, excepcions, i els recursos,
inclòs el de cassació i altres actuacions que s’hagin de portar a terme davant aquests,
en defensa tant del Col·legi de Biòlegs de Catalunya com de la professió de biòleg.
Article 34
Atribucions dels vicedegans
34.1 Qualsevol dels vicedegans podrà substituir el degà en els casos d’absència,
vacant o malaltia d’aquest en la prioritat dels seus càrrecs. Així mateix, els vicedegans
exerciran totes aquelles funcions que els encomani la Junta de Govern o els delegui el
degà, previ coneixement per la Junta de Govern de la referida delegació.
34.2 Vacants els llocs de degà o vicedegàns, exercirà les funcions d’aquell el membre
de la Junta de Govern que sigui elegit pels altres components d’aquesta, qui haurà de
donar compte de la nova situació a la Junta General Extraordinària convocada a tal
efecte i convocar immediatament eleccions per cobrir els càrrecs vacants.
Article 35
Atribucions del secretari
35.1 Corresponen al secretari les atribucions següents:
35.1.1 Redactar i donar fe de les actes de les eleccions de membres de la Junta de
Govern.
35.1.2 Redactar i donar fe de les actes de les sessions ordinàries i extraordinàries de
la Junta General i de la Junta de Govern.
35.1.3 Custodiar la documentació del Col·legi i els expedients dels col·legiats.
35.1.4 Expedir les certificacions d’ofici o a instància de part interessada, amb el
vistiplau del degà.
35.1.5 Expedir i trametre les comunicacions i documents, donant-ne compte a la Junta
de Govern i/o òrgan competent a qui correspongui.
35.1.6 Exercir la direcció del personal administratiu i de serveis, necessari per a la
realització de les funcions col·legials, així com organitzar materialment els serveis
administratius, la disposició de locals i material necessaris per al seu funcionament.
35.1.7 Portar el llibre-registre dels visats de treballs professionals, denegant el requisit
quan trobi en aquests defectes formals contraris a la dignitat professional o a les
disposicions vigents en matèria d’atribucions i competència professionals.
35.1.8 Redactar la memòria de gestió anual per a la seva aprovació en la Junta
General.
35.2 Un membre de la Junta de Govern elegit per aquesta substituirà el secretari en
els casos d’absència, vacant o malaltia i exercirà totes aquelles funcions que li
encomani la Junta de Govern. Aquesta última haurà de donar compte de la nova
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situació a la Junta General Extraordinària convocada a tal efecte i convocar
immediatament eleccions per cobrir el lloc vacant.
Article 36
Atribucions del tresorer
36.1 Al tresorer li són assignades les atribucions següents:
36.1.1 Recaptar i custodiar els fons pertanyents al Col·legi, sent-ne el seu responsable.
36.1.2 Signar rebuts, rebre cobraments i realitzar els pagaments ordenats pel degà.
36.1.3 Donar compte a la Junta de Govern dels col·legiats que no estiguin al corrent de
pagament, per tal que se li reclamin les quantitats degudes o s’aprovi la tramitació de la
seva baixa, d’acord amb el que estableix l’article 10 d’aquests Estatuts.
36.1.4 Redactar l’avantprojecte de pressupostos del Col·legi a presentar per la Junta
de Govern a l’aprovació de la Junta General.
36.1.5 Fer el balanç del pressupost de l’exercici anterior a presentar per la Junta de
Govern a l’aprovació de la Junta General.
36.1.6 Proposar a la Junta de Govern els projectes d’habilitació de crèdits i
suplements, increments o decreixements d’ingressos, quan sigui necessari.
36.1.7 Portar els llibres de comptabilitat corresponents.
36.1.8 Verificar els arqueigs que la Junta de Govern estimi necessaris.
36.1.9 Per exprés acord de la Junta de Govern, obrir comptes corrents o d’estalvi,
conjuntament amb el degà i altres membres de la Junta de Govern, designat a l’efecte,
a nom del Col·legi, i retirar fons d’aquelles mitjançant la signatura de dos de les tres
persones autoritzades.
36.1.10 Portar inventari minuciós dels béns del Col·legi, dels quals en serà el seu
administrador.
36.2 Vacant el lloc de tresorer, exercirà les funcions d’aquest el membre de la Junta de
Govern elegit a l’efecte. Aquesta haurà de donar compte de la nova situació a la Junta
General Extraordinària convocada a tal efecte i convocar immediatament eleccions per
cobrir el lloc vacant.
Article 37
Atribucions dels vocals
37.1 Seran atribucions dels vocals les següents:
37.1.1 Exercir totes les comeses que els siguin confiades per la Junta General, la
Junta de Govern o pel degà, previ coneixement de la Junta de Govern, així com
desenvolupar i presidir les comissions creades amb l’autorització de la Junta de Govern
del Col·legi, i d’acord amb el que estableixen els presents Estatuts.
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37.1.2 Col·laborar amb els titulars dels restants càrrecs de la Junta de Govern i
substituir-los en les seves absències, vacants o malaltia, d’acord amb el que
estableixen els articles 34, 35 i 36 d’aquests Estatuts.
Capítol 6
De l’organització territorial del Col·legi
Article 38
Oficina col·legial
38.1 La Junta de Govern del Col·legi de Biòlegs de Catalunya podrà obrir oficines
col·legials, amb àmbit territorial definit, a efectes de facilitar la col·legiació, la
participació electoral i l’organització d’activitats i serveis per als col·legiats.
38.2 Al davant de cadascuna d’aquestes oficines hi haurà un col·legiat, anomenat per
la Junta de Govern, qui haurà de comunicar-ne el nomenament a la següent Junta
General i als col·legiats.
38.3 La Junta de Govern podrà tancar les referides oficines col·legials quan les
circumstàncies ho aconsellin.
38.4 En tot cas, la Junta de Govern haurà de donar compte als col·legiats de tots els
extrems relatius a l’obertura i tancament de les oficines col·legials.
Capítol 7
De la participació dels col·legiats a la Junta de Govern i del règim electoral
Article 39
Periodicitat de les eleccions de Junta de Govern
39.1 Cada quatre anys la Junta de Govern celebrarà eleccions ordinàries, en les quals
es cobriran tots els càrrecs d’aquesta. La convocatòria d’eleccions ordinàries o
extraordinàries es farà amb dos mesos, almenys, d’antelació a la data de la celebració,
preveurà la fórmula de desempat, especificarà la duració dels mandats i contindrà un
detallat calendari de tot el procés electoral.
Article 40
Membres electors, elegibles i tipus d’elecció
Apartat 1 de l’article 40
Tots els col·legiats que no es trobin sancionats amb suspensió dels seus drets
col·legials en el dia de la convocatòria electoral tenen dret a actuar com a electors i
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aquells que, a més, tinguin una antiguitat mínima de dos anys com a membres del
Col·legi de Biòlegs de Catalunya també tenen dret a actuar com a elegibles.
40.2 Els membres de la Junta de Govern seran elegits per tots els col·legiats a través
de sufragi universal lliure, directe i secret, atribuint un vot igual a cada col·legiat i sense
que s’admeti el vot delegat.
Article 41
Proclamació de candidatures
41.1 La Junta de Govern proclamarà les candidatures presentades fins a trenta dies
abans de la celebració de les eleccions. Aquestes candidatures seran comunicades per
escrit a tots els col·legiats amb una antelació mínima de quinze dies a la data de la
votació.
Article 42
Llista d’electors
42.1 Amb una antelació mínima de trenta dies, i durant quinze dies respecte de la data
de celebració de les eleccions, la Junta de Govern exposarà el llistat d’electors a la
secretaria del Col·legi de Biòlegs de Catalunya.
42.2 Els col·legiats que desitgin reclamar sobre l’esmentada llista disposaran de
setanta-dues hores després d’haver transcorregut el termini d’exposició. Les
reclamacions es formularan per escrit dirigit al degà de la Junta de Govern; aquesta
resoldrà en un termini no superior a setanta-dues hores. Contra la resolució
denegatòria, podrà interposar-se recurs ordinari davant la Junta General, previ al recurs
contenciós administratiu en la forma i terminis que estableix aquesta jurisdicció.
Article 43
Meses electorals
43.1 Tres dies abans de la votació es constituirà la mesa electoral a la seu de la Junta
de Govern i a cada una de les delegacions existents. Aquesta mesa estarà formada per
un president, dos vocals i un secretari, tots ells nomenats per la Junta de Govern, i que
no es presentin com a candidats.
43.2 La mesa electoral es constituirà en els locals i les hores que a l’efecte s’anunciïn, i
disposarà d’una urna precintada i de llistes de votants.
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Article 44
Interventors
44.1 Amb quaranta vuit hores d’antelació a la votació, els candidats a degà de les
candidatures completes i els candidats individuals podran comunicar a la Junta de
Govern la designació d’interventors per la mesa electoral, dos per candidatura
complerta i un per candidatura individual.
44.2 Aquests interventors podran assistir a tot el procés de votació i escrutini,
formulant les reclamacions que estimin convenients, que seran resoltes pel president
de la mesa i recollides en l’acta d’escrutini.
Article 45
Votació
45.1 Els col·legiats hauran de votar en la mesa electoral utilitzant exclusivament una
papereta, figurant en la mateixa el càrrec i la persona elegida pel mateix, i podran ferho en qualsevol de les següents formes:
45.1.1 Lliurant la papereta al president de la mesa, prèvia identificació del col·legiat. El
president, en la seva presència, la dipositarà a l’urna. En aquest cas, el secretari de la
mesa indicarà a la llista de col·legiats aquells que vagin dipositant el seu vot.
45.1.2 Per correu certificat, amb un sobre adreçat al president de la mesa electoral
corresponent que ha d’especificar el remitent i dur la seva signatura creuada a la
solapa que el tanca. Aquest sobre ha de contenir una fotocòpia del document nacional
d’identitat o del carnet col·legial i un altre sobre tancat amb la papereta de vot. Els vots
per correu rebuts pel president de la mesa electoral han de ser recollits per aquesta
mesa amb anterioritat a l’hora fixada de tancament de la votació
Article 46
Escrutini
46.1 Acabada la votació es realitzarà l’escrutini provisional dels vots emesos, segons
el procediment expressat a l’article 45.1 d’aquests Estatuts. Aquest escrutini serà
públic, aixecant-se acta pel secretari de la mesa electoral, en el qual constin els vots
obtinguts per cadascun dels candidats, així com els vots nuls i els emesos en blanc.
46.2 Quan un sobre inclogui més d’una papereta, no s’introduirà cap a l’urna, i es
computarà el vot com a nul.
46.3 A continuació es procedirà a realitzar l’escrutini definitiu, que serà públic, i
s’estendrà acta pel secretari de la mesa, en la qual constin els vots totals emesos, els
vots obtinguts per cada un dels candidats, els vots nuls i els vots en blanc.
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46.4 El sistema d’escrutini serà el següent:
46.4.1 Es comptabilitzaran els vots obtinguts per les candidatures completes, i
s’assignarà un vot a cadascun dels que figuren en aquesta.
46.4.2 Els vots de les candidatures no completes o modificades se sumaran als
anteriors.
46.4.3 El candidat elegit serà aquell que obtingui més vots dins del càrrec al qual es
presenta. En cas d’empat entre dos candidats, serà proclamat aquell que resulti ser
col·legiat de major antiguitat. Es considerarà nul·la la papereta que assigni un càrrec
determinat a un candidat que no es presenti al mateix.
Article 47
Proclamació de resultats
47.1 Rebudes per la Junta de Govern les actes de la votació i les llistes de votants,
aquella resoldrà, amb caràcter definitiu, sobre les reclamacions dels interventors, si n’hi
hagués, i si no es veu cap defecte de fons o de forma que pugui invalidar la votació,
proclamarà el resultat de l’elecció, comunicant-ho en el termini de quaranta vuit hores
als col·legiats, mitjançant la seva exposició al públic en la secretaria del Col·legi.
Article 48
Reclamacions
48.1 Un cop publicats els resultats de la votació, s’obrirà un termini de cinc dies per
possibles reclamacions. Finalitzat aquest termini, la Junta de Govern analitzarà les
reclamacions, si n’hi hagués, i emetrà resolució sobre aquestes, i si considera que no hi
ha motius per anul·lar les eleccions, proclamarà definitivament elegida com membres
de la Junta de Govern del Col·legi de Biòlegs de Catalunya als qui en resultin, d’acord
amb el sistema d’escrutini utilitzat.
48.2 En cas que la Junta de Govern, tenint en compte les impugnacions presentades,
decideixi anul·lar l’elecció, ho comunicarà al Departament de Justícia de la Generalitat
o el que correspongui en el seu moment i establirà un nou termini pel mateix
procediment senyalat, convocant noves eleccions abans dels dos mesos posteriors a la
data d’anul·lació de l’elecció.
Article 49
Presa de possessió
49.1 En el termini màxim de deu dies de la proclamació, es constituirà la junta elegida,
i prendran possessió dels seus càrrecs els membres electes, i es dirigiran comunicació
en tal sentit al Departament de la Presidència del Govern de la Generalitat de
Catalunya i a tots els col·legiats.
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Article 50
Recursos
50.1 Contra les resolucions definitives de la Junta de Govern sobre tot el procés
electoral, podran posar qualsevol col·legiat els recursos previstos en les lleis, l’ordinari
davant la Junta General i posteriorment el contenciós administratiu, amb excepció del
que estableix l’article 47 dels presents Estatuts.
Capítol 8
Règim econòmic i administratiu
Article 51
Capacitat jurídica en l’àmbit econòmic i patrimonial
51.1 El Col·legi de Biòlegs de Catalunya té plena capacitat jurídica en els àmbits
econòmic i patrimonial.
51.2 El Col·legi de Biòlegs de Catalunya haurà de comptar amb els recursos
necessaris per atendre degudament els fins i les funcions encomanats i les sol·licituds
de servei dels seus membres, i aquests resten obligats a contribuir al sosteniment de
les despeses corresponents en la forma reglamentària.
51.3 El patrimoni del Col·legi és únic.
Article 52
Recursos econòmics del Col·legi
52.1 El Col·legi de Biòlegs de Catalunya obtindrà els seus recursos econòmics a través
de recursos ordinaris i extraordinaris.
52.2 Seran recursos ordinaris:
52.2.1 Els rendiments dels béns i drets que constitueixen el patrimoni col·legial.
52.2.2 Els drets que s’estableixin per a l’elaboració remunerada d’informes, dictàmens,
visats, estudis, treballs i altres serveis.
52.2.3 Els drets d’incorporació, reincorporació o habilitació les quotes ordinàries i
extraordinàries, incloses les derrames.
52.2.4 El lliurament de certificacions fefaents.
52.2.5 Els drets d’intervenció professional.
52.2.6 Qualsevol altre que sigui legalment possible de similars característiques.
52.3 Seran recursos extraordinaris:
52.3.1 Les donacions o subvencions de procedència pública o privada.
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52.3.2 Els béns que a títol hereditari o per qualsevol altra causa s’incorporin al
patrimoni del Col·legi.
52.3.3 Qualsevol altre que sigui legalment possible i que no constitueixi recurs ordinari.
52.4 Les recaptacions dels recursos econòmics són competència de la Junta de
Govern, sens perjudici de les facultats que per exprés acord aquesta pugui delegar.
Article 53
Quotes
53.1 Tot canvi de quotes serà reflectit clarament en el pressupost de l’any i requerirà
l’aprovació de la Junta General.
Article 54
Pressupost General
54.1 El pressupost general del Col·legi de Biòlegs de Catalunya serà elaborat per la
Junta de Govern, segons els principis d’eficàcia, equitat i economia, i inclourà la totalitat
d’ingressos i despeses coincidint amb l’any natural. Previ informe anticipat als
col·legiats, serà sotmès a l’aprovació per la Junta General, d’acord amb el que estableix
l’article 23 d’aquests Estatuts. Fins que no s’aprovi el pressupost, quedarà prorrogat
l’aprovat per l’any anterior, a raó de 1/12 per mes.
Article 55
Despeses
55.1 Les despeses del Col·legi són exclusivament les pressupostades, sense que
pugui efectuar-se cap pagament no previst en el pressupost, exceptuant els casos
justificats, que hauran de ser aprovats per la Junta de Govern i posteriorment per la
Junta General.
Article 56
Auditors externs
56.1. La Junta de Govern sotmetrà el balanç econòmic a auditors jurats de comptes
externs almenys una vegada cada quatre anys.
56.2. L'informe d'aquest auditors externs serà públic i estarà a disposició de tots els
col·legiats pel seu examen a la secretaria del col·legi
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Article 57
Liquidació de béns
57.1 La dissolució del Col·legi de Biòlegs de Catalunya no podrà efectuar-se més que
per qualsevol causa de les indicades a l’article 65 d’aquests Estatuts.
57.2 En cas de dissolució del Col·legi Oficial de Biòlegs, la Junta de Govern actuarà
com a comissió liquidadora, i sotmetrà a la Junta General propostes de destí dels béns
sobrants, una vegada liquidades les obligacions pendents, adjudicant aquests béns a
qualsevol entitat no lucrativa que compleixi funcions relacionades amb la biologia i
d’interès social.
Article 58
Personal d’administració i subaltern
58.1 El Col·legi comptarà amb el personal necessari. Les seves remuneracions
figuraran en el capítol de despeses dels corresponents pressupostos.
Capítol 9
El règim disciplinari
Article 59
Règim disciplinari
59.1 Jurisdicció disciplinària
59.1.1 Es consideraran faltes disciplinàries les infraccions dels deures col·legials
establerts en aquests Estatuts i les de la deontologia professional.
59.1.2 La Junta de Govern del Col·legi és competent per a l’exercici de la jurisdicció
disciplinària.
59.2 Les faltes susceptibles de sanció disciplinària es classifiquen en lleus, greus i molt
greus.
59.2.1 Faltes lleus. L’incompliment dels deures col·legials establerts a l’article 14
d’aquests Estatuts i, en general, l’incompliment de qualsevol precepte estatutari.
59.2.2 Faltes greus. La reiteració de més de tres faltes lleus, els actes de
desconsideració ofensiva dels altres membres del Col·legi, la competència deslleial i el
trencament del secret de les deliberacions de la Junta de Govern en matèries que
aquesta hagi declarat de naturalesa reservada.
59.2.3 Faltes molt greus. La reiteració de més de dues faltes greus; l’exercici de la
professió quan hi hagi incompatibilitat per fer-ho, el seu encobriment i el de l’intrusisme
professional.

28

59.3 Les sancions. Les sancions que es poden imposar són:
59.3.1 Per les faltes lleus:
a) Apercebiment per escrit.
b) Reprensió privada.
59.3.2 Per les faltes greus:
a) Suspensió dels drets col·legials per un termini no superior a tres mesos.
59.3.3 Per les faltes molt greus:
a) Suspensió dels drets col·legials per un termini superior a sis mesos i fins a un màxim
d’un any.
b) L’expulsió del Col·legi de Biòlegs de Catalunya quan hi hagi sentència ferma
d’inhabilitació per a l’exercici de la professió emesa per un tribunal de Justícia.
L’expulsió serà d’ofici i pel mateix període que duri la inhabilitació.
59.4 Del procediment disciplinari
59.4.1 La imposició de qualsevol sanció disciplinària tindrà com a requisit previ i
inexcusable la instrucció d’un expedient, al qual en tot moment tindrà audiència
l’interessat.
59.4.2 Ningú podrà ser sancionat si no fos provada fefaentment la seva falta i exhaurits
els recursos que es concedeixin.
59.4.3 Els col·legiats sancionats no podran ocupar cap càrrec col·legial en tant no hagi
caducat la anotació de la sanció en el seu expedient personal.
59.4.4 En tot el procediment seran d’aplicació els principis informadors i les normes del
procediment disciplinari establertes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sobre règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
59.5 El procediment
59.5.1 Abans d’iniciar-se l’expedient, la Junta de Govern, a la vista de la denúncia i de
les proves presentades, haurà d’obrir una informació per decidir sobre la seva
procedència o rebutjar les denúncies que no reuneixin els requisits i les garanties
reglamentàries exigides.
59.5.2 En l’acord d’inici de l’expedient, la Junta designarà l’instructor i el secretari de
l’expedient. El dit acord haurà de ser notificat al denunciat i als nomenats als efectes
excusa, abstenció i recusació que, en cas que es produeixin, hauran de ser resolts per
la Junta de Govern.
59.5.3 En l’expedient que s’instrueixi serà escoltat el denunciat, que podrà fer les
al·legacions i aportar totes les proves que cregui convenient per a la seva defensa.
59.5.4 Ultimat l’expedient, l’instructor l’elevarà juntament amb la proposta de sanció a
la Junta de Govern per a la seva resolució i acord.
59.5.5 La resolució que dicti la Junta de Govern haurà de ser notificada a l’inculpat i,
haurà de respectar el que estableix l’art. 89 de la Llei 30/1992, i expressarà els
recursos que contra la mateixa procedeixen, els òrgans administratius o judicials davant
dels quals s’hagin de presentar i el termini per interposar-los, sens perjudici que els
interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que creguin oportú.
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59.6 Prescripció de les sancions
59.6.1 La responsabilitat disciplinària dels col·legiats s’extingeix pel compliment de la
sanció, la mort, la prescripció de la infracció i la prescripció de la sanció.
59.6.2 Els terminis i el còmput de prescripció de les infraccions i de les sancions són
els que estableix la Llei 30/1992.
59.6.3 L’anotació de les sancions en l’expedient personal del col·legiat caducarà als sis
mesos si la sanció ha estat per falta lleu, als dos anys per falta greu i als tres anys per
falta molt greu.
Capítol 10
Del règim jurídic dels actes col·legials
Article 60
Règim jurídic dels actes col·legials
60.1 Els acords i normes col·legials hauran de ser publicats, bé mitjançant la seva
inserció al Butlletí Oficial del Col·legi, bé mitjançant circular, de manera que puguin ser
coneguts per tots els col·legiats.
60.2 La Junta de Govern haurà de notificar aquells actes que afectin drets i interessos
dels destinataris d’aquests acords.
60.3 Els actes emanats dels òrgans del Col·legi de Biòlegs de Catalunya i del Consell
General de Col·legis Oficials de Biòlegs, en allò que estiguin sotmesos al dret
administratiu, una vegada exhaurits els recursos corporatius, seran directament objecte
de recurs davant la jurisdicció contenciós administrativa, d’acord amb el que disposi la
legislació estatal que reguli les bases del Règim jurídic de les administracions públiques
i el procediment administratiu comú.
60.4 La legitimació activa dels recursos corporatius i contenciosos administratius es
regularà pel que es disposa a la legislació d’aquesta jurisdicció, i en tot cas estarà
també legitimada l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Article 61
Tipus de recursos
61.1 El recurs corporatiu contra actes de la Junta de Govern al qual es refereix l’article
anterior és l’ordinari.
61.2 Contra les actes de la Junta General del Col·legi de Biòlegs de Catalunya i del
Consell General, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu, conforme amb les disposicions legals vigents.
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61.3 Amb caràcter extraordinari es pot interposar el recurs de revisió, que es tramitarà
d’acord amb les disposicions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 62
Nul·litat dels actes dels òrgans col·legials
62.1 Són nuls de ple dret els actes dels òrgans col·legials on es doni alguns dels
següents supòsits:
62.1.1 Els que lesionen el contingut essencial dels drets i llibertats susceptibles
d’empara constitucional.
62.1.2 Els dictats per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del
territori.
62.1.3 Els que tinguin un contingut impossible.
62.1.4 Els que siguin constitutius d’infracció penal o es dicten com a conseqüència
d’aquesta.
62.1.5 Els dictats prescindint totalment o absolutament del procediment legal establert
o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat
dels òrgans col·legiats.
62.1.6 Els actes expressos o presumptes contraris a l’ordenament jurídic, pels que
s’adquireixen facultats o drets quan manquin els requisits essencials per a la seva
adquisició.
62.1.7 Qualsevol altre que s’estableixi expressament en una disposició de rang legal.
62.2 També seran nul·les de ple dret les disposicions col·legials que vulnerin la
Constitució espanyola, l’Estatut d’autonomia de Catalunya, les lleis o altres disposicions
administratives de rang superior, les que regulin matèries reservades a la Llei i les que
estableixin la retroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o
restrictives de drets individuals.
62.3 Són anul·lables els actes que incorrin en qualsevol infracció de l’ordenament
jurídic, incloent la desviació del poder.
Article 63
Suspensió dels actes dels òrgans col·legials.
63.1 Sens perjudici de les atribucions que la legislació atorga als òrgans judicials en
matèria de suspensió d’actes de les corporacions professionals, sigui o no a petició de
qualsevol col·legiat, estan obligats a suspendre els actes propis o d’òrgan inferior, que
consideren nuls de ple dret:
63.1.1 La Junta General.
63.1.2 La Junta de Govern.
63.1.3 El degà.
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63.2 Els acords de suspensió hauran d’adoptar-se per la Junta General, la Junta de
Govern i el degà en el termini de cinc dies a comptar de la data en què es tingui
coneixement dels actes considerats nuls, sempre que prèviament s’hagi iniciat un
procediment de revisió d’ofici o s’hagi interposat un recurs i concorrin les
circumstàncies previstes per la legislació del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú per la nul·litat d’aquests actes.
63.3 El que es disposa en aquests article s’entén sens perjudici de les accions
d’impugnació dels col·legiats i ciutadans en general contra els actes nuls o anul·lables.
Capítol 11
Reforma dels Estatuts
Article 64
64.1 La Junta General del Col·legi de Biòlegs de Catalunya podrà acordar l’elevació al
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de la proposta de reforma
d’aquests Estatuts, a iniciativa de la seva Junta de Govern. L’acord exigirà, per la seva
validesa, el vot favorable de la meitat més un, almenys, dels vots emesos, conforme
amb el que preveu a l’article 25, apartat 4.
Capítol 12
Dissolució del Col·legi de Biòlegs de Catalunya
Article 65
Dissolució del Col·legi de Biòlegs de Catalunya
65.1 La dissolució del Col·legi de Biòlegs de Catalunya tindrà lloc:
65.1.1 Quan la professió de biòleg perdi, d’acord amb la llei, el caràcter de col·legiable.
65.1.2 Per qualsevol causa establerta en aquests Estatuts.
65.1.3 Per acord de la Junta General, de conformitat amb la competència atribuïda per
l’article 23.2 d’aquests Estatuts
65.1.4 Per unió, fusió o absorció per un altre col·legi professional.
65.1.5 Per manca de col·legiats que no permeti cobrir els llocs previstos en la Junta de
Govern, sense alternar o duplicar càrrecs.
El text d'aquest Estatuts ha estat aprovat per la Junta General Ordinària i
Extraordinària cel·lebrada el 24 d'abril de 2009.
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