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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ
JUS/1316/2008, de 17 d’abril, per la qual s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Farmacèutics
de Tarragona.
Vist l’expedient d’adaptació dels Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona
del qual en resulta que en data 5 de març de 2008 es va presentar el text dels Estatuts
adaptats als preceptes de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions
titulades i dels col·legis professionals, aprovat en juntes generals extraordinàries
del Col·legi de 8 de novembre de 2007 i 25 de febrer de 2008;
Vistos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006,
de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig,
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 13/1989, de
14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, la Resolució d’11 de maig de 1999, de publicació de les
relacions de procediments administratius regulats per la Generalitat de Catalunya
(DOGC núm. 2898, de 28.5.1999), i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a
la legalitat per Resolució de 7 de juliol de 2000 (DOGC núm. 3193, de 28.7.2000);
Atès que els Estatuts s’adeqüen a la legalitat;
Atès que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada,
que s’han aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits
establerts;
D’acord amb el que disposen els articles 79 i 80 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya;
A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,
RESOLC:
—1 Declarar l’adequació a la legalitat de l’adaptació dels Estatuts del Col·legi de
Farmacèutics de Tarragona a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i disposar la seva inscripció al Registre
de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya.
—2 Disposar que el text dels Estatuts adaptats a la Llei 7/2006, de 31 de maig, es
publiqui al DOGC, a l’annex d’aquesta Resolució.
Barcelona, 17 d’abril de 2008
MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA
Consellera de Justícia
ANNEX
Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona
TÍTOL I
Del Col·legi
Article 1
El Col·legi de Farmacèutics de Tarragona té com a inalitats essencials:
1. Ordenar, en el marc de les lleis, i vigilar, l’exercici de la professió.
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2. Col·laborar amb l’administració sanitària en la vigilància i el compliment de
les disposicions vigents en cada moment.
3. Representar els interessos generals de la professió, especialment en les seves
relacions amb l’Administració.
4. Defensar els interessos professionals dels seus col·legiats.
5. Vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi als interessos dels ciutadans.
6. Vetllar pel millorament tècnic, professional, social, moral i econòmic dels
farmacèutics, fomentant l’especialització professional.
7. Exercir les competències que per ordenar o regular l’exercici de la professió
siguin atribuïdes per la llei o delegades per l’Administració.
8. Totes les altres funcions contemplades en els articles 39 i 40 de la Llei de
col·legis professionals.
Article 2
El Col·legi de Farmacèutics de la província de Tarragona és una corporació de
dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per al
compliment de les seves inalitats.
Es regirà pels presents Estatuts, pel Reglament de règim interior i per altres que
siguin vàlidament aprovats amb les formalitats i condicions que en aquests Estatuts
s’assenyalin, per la Llei de col·legis professionals del Parlament de Catalunya i pel
Reglament dictat per al seu desenvolupament, a més d’altres disposicions legals
que li siguin aplicables.
L’idioma propi del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona és el català.
Article 3
1. El Col·legi de Farmacèutics de Tarragona agruparà obligatòriament tots els qui
estiguin en possessió del títol de llicenciat o de doctor en farmàcia, i exerceixin la
professió dins l’àmbit territorial que comprèn les comarques de: l’Alt Camp, el Baix
Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Montsià, el Priorat,
la Ribera d’Ebre, el Tarragonès i la Terra Alta. Els llicenciats en farmàcia que no
exerceixin la professió dins l’esmentat àmbit territorial podran incorporar-se al
Col·legi en qualitat de “sense exercici”.
2. La incorporació al Col·legi de Farmacèutics de Tarragona és condició i requisit
indispensable per poder exercir la professió, tal i com estableix la vigent Llei de
l’exercici de professions titulades i col·legis professionals.
3. Per al personal farmacèutic al servei de les administracions públiques
de Catalunya, el requisit de col·legiació es regirà pel que estableixi la vigent
Llei de l’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com
per qualsevol altre disposició que el Govern de la Generalitat dicti per al seu
desenvolupament.
4. Els farmacèutics que estiguin col·legiats en un altre col·legi podran exercir
ocasionalment la professió en l’àmbit territorial del Col·legi de Tarragona.
En tot cas hauran de reunir les condicions i els requisits establerts pel Consell
de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, o supletòriament, per les disposicions
reglamentàries col·legials, tot això a i de quedar subjectes a les condicions econòmiques que s’hi estableixin i a les competències d’ordenació, habilitació, control
deontològic i potestat disciplinària.
Article 4
Per tal d’assolir els seus objectius i inalitats, són funcions pròpies del Col·legi
de Farmacèutics de Tarragona:
1. Ordenar, dins el marc de les lleis i l’àmbit de la seva competència, l’exercici de
la professió; vetllar per l’ètica i la dignitat professional; vigilar el compliment de les
disposicions reguladores de l’exercici de la professió en totes les seves modalitats
o especialitzacions, i fer complir, amb aquesta inalitat, les disposicions que en la
matèria dictin les autoritats competents i els òrgans de govern del Col·legi.
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2. Tenir, dins el seu àmbit, la representació i la defensa de la professió i dels seus
col·legiats davant de l’Administració, institucions o entitats públiques i particulars
de tot tipus, ins i tot davant dels jutjats i tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció,
amb legitimació per ésser part com a actor, denunciant, querellant, demandant,
coadjuvant o en qualsevol altre caràcter, en tot tipus de processos o causes que
afectin els interessos de qualsevol classe dels seus col·legiats o de la professió, i
podrà atorgar els corresponents poders per a la seva representació i defensa, amb
tota l’amplitud que permetin les respectives lleis de procediment.
3. Vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi als interessos dels ciutadans i
en especial la millora de la salut pública.
4. Reglamentar, ordenar i exigir els horaris d’obertura i de tancament de les
farmàcies, els torns de guàrdia d’urgència i de vacances, per tal que es garanteixi
la correcta prestació de les tasques i funcions sanitàries i assistencials que tenen
assignades els farmacèutics amb oicina, d’acord amb les disposicions vigents en
cada moment.
5. Exercir, en matèria d’obertura, establiment, trasllat, venda, amortització, reserva
de titularitat d’oicina de farmàcia, etc., les competències que li siguin atribuïdes per
la Llei o delegades per l’Administració, i instruir, tramitar i resoldre els corresponents
expedients, d’acord amb el que disposi la Llei i els presents Estatuts.
6. Ordenar, reglamentar i realitzar, directament o mitjançant la contractació
dels serveis de l’entitat que s’escaigui, la facturació, la liquidació, el cobrament i
la distribució entre els col·legiats, de l’import de les prestacions farmacèutiques
dispensades als ailiats i beneiciaris de la Seguretat Social, societats d’assistència
medicofarmacèutica, mutualitats i entitats anàlogues.
7. Col·laborar amb l’Administració, i amb els jutjats i els tribunals, mitjançant
la realització d’estudis, emissió d’informes, elaboració d’estadístiques i altres activitats relacionades amb les seves inalitats, que li siguin sol·licitades o acordi per
iniciativa pròpia.
8. Crear, si així ho acorden els col·legiats afectats, una habilitació mitjançant la
qual aquells puguin percebre les seves retribucions de qualsevol tipus, de l’Administració o de les persones o entitats que els tinguin contractats, sigui quina sigui
la naturalesa jurídica d’aital contracte.
9. Participar en els òrgans consultius i/o decisoris de l’Administració quan
aquesta ho requereixi.
10. Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural,
formatiu i anàlegs que siguin d’interès per als col·legiats.
El Col·legi tindrà un departament tècnic i un laboratori amb inalitats informatives,
docents i per a la pràctica d’anàlisis de tot tipus.
El Reglament d’ordre interior que s’aprovi per regular el seu funcionament especiicarà i detallarà tot el que sigui necessari per al seu desenvolupament, i tindrà
sempre en compte la potenciació de l’exercici liberal de la professió.
11. Organitzar conferències, adquirir llibres destinats a la seva biblioteca, publicar
fullets, circulars i, en general, posar en pràctica els mitjans que estimi necessaris
per estimular l’especialització tècnica i cientíica.
12. Registrar els títols de llicenciat i de doctor en farmàcia i deixar-los anotats
en els corresponents llibres de registre.
13. Aprovar els seus pressupostos i regular i ixar les quotes de col·legiació, quotes
ordinàries, extraordinàries i derrames que hauran d’abonar els seus col·legiats, així
com les quotes que caldrà satisfer pels serveis que presti el Col·legi.
14. Podrà percebre dels farmacèutics que pertanyin a la Previsió Sanitària
Nacional, o entitats anàlogues, l’import de les quotes que hi hagin d’abonar, i amb
aquesta inalitat se’ls podrà, si escau, descomptar dels ingressos que per qualsevol
concepte haguessin de rebre del Col·legi.
15. Evitar l’intrusisme professional i la competència deslleial entre professionals;
exercirà, en aquest punt, la jurisdicció disciplinària i recaptarà la intervenció de les
autoritats competents en la matèria, ins i tot en l’àmbit jurisdiccional.
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16. Intervenir, com a mitjancer i en procediment d’arbitratge, en els conlictes que per motius professionals se suscitin entre col·legiats, així com aquells
que, promoguts entre col·legiats i tercers, li siguin sotmesos per a la seva
resolució.
17. Exercir sobre els seus col·legiats la facultat disciplinària quan infringeixin
els seus deures professionals, les disposicions legals reguladores d’aquest exercici,
o les normes ètiques de conducta que afectin la professió.
18. Redactar els reglaments d’ordre interior que s’estimin convenients per a la
bona marxa del Col·legi, mentre no s’oposin a les facultats que li concedeixen els
presents Estatuts.
19. Adquirir, alienar, disposar i, en general, administrar en els termes més amplis,
tota classe de béns, mobles i immobles, crèdits, drets i accions, i realitzar-ne tota
classe d’actes, tant d’administració com de domini rigorós.
20. Establir amb caràcter orientador normes i barems d’honoraris professionals. La
seva aplicació serà totalment voluntària i orientadora per part dels professionals.
21. Qualssevol altres funcions que redundin en beneici dels interessos de la
professió i dels col·legiats.
22. Representar els col·legiats en general i, particularment, aquells que formin
part de cada vocalia, davant de qualsevol autoritat, organisme, sindicat o associació
empresarial o social, amb facultat de signar acords i convenis, ins i tot de caràcter
laboral, que vinculin i obliguin els col·legiats.
23. Fomentar la unió i l’ajuda mútua, i crear les institucions necessàries, ins
i tot de caràcter econòmic i mercantil, o concertar per aquesta inalitat, amb els
organismes oiciales o privats, convenis que tendeixin a enfortir la personalitat
social, i la situació econòmica del Farmacèutic.
24. Així com altres que li reconegui la Llei.
Article 5
El Col·legi de Farmacèutics de Tarragona té el seu domicili social al carrer d’Enric
d’Ossó, 1, Tarragona. La seva modiicació haurà de ser acordada, si escau, per la
Junta General convocada amb caràcter ordinari o extraordinari, segons que el canvi
es realitzi dins la mateixa població o en una altra, respectivament.
Article 6
Per modiicar els presents Estatuts (llevat del que estableix l’article anterior
per al canvi de domicili), caldrà que així s’acordi en Junta General extraordinària
convocada expressament amb aquesta inalitat, i amb el quòrum que assenyala
l’article 37.2.
TÍTOL 2
Dels col·legiats
SECCIÓ 1

La col·legiació
Article 7
1. Tothom qui estigui en possessió del títol de llicenciat en farmàcia i vulgui
exercir la professió dins l’àmbit territorial del Col·legi Oicial de Farmacèutics de
Tarragona haurà de demanar i obtenir la seva incorporació al Col·legi, com a requisit
previ i indispensable per a l’exercici de la professió.
2. No es podrà denegar la col·legiació a ningú que estigui en possessió del títol
de llicenciat en farmàcia i reuneixi els requisits que assenyala la Llei i els presents
Estatuts, que vulgui exercir la professió dins de l’àmbit territorial del Col·legi de
Tarragona i que sol·liciti la seva incorporació al Col·legi, de la manera aquí determinada.
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3. Els farmacèutics que pertanyen a un altre col·legi professional podran habilitarse per exercir ocasionalment la seva professió dintre de l’àmbit territorial d’aquest
Col·legi professional, amb l’aportació prèvia d’una certiicació del col·legi professional al qual pertany, així com el compliment dels requisits formals i econòmics que
s’estableixin pel Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya o supletòriament
per via reglamentària.
Article 8
S’entendrà que tots els llicenciats o doctors en farmàcia exerceixen la professió,
als efectes d’exigir-los la col·legiació obligatòria amb caràcter previ a l’inici de
l’activitat.
1. Quan ostenti la titularitat o cotitularitat d’una oicina de farmàcia.
2. Quan sigui nomenat regent d’una oicina, en els casos en què legalment sigui
possible, adjunt, o substitut del titular o cotitular d’una farmàcia.
3. El nomenament per prestar els seus serveis professionals com a director tècnic
d’un laboratori dedicat a la preparació de productes farmacèutics, o d’un magatzem
de distribució.
4. Quan realitzi la seva activitat professional com a farmacèutic en la indústria
quimicofarmacèutica, o a magatzems de distribució.
5. Quan realitzi la seva activitat professional com a farmacèutic en la indústria,
laboratoris d’anàlisi, propis o de tercers.
6. Quan presti els seus serveis a l’Administració central, organismes autònoms,
Generalitat de Catalunya, Diputació o ajuntaments, Seguretat Social, hospitals,
clíniques o empreses de qualsevol naturalesa, sempre que se’ls hagi exigit el títol
de llicenciat en farmàcia per ocupar aquests llocs.
7. Qualsevol altra modalitat d’exercici que exigeixi el títol de llicenciat en farmàcia.
Article 9
Podran demanar amb caràcter voluntari la seva incorporació al Col·legi tots els
qui estiguin en possessió del títol de llicenciat en farmàcia i sense exercir la professió
a la província, en cap de les seves modalitats, si així ho demana.
Article 10
Per a la incorporació al Col·legi de Farmacèutics de Tarragona es requereix
acreditar, precisament amb la instància de l’interessat sol·licitant la col·legiació, i
amb caràcter general per a qualsevol modalitat d’exercici professional, que hom
reuneix les condicions següents:
1. Reunir les condicions legalment assenyalades per exercir la professió dins
l’Estat espanyol.
2. Ser major d’edat.
3. Estar en possessió del títol de llicenciat en farmàcia.
4. Satisfer la quota d’ingrés corresponent.
5. En cas que l’interessat provingui d’un altre Col·legi haurà de presentar un
certiicat lliurat pel Col·legi de procedència, acreditatiu dels particulars següents:
a) Modalitats o especialitzacions de la professió de les quals es tingui constància;
b) Que es troba al corrent de les càrregues col·legials; c) Que no li ha estat imposada cap sanció disciplinària o, si escau, fer constar les faltes i sancions i si ha estat
rehabilitat; d) Que s’ha donat de baixa.
6. Presentar el títol acadèmic per tal que es pugui diligenciar amb l’alta com a
nou col·legiat, o certiicació conforme s’han acabat els estudis.
Article 11
A part dels requisits establerts a l’article anterior, s’exigirà també, segons la modalitat d’exercici professional per a la qual es demani la incorporació:
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1. Per exercir com a titular o cotitular d’una oicina de farmàcia, còpia autèntica
de l’escriptura acreditativa de la propietat o copropietat d’aquella.
2. Per exercir com a regent, adjunt o substitut, certiicació o còpia autèntica de
l’acord de nomenament.
3. Per exercir com a director de laboratori o magatzem de distribució, escrit
signat per un representant legal de l’empresa titular, pel qual es nomeni l’interessat
per ocupar aital càrrec.
4. Per a les altres modalitats d’exercici professional a l’Administració pública
o empreses privades, còpia de l’acord de nomenament o qualsevol document que
l’acrediti.
5. Per exercir com a analista, escrit del titular del laboratori, llevat que es tracti
del mateix sol·licitant de la col·legiació, i en aquest cas se li exigirà el compliment
dels requisits que en relació amb el seu laboratori estiguin legalment establerts per
les autoritats competents o pels òrgans de govern del Col·legi.
Article 12
Dins l’àmbit del Col·legi hi haurà les vocalies de secció que s’assenyalen a la
corresponent secció d’aquest títol.
La incorporació a la vocalia serà obligatòria per tots els col·legiats que exerceixin
la professió en la corresponent modalitat, i s’entendrà sol·licitada al mateix temps
de demanar la incorporació al Col·legi.
Els col·legiats que exerceixin la professió simultàniament en més d’una de les
modalitats o especialitzacions, l’exercici de les quals sigui compatible, hauran de
pertànyer, necessàriament, a totes les corresponents vocalies, com a requisit indispensable per a la simultaneïtat de l’exercici esmentat.
Article 13
Tant per a la incorporació al Col·legi com a les diferents vocalies, serà requisit
indispensable que el sol·licitant no hagi estat sancionat amb una pena que comporti la inhabilitació o la suspensió de l’exercici de la professió, o que així estigui ja
exercitant-la en una especialització o modalitat que sigui incompatible amb la que
motiva la seva petició d’adscripció a una altra vocalia. Per tant, es denegarà la collegiació o l’habilitació quan concorri en el sol·licitant alguna de les circumstàncies
següents:
1. Haver estat condemnat a la pena d’inhabilitació o de suspensió en l’exercici
professional, d’un altre Col·legi, mentre duri el compliment de la pena o no hagi
obtingut la rehabilitació.
2. Exercir la professió, a la mateixa o a una altra província, com a titular, cotitular,
regent, adjunt, o substitut d’una oicina de farmàcia, com a director de laboratori
o de magatzem de distribució i, en general, qualsevol especialització de l’exercici
professional que suposi la dedicació exclusiva o sigui incompatible amb la que tracti
d’exercir en demanar la col·legiació o l’adscripció.
Article 14
Presentada una petició d’incorporació al Col·legi, formalitzada, si escau, la
documentació necessària (per a la inalitat de la qual es concedirà a l’interessat
un termini de deu dies hàbils, amb l’advertiment de procedir-ne a l’arxiu si no és
presentada dins d’aquest termini), es farà pública la petició dins l’àmbit col·legial,
mitjançant edicte que es ixarà al tauler d’anuncis, perquè en el termini de deu
dies hàbils qualsevol persona pugui al·legar, per escrit, els motius pels quals creu
improcedent l’admissió del sol·licitant. Transcorregut aquest termini, s’hagin o no
presentat impugnacions a la sol·licitud, se sotmetrà l’expedient a la decisió de la
primera Junta de Govern que tingui lloc, la qual, mitjançant resolució motivada,
acceptarà o refusarà la sol·licitud.
La resolució serà notiicada a l’interessat, amb expressió dels recursos que procedeixin en contra, i es farà pública dins l’àmbit col·legial.
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Article 15
Per tal d’agilitar la tramitació dels expedients de col·legiació, la Junta de Govern,
amb caràcter general o individual, podrà delegar en el president o en una altra persona la realització de totes les actuacions anteriors a l’acord acceptant o refusant
la sol·licitud.
El president o el secretari, en casos d’urgència, podrà atorgar la col·legiació amb
caràcter provisional, sens perjudici de la resolució deinitiva.
Article 16
Si en el termini de sis mesos a comptar de la sol·licitud de col·legiació no s’hagués
notiicat cap resolució a l’interessat, la seva petició podrà entendre’s estimada.
Article 17
Contra els acords de la Junta de Govern acceptant o refusant les sol·licituds de
col·legiació formulades, podran els interessats interposar els recursos que s’assenyalen al corresponent títol dels presents Estatuts.
Article 18
El que disposen els articles anteriors serà també aplicable a les sol·licituds de
canvi de col·legiació derivat del canvi de modalitat d’exercici professional, així com
a les peticions d’inscripció a altres vocalies, per exercir simultàniament diferents
especialitzacions de la professió.
Article 19
Al col·legiat se li dotarà amb un carnet col·legial, amb el qual es podrà identiicar
i acreditar la seva condició de membre d’aquesta Corporació.
Article 20
La condició de col·legiat es perdrà per les causes següents:
1. Per defunció del col·legiat.
2. Per baixa voluntària comunicada per escrit.
3. Per pèrdua dels requisits exigits per a la col·legiació.
4. Per separació o per expulsió acordada en l’expedient instruït a aquest i, amb
les formalitats que en aquests Estatuts s’assenyalen.
Article 21
Les altes i les baixes dels col·legiats, així com els canvis de col·legiació s’anotaran
en el llibre de col·legiats i al títol acadèmic de cada un d’ells.
Article 22
La pèrdua de la condició de col·legiat, sigui quina sigui la causa que hi doni lloc,
no l’alliberarà del compliment de les obligacions vençudes ni del pagament de les
quotes ordinàries, extraordinàries i derrames, corresponents a l’anualitat en curs,
la imposició de les quals s’hagi acordat abans que la baixa tingués lloc, i podran
ser exigides, en tot cas, pel Col·legi a l’interessat o als seus hereus, de la manera
assenyalada en els presents Estatuts.
SECCIÓ 2

De les vocalies de secció
Article 23
1. Dins el Col·legi, amb la inalitat de facilitar la relació entre els diferents collegiats que exerceixin cada una de les diferents especialitzacions o modalitats
d’exercici professional, d’organitzar cursets de reciclatge, de facilitar el tractament
i la resolució dels problemes comuns i, en general, de permetre una uniicació de
criteris i un més fàcil perfeccionament professional, podran existir les vocalies de
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secció següents, a les quals, obligatòriament, s’hauran d’integrar tots els col·legiats
que exerceixin les respectives especialitzacions de la professió:
1.1 Alimentació (nutrició i dietètica).
1.2 Analistes.
1.3 Dermofarmàcia.
1.4 Farmacèutics adjunts.
1.5 Farmacèutics d’hospital.
1.6 Farmacèutics d’indústria.
1.7 Farmacèutics de magatzems de distribució.
1.8 Homeopatia i itoteràpia.
1.9 IFM, medi ambient i d’administracions públiques.
1.10 Optometria, òptica i acústica audiomètrica.
1.11 Ortopèdia.
1.12 D’altres que es puguin crear.
2. Per a l’existència formal de cada vocalia de secció, s’exigirà que compti amb
un mínim de tres membres i s’aprovarà per la Junta de Govern.
Article 24
Al front de cada vocalia de secció hi haurà un vocal que no serà membre de la
Junta de Govern tret de si resulta escollit com a vocal 4 o 5 d’aquesta, qui dirigirà
les activitats que s’hi desenvolupin, coordinarà les actuacions i hi aportarà les inquietuds, propostes i acords adoptats per la seva vocalia. Cada vocal de secció d’una
vocalia estarà obligat a convocar en reunió els membres de l’esmentada vocalia,
com a mínim un cop a l’any, i a poder ser dins dels dos mesos abans de la pròxima
Junta General ordinària. Els acords de les vocalies no tindran força executiva sense
la prèvia autorització de la Junta de Govern.
La Junta de Govern haurà de reunir-se conjuntament amb tots el vocals de secció
com a mínim un cop cada dos mesos, per rebre informació sobre la planiicació
d’activitats i tractar les qüestions especíiques de cada col·lectiu professional.
Cada vocalia de secció podrà constituir una comissió de règim interior per tal de
desenvolupar les activitats pròpies.
També es podran constituir delegacions per ABS o municipis per tal de tractar
temes especíics de les zones, els acords de les quals el vocal haurà de portar a la
Junta per a la seva aprovació.
Els vocals de secció exerciran la representació de la vocalia.
Article 25
Els membres de cada vocalia de secció podran acordar, en reunió convocada a
aquest efecte, el nomenament d’habilitats (titular i suplent), per al cobrament de les
dotacions que tinguin dret a percebre de l’organisme, entitat o empresa en el qual
prestin els seus serveis, i hauran de ixar el règim i condicions d’aital habilitació.
SECCIÓ 3

Dels drets i deures dels col·legiats
Article 26
Els col·legiats que es trobin al corrent de les seves obligacions envers el Col·legi,
tindran dret:
1. A participar en la gestió corporativa i, per tant, a exercir el dret de petició, el
de vot, i, en cas de ser exercents, el d’accés a llocs i a càrrecs directius.
2. A rebre les circulars, notiicacions, comunicacions i altres que hom acordi de
trametre als col·legiats.
3. A poder gaudir dels serveis que el Col·legi tingui establerts, en les condicions
que s’assenyalin. Tenen dret a seguir una formació continuada.
4. Tenir accés als llibres d’actes i a la comptabilitat del Col·legi, i rebre informació
sobre l’activitat corporativa en la forma prevista reglamentàriament.
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5. A actuar segons les normes i les tècniques pròpies del coneixement de la
professió, prenent en consideració les experiències pròpies del sector.
Article 27
Són deures dels col·legiats:
1. Complir idelment i escrupolosament les disposicions legals i reglamentàries, els presents Estatuts i altres disposicions emanades dels òrgans de govern del
Col·legi.
2. Exercir la professió, o la modalitat d’aquesta a què es dediquin, procurant en
tot moment de realitzar amb la màxima eicàcia les tasques sanitàries i assistencials
que els siguin pròpies.
3. Abonar en el temps i de la manera que s’assenyali, les quotes d’incorporació
i altres d’ordinàries, extraordinàries i derrames, que acordin els òrgans de govern.
Es consideraran càrregues col·legials i, per tant, hauran de ser pagades obligatòriament, no solament les quotes la imposició de les quals acordi el Col·legi sinó
també les del Consell Català, les del Consell general i les que es derivin d’acords
amb altres entitats.
4. Comunicar immediatament al Col·legi qualsevol variació que afecti la itxa
personal.
5. Contribuir al prestigi de la col·lectivitat i de cada un dels seus components.
6. Comunicar per escrit a la Junta de Govern, al més aviat possible, els actes
reprovables que observin relacionats amb la professió.
7. No donar suport a cap fet que pugui desvirtuar la serietat i el prestigi de la
professió ni cooperar directament o indirectament en contractes en els quals se
simuli la propietat de les oicines de farmàcia.
8. Evitar tota classe de convenis amb altres professionals sanitaris que tinguin
per objecte lucrar-se amb la recomanació i l’ordenació dels serveis respectius.
9. Complir estrictament el que ordenin les disposicions vigents en matèria
sanitària.
10. Extremar la cortesia i tracte de companyonia, no solament amb els farmacèutics sinó amb tots els membres de les altres professions sanitàries i els ciutadans, i
si han de formular alguna queixa en relació amb la conducta d’un altre farmacèutic, no fer-ho mai mitjançant la publicitat ni la intervenció de persones alienes a la
professió, sinó a través de la Junta de Govern del Col·legi.
11. Abstenir-se de realitzar publicitat que sigui contrària a la legislació vigent i
especialment a la normativa sobre medicaments i productes sanitaris.
12. Respectar els preus legals de les especialitats farmacèutiques, d’altres productes farmacèutics concertats, i altres d’obligat compliment.
13. Exercir totes les funcions, complir tots els deures que es derivin d’aquests
Estatuts, del Reglament de serveis sanitaris locals per als IFM en servei actiu i de
totes les disposicions de caràcter general.
14. Complir les disposicions del Col·legi amb la màxima diligència.
15. Seguir una formació contínua.
16. Cobrir mitjançant una assegurança els riscos de la responsabilitat professional
d’acord amb les disposicions reglamentàries que dicti l’Administració competent.
17. Guardar en tot moment el secret professional.
18. Prestar amb caràcter obligatori les tasques professionals que siguin qualiicades
en legal forma per l’Administració com obligatòries i en situacions excepcionals.
TÍTOL 3
Dels òrgans del govern del Col·legi i estructura i funcions
Article 28
El Col·legi de Farmacèutics de Tarragona serà regit pels òrgans següents:
1. La Junta General: formada per totes les persones físiques col·legiades.
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2. La Junta de Govern: formada per persones físiques col·legiades que ocupen
els càrrecs de president, vicepresident, secretari, tresorer, vocal 1, vocal 2, vocal
3, vocal 4 i vocal 5.

CAPÍTOL 1
De la Junta General
Article 29
1. La Junta General del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona, formada per la
totalitat dels col·legiats, és l’òrgan sobirà del Col·legi i, per això, serà investit de les
més àmplies facultats per tal d’assolir els seus objectius i per a l’adopció dels acords
necessaris per aconseguir les seves inalitats.
2. Tots els col·legiats incorporats de ple dret al Col·legi tindran el dret d’assistir
a les juntes generals amb vot i veu, llevat que els hagi estat imposada una sanció
que comporti la suspensió d’activitats col·legials en general, o la limitació concreta
d’aitals drets.
Article 30
Concretament, amb caràcter enunciatiu i no limitador, és competència de la
Junta General:
1. L’aprovació i la modiicació dels Estatuts.
2. L’aprovació i la modiicació del Reglament de règim interior, del reglament
del laboratori, dels plans i programes d’actuació i, en general, de totes les normes
generals i particulars que hagin de regir dins l’àmbit col·legial.
3. L’aprovació de les propostes que presenti la Junta de Govern o els col·legiats.
4. La censura o el cessament de la Junta de Govern, dels seus membres, i de
qualsevol altra persona que, de forma permanent o ocasional, ostenti càrrecs directius o de representació.
5. Aprovar o censurar la gestió feta per l’òrgan de govern, el pressupost, els
comptes anuals i les càrregues col·legials.
6. L’aprovació o la censura de la memòria d’activitats presentada per la Junta
de Govern.
7. L’aprovació o el refús de les propostes que es formulin sobre creació, supressió
o modiicació de serveis d’interès comú.
8. La modiicació de l’àmbit territorial del Col·legi, la seva agrupació, segregació
i dissolució, així com la seva absorció per part d’un altre Col·legi.
9. L’aprovació de propostes per a la modiicació i aprovació dels Estatuts del
Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.
10. L’aprovació, si escau, de les propostes que es formulin per a la realització
d’actes de rigorós domini sobre béns immobles.
11. L’aprovació o refús de les propostes de la Junta de Govern relatives a l’adquisició, venda, alienació, disposició i gravamen dels béns immobles.
12. Aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici anterior, si escau,
aprovació del pressupost de l’any següent.
13. I, en general, l’adopció de qualsevol tipus d’acords conduents a l’assoliment
dels seus objectius i les seves inalitats.
Article 31
Les juntes generals podran ser ordinàries i extraordinàries.
Article 32
La Junta General es reunirà, amb caràcter ordinari dues vegades a l’any, una, el
primer trimestre, i l’altra, el quart trimestre. En la primera s’examinarà i s’aprovarà,
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si s’escau, la memòria d’activitats i liquidació del pressupost de l’any anterior i, en
la segona, s’aprovarà, si s’escau, el pressupost de l’any següent.
En la proposta de liquidació del pressupost ordinari, serà necessari que es presenti
a la Junta General el preceptiu informe, sobre la gestió inancera i pressupostària,
lliurat i signat per un auditor/censor jurat de comptes designat per la Junta de
Govern.
Article 33
1. La Junta General es reunirà, amb caràcter extraordinari, sempre que ho acordi
la Junta de Govern o que ho demani un nombre de persones col·legiades superior
a cinc per cent del total. En el darrer supòsit, caldrà que a l’ordre del dia igurin els
punts que els col·legiats que tinguin demanada la seva convocatòria hagin proposat
com a fonament d’aquesta.
2. S’hauran de prendre necessàriament en Junta General extraordinària tots els
acords que per disposició legal o d’aquests Estatuts exigeixin una Junta d’aquest
tipus, i en especial, els següents:
2.1 L’aprovació i la modiicació dels presents Estatuts, llevat que la modiicació
afectés exclusivament el canvi de domicili del Col·legi, dins de la mateixa ciutat
de Tarragona.
2.2 La censura i el cessament de la Junta de Govern o de qualsevol dels seus
membres.
2.3 La modiicació del l’àmbit territorial del Col·legi, la seva agrupació, fusió,
segregació i dissolució, així com la seva absorció.
Article 34
1. Les juntes generals seran convocades pel president, mitjançant notiicació
personal a tots els col·legiats, a la qual, necessàriament, caldrà fer constar l’ordre
del dia, l’hora de celebració de la Junta en primera i en segona convocatòria (entre
les quals haurà de transcórrer, almenys, mitja hora de diferència), i el lloc de celebració. Així mateix, la convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Secretaria
col·legial.
2. La convocatòria s’haurà de fer amb una antelació mínima de quinze dies a la
data de la seva celebració, llevat de casos d’urgència degudament justiicada a la
mateixa convocatòria.
Article 35
1. Les juntes seran presidides pel president del Col·legi (o qui legalment el substitueixi), el qual actuarà de moderador en els debats, procurant en tot moment que
aquests i els acords que s’adoptin ho siguin amb escrupolós respecte a la llei, als
presents Estatuts i als principis democràtics.
2. Actuarà com a secretari qui ho sigui de la Junta de Govern.
Article 36
Les Juntes generals quedaran vàlidament constituïdes quan hi siguin presents,
en primera convocatòria, el 25% dels col·legiats, i en segona, sigui quin sigui el
nombre d’assistents.
L’assistència a les juntes serà personal, sense que en cap cas s’admeti la delegació.
Article 37
1. Els acords es prendran per majoria de vots dels presents, qualsevol que sigui
el seu nombre.
2. S’exceptuen del que disposa l’apartat anterior, i hauran de ser adoptades
amb el vot favorable de dues terceres parts dels col·legiats assistents, les qüestions
següents:
2.1 Modiicació d’Estatuts.
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2.2 Modiicacions de l’àmbit territorial, la fusió, segregació o dissolució.
2.3 Sobre modiicació i renovació del present Reglament i altres qüestions en
què sigui reglamentàriament establert.
Article 38
Les votacions es faran, en general, de manera ordinària, però seran nominals o
secretes quan ho demani la majoria dels col·legiats assistents o així ho decideixi
el president.
Les que es refereixin a assumptes personals seran sempre secretes.
Article 39
Els acords presos en Junta General seran immediatament executius, sens perjudici
dels recursos en contra que siguin procedents, i seran obligatoris i vincularan tots
els col·legiats sense cap excepció.
CAPÍTOL 2
De la Junta de Govern
SECCIÓ 1

Deinició i funcions
Article 40
El Col·legi Oicial de Farmacèutics de Tarragona es regirà per la Junta de Govern,
que estarà constituïda per persones físiques col·legiades que ocupen els càrrecs
de president, vicepresident, secretari, tresorer, vocal 1, vocal 2, vocal 3, vocal 4 i
vocal 5.
Article 41
1. El president, vicepresident, secretari, tresorer, vocal 1, vocal 2 i vocal 3 seran
elegits per tots els col·legiats, mitjançant votació lliure, directa i secreta, de la manera
que determina la secció corresponent dels presents Estatuts.
El vocal 4 i vocal 5 de la Junta de Govern seran escollits per els vocals de secció,
en els termes de l’article 62.
El seu mandat serà de quatre anys i es renovarà la Junta en la seva totalitat. Per
al càrrec de president només es podrà ser elegit dues vegades consecutives, i per a
cadascun dels altres càrrecs només es podrà ser elegit tres vegades consecutives.
2. Els vocals de secció seran elegits per els membres inscrits en cada vocalia de
secció com a mínim cada 4 anys, que coincidirà de forma habitual entre 6 i 3 mesos
abans de les eleccions regulars de Junta de Govern.
Article 42
Correspon a la Junta de Govern:
1. Executar els acords i posar en marxa les decisions adoptades per la Junta
General.
2. Elaborar i sotmetre a la Junta General tota classe de proposicions amb vista
al compliment de les inalitats del Col·legi i, concretament, per a l’aprovació i la
modiicació dels Estatuts, Reglament de règim interior, Reglament del laboratori
i Departament tècnic, programes d’actuació econòmica i social, agrupació, segregació i dissolució del Col·legi, i qualssevol altres qüestions d’interès per a la marxa
del Col·legi.
3. Presentar i sotmetre a l’aprovació de la Junta General els balanços, liquidacions
dels comptes, memòria d’activitats, pressupostos.
4. Fixar la quantia de les quotes de percepció periòdica i proposar a la Junta
General la de les altres ordinàries, extraordinàries, derrames, drets de col·legiació
i altres que calgui cobrar.
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5. Proposar a la Junta General la creació i la supressió de serveis d’interès per
als col·legiats.
6. Prendre les decisions pertinents, amb vista a l’exercici de tota mena d’accions,
reclamacions, recursos, demandes, denúncies i querelles, davant de qualsevol autoritat
administrativa, o jurisdiccional (sigui civil, penal, laboral, economicoadministrativa,
contenciosa administrativa o qualsevol altra); podrà actuar com a actor, querellant,
denunciant, demandant, coadjuvant o en qualsevol altre concepte, interposar recursos (inclosos els extraordinaris de cassació, revisió i qualsevol altre), o consentir
les resolucions que es dictin. Amb aquesta inalitat, el president o persona en qui la
Junta delegui podrà nomenar advocats i procuradors dels tribunals, amb facultats
tan àmplies com permetin les respectives lleis de procediment.
7. Exercir les facultats i les competències reconegudes al Col·legi per les lleis, o
delegades per l’Administració, sobre obertures, trasllats, vendes i amortitzacions
de farmàcies i tramitar, informar i/o resoldre els corresponents expedients, amb
facultat de nomenar entre els seus membres o entre el personal del Col·legi, un
instructor i un secretari per agilitar els seus tràmits procedimentals.
8. Ordenar l’exercici professional en oicina de farmàcia, i reglamentar i disposar,
amb caràcter vinculant, els torns de guàrdia, d’urgències, vacances, horaris de tancament i obertura de les oicines, i en general, tot el que tingui relació amb l’exercici
en farmàcia. Així mateix reglamentar tot el que faci referència a qualsevol altra
modalitat d’exercici professional per a la qual el Col·legi en tingui competències.
9. Adoptar les resolucions escaients en relació amb les peticions de col·legiació,
canvi de col·legiació o inscripció a vocalies que es formulin i delegar en el president, el secretari o el personal de la secretaria, amb caràcter general o individual,
la facultat de tramitar aitals peticions, que podran resoldre-les els dos primers en
casos d’urgència.
10. Estudiar i resoldre totes les qüestions relatives al normal funcionament del
Col·legi i els problemes o qüestions que es plantegin en l’exercici professional, en
totes les seves especialitzacions o modalitats. Adoptar, en cada cas, les decisions
que s’estimin més escaients, i delegar l’execució quan convingui, en la persona
adequada.
11. Administrar, en els termes més amplis, el patrimoni del Col·legi i adoptar
els acords que en cada cas siguin més adequats i disposar el que calgui amb vista
a l’administració dels fons del Col·legi.
12. Exercir la facultat disciplinària, de la manera establerta en els presents
Estatuts.
13. Prendre en consideració les peticions, suggeriments i proposicions que presentin les diferents vocalies, i adoptar, en cada cas, les resolucions més convenients.
14. Convocar juntes generals ordinàries i extraordinàries quan ho cregui convenient o ho demani el nombre de col·legiats assenyalat a l’article 33.
15. Convocar eleccions per cobrir els càrrecs de la Junta de Govern.
16. Sotmetre a referèndum, per sufragi secret, aquelles qüestions que, per la seva
transcendència, ho mereixin.
17. Nomenar comissions o seccions per a l’estudi de matèries concretes quan
així ho aconselli llur naturalesa.
18. Informar, en nom del Col·legi, sempre que sigui requerida.
19. Nomenar les persones que, en representació del Col·legi, hagin de prendre
part en els tribunals, comissions i altres organismes.
20. Escollir d’entre els seus membres, a proposta del president, el vocal de promoció i docència professional, els representants del Col·legi al Consell de Col·legis de
Farmacèutics de Catalunya, en el nombre que determinin els Estatuts de l’esmentat
Consell, el vocal Farmacèutics Titulars d’Oicina de Farmàcia i el president de la
Comissió Deontològica.
21. I, en general, realitzar qualsevol altra actuació que condueixi a la consecució
dels objectius i inalitats del Col·legi, la competència de la qual no estigui expressament reservada a la Junta General.
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Article 43
La Junta de Govern es reunirà cada vegada que el president ho consideri oportú,
o ho demanin, almenys, dos dels seus membres i, en tot cas, un cop cada mes.
Article 44
La convocatòria la farà el secretari del Col·legi, per indicació del president, per
escrit, i almenys amb tres dies d’antelació.
En casos urgents, es podrà prescindir dels requisits d’antelació i de convocatòria
per escrit, i s’emprarà qualsevol altre sistema, ins i tot el telefònic, de manera que
es pugui constatar el fet d’haver convocat tots els membres de la Junta.
Article 45
La Junta quedarà vàlidament constituïda, per a l’adopció de tots els acords i les
resolucions que s’escaiguin sobre les qüestions que presenti qualsevol dels seus
membres, quan hi siguin presents la meitat més un dels seus components.
Els acords es prendran sempre per majoria de vots.
En cas d’empat, la qüestió es decidirà pel vot del president, que serà de qualitat.
Article 46
No podran formar part de la Junta de Govern:
1. Els col·legiats que hagin estat condemnats per sentència ferma que porti aparellada la inhabilitació o la suspensió de càrrecs públics, mentre no hagin obtingut
la rehabilitació.
2. Els col·legiats als quals s’hagi imposat alguna sanció disciplinària, obtindran
la rehabilitació als sis mesos en cas de faltes lleus, un any en cas de faltes greus i
dos anys en cas de faltes molt greus. Aquest termini es comptarà a partir de la data
en què hagués guanyat fermesa en via administrativa l’acord d’imposició.
El mateix tractament tindran les sancions imposades per tribunals o altres organismes.
3. Els col·legiats que exerceixin funcions d’inspecció sobre els altres col·legiats,
o estiguin lligats al Col·legi per una relació laboral.
Article 47
La Junta de Govern impedirà que n’entrin a formar part o hi continuïn com a
membres els col·legiats que no reuneixin o que perdin els requisits reglamentaris.
SECCIÓ 2

Dels membres de la Junta de Govern i les seves funcions
Article 48
Correspon al president la representació del Col·legi en totes les seves esferes
d’actuació i, especialment, davant dels poders públics, entitats, corporacions i
personalitats de tota mena, amb totes les competències i atribucions que es derivin
d’aital representació.
Article 49
Especialment, correspon al president, amb caràcter enunciatiu, i no limitatiu:
1. Convocar i presidir les sessions de les juntes generals, juntes de govern, comissió permanent i qualsevol altra comissió que es creï, de les quals serà president
nat, amb la facultat de delegar, si ho creu convenient.
2. Autoritzar, amb la seva signatura, tots els escrits, notiicacions, resolucions,
comunicacions, dictàmens, informes, llibres d’actes, acords de la Junta de Govern
o Comissió Permanent, i, en general, qualsevol altre document que es dirigeixi a
qualsevol persona o entitat.
3. Sotmetre a la consideració de la Junta de Govern qualsevol tema que afecti la
marxa del Col·legi, l’exercici professional o els interessos dels col·legiats.
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4. Representar el Col·legi davant dels organismes, autoritat, corporacions i altres,
en tota classe d’actes i d’actuacions.
5. Signar amb el seu vistiplau qualsevol certiicació que lliuri la Secretaria del
Col·legi.
6. Signar les ordres de pagament.
7. Atorgar poders, ins i tot especials, a favor d’advocats i procuradors dels tribunals o de qualsevol altra persona, per exercitar i defensar els interessos del Col·legi,
dels seus membres, i de la classe farmacèutica en general.
8. Vetllar, molt especialment, perquè el Col·legi assoleixi les seves inalitats i
exerceixi les seves funcions en el marc de les lleis d’aquests Estatuts, i sotmetre a
la Junta de Govern, amb aquesta inalitat, les propostes que estimi convenient.
9. Tramitar i resoldre, per delegació de la Junta de Govern, si escau, els expedients
de col·legiació, canvis de col·legiació i inscripció a les seccions, en els casos i de la
manera previstos a l’article 14 d’aquests Estatuts, donant-ne compte a la Junta a la
primera reunió que aquesta celebri.
10. I, en general, dur a terme totes les actuacions que condueixin al compliment,
per part del Col·legi, de les seves inalitats, i a l’execució dels acords adoptats pels
seus òrgans de govern.
Article 50
Correspon al vicepresident:
1. Substituir el president, en casos d’absència, malaltia, incapacitat, abstenció,
recusació, així com en cas de vacant permanent o ocasional.
2. I, en general, realitzar les tasques per a les quals sigui designat pel president
o per la Junta de Govern.
Article 51
El secretari del Col·legi tindrà el caràcter de fedatari de tots els actes i acords de la
corporació, amb totes les competències i atribucions que es derivin d’aital funció.
Article 52
Especialment, corresponen al secretari, amb caràcter enunciatiu i no limitador,
les funcions següents:
1. Redactar les actes i els acords que adoptin els òrgans de govern del Col·legi,
vigilar la seva idel transcripció al llibre d’actes i autoritzar-les amb la seva signatura.
2. Redactar i autoritzar amb la seva signatura tots els escrits, els oicis i les
notiicacions.
3. Organitzar i dirigir, en els termes més amplis, la Secretaria col·legial, el personal de la qual estarà a les seves ordres. Consegüentment, és funció del secretari
establir i regular, en tots els sentits, la manera d’estructurar la Secretaria, els seus
arxius i serveis, el personal que hi treballi, el material d’oicina, els mitjans i els
aparells i, en general, tenir cura de tot el que fa referència a la Secretaria.
El secretari, en tot moment, mantindrà la Junta de Govern degudament informada
de la marxa de la Secretaria, i li farà les propostes que tingui per convenient en
relació amb la contractació i l’acomiadament del personal, els sous i les remuneracions que hagin de percebre, les condicions de treball, l’adquisició de material i
aparells, etc.
4. Redactar i custodiar els llibres d’actes, de registre de títols, d’entrada i de
sortida de documents, i altres.
5. Tenir cura de la correspondència i donar compte dels escrits que es rebin a
qui correspongui en cada cas.
6. Expedir certiicacions amb el vistiplau del president.
7. Redactar i sotmetre a la Junta General la Memòria anual d’activitats.
8. Exercir les facultats que en relació amb els expedients de col·legiació, canvi
de col·legiació i inscripció a les seccions li delegui la Junta de Govern, d’acord amb
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el que disposa l’article 15 d’aquests Estatuts i haurà de donar compte d’aquestes
actuacions a la primera reunió que se celebri.
9. Establir el funcionament dels serveis de registre d’escrits i comunicacions,
lliurament de rebuts de presentació de documents, compulsa de còpies autèntiques,
i tramesa dels escrits rebuts amb destinació a organismes vinculats al Col·legi.
10. Serà el cap de personal i responsable del personal adscrit a la Secretaria.
Article 53
En cas d’absència, malaltia, incapacitat, abstenció, recusació o vacant d’un membre de la Junta de Govern, el substituirà i exercirà les seves funcions totalment o
parcialment, segons quina sigui la causa de la substitució, el membre de la Junta
de Govern que aquesta designi.
Aquest precepte no és aplicable a la substitució del president o el tresorer, a qui
substitueixen el vicepresident i el comptador, respectivament.
Per raons d’urgència, el president podrà designar provisionalment el vocal que
hagi de substituir el secretari, ins a la propera reunió de la Junta de Govern.
Article 54
Correspon al tresorer, que podrà ser auxiliat pel personal del Col·legi que cregui
convenient:
1. Materialitzar la recaptació i custodiar els fons del Col·legi.
2. Portar la comptabilitat.
3. Autoritzar, juntament amb el president i el comptador, o el secretari, els pagaments del Col·legi, i realitzar el que calgui per a la seva execució.
4. Informar la Junta de Govern periòdicament i, si escau, sempre que aquesta li
ho demani, sobre l’estat d’ingressos i comptes.
5. Confeccionar els pressupostos i la seva liquidació, que sotmetrà a la Junta
de Govern i, un cop aprovats per aquesta (que hi farà les esmenes que calgui), a
l’aprovació de la Junta General.
6. Administrar el patrimoni del Col·legi, del qual sempre mantindrà actualitzat
el corresponent inventari.
Article 55
Les tasques de comptador les exercirà un dels membres de la Junta. Serà proposat
pel president i ratiicat per la Junta de Govern.
El comptador, a part de substituir el tresorer en cas d’absència, malaltia, incapacitat o vacant, tindrà les funcions següents:
1. Autoritzar els pagaments del Col·legi, juntament amb el president o el secretari.
2. Assistir el tresorer en la redacció dels pressupostos i les propostes de la seva
liquidació.
3. Confrontar i autoritzar els llibres de comptabilitat.
Article 56
1. El vocal 4 i el vocal 5 de la Junta de Govern seran capdavanters de les vocalies de
secció del Col·legi relacionades a l’article 23 d’aquests Estatuts, a la qual representaran
davant la Junta de Govern, i hauran de sotmetre a la seva consideració i aprovació totes
les propostes que cada vocalia adopti per al compliment de les seves inalitats.
2. Endemés, els vocals de la Junta de Govern, per acord de la mateixa Junta, es
repartiran les tasques que no estiguin especíicament atribuïdes en aquests Estatuts
a algun dels seus membres.
3. Anualment, cada vocal haurà de facilitar a la Secretaria una Memòria de
les activitats que s’hagin dut a terme a la seva vocalia, així com les qüestions més
remarcables i els projectes del nou exercici.
4. El president de la Comissió Deontològica, com a membre de la Junta de Govern,
no podrà exercir el dret de vot sobre un expedient de naturalesa deontològica.
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Article 57
Les despeses que ocasionin els membres de la Junta directiva del Col·legi per la
seva assistència a les sessions de les Juntes de Govern, podran ser reemborsades
per la tresoreria del Col·legi, d’acord amb els pressupostos aprovats.
Els càrrecs directius de la Junta de Govern podran ser retribuïts establint-se les
partides pressupostàries pertinents que seran aprovades per la Junta General.
SECCIÓ 3

De procés d’elecció de la Junta de Govern
Article 58
Els càrrecs de la Junta de Govern es proveiran per elecció lliure, directa i secreta,
en la qual podran participar tots els col·legiats, exercents i no exercents, d’acord
amb el procediment que assenyalen aquests Estatuts.
Article 59
És requisit exigible amb caràcter general a tota persona física que vulgui formar
part de la Junta de Govern, que sigui col·legiat en exercici a l’àmbit territorial de les
comarques assenyalades a l’article 3.1 d’aquests Estatuts, que porti com a mínim tres
anys inscrit al Col·legi i en exercici de qualsevol modalitat o especialització, i que no es
trobi afectat per cap de les causes assenyalades a l’article 46 dels presents Estatuts.
Article 60
A part del que assenyala l’article anterior, les persones físiques que vulguin ser
candidates per tenir els càrrecs que s’esmenten a continuació hauran de reunir els
requisits següents:
1. Els candidats per cobrir el càrrec de president, vicepresident, secretari, tresorer,
vocal 1, vocal 2 i vocal 3 a la Junta de Govern hauran de presentar una candidatura
tancada, completa i amb designació concreta de la persona que aspiri a ocupar un
dels càrrecs a elegir. Aquesta candidatura haurà de ser signada per un mínim del
10% dels col·legiats.
Tindran la condició d’electors per la candidatura tancada a la Junta de Govern,
tots els col·legiats persones físiques, exercents o no, amb igualtat de vot.
2. Els candidats per cobrir el càrrec de vocal 4 i vocal 5 a la Junta de Govern
seran elegits per els vocals de secció que en el moment de l’elecció representin a
la vocalia de secció.
Tindran la condició d’electors per la candidatura de vocal 4 i vocal 5 a la Junta
de Govern, tots els vocals de secció.
3. En cap cas no s’admetrà que en una elecció un mateix col·legiat pugui presentar
la seva candidatura per més d’un càrrec de la Junta de Govern.
Article 61
Elecció dels vocals de secció
1. Per a l’elecció dels vocals representants de les vocalies de secció, únicament en
seran electors les persones físiques col·legiades inscrites a la vocalia corresponent.
2. Només les persones físiques col·legiades amb un mínim d’antiguitat d’un any
a la corresponent vocalia poden presentar-se com a candidats a l’elecció de vocal
de secció.
3. El vocal de secció serà elegit en una assemblea de vocalia on a l’ordre del dia
consti aquesta elecció i en presencia del secretari del Col·legi. La votació podrà
ser secreta.
Article 62
Elecció del vocal 4 i vocal 5 de la Junta de Govern
1. Per a la elecció d’aquests vocals tindran la condició de electors tots els vocals
de secció.
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2. Tindran condició de candidats tots els vocals de secció que compleixin els
requisits que marca l’article 59.
3. Seran elegits el mateix dia de les eleccions del resta de Junta de Govern,
mitjançant assemblea de tots els vocals de secció la votació serà en presencia de la
mesa electoral i en votació presencial i secreta.
Article 63
Si per qualsevol causa cessa algun membre abans d’acabar el mandat, la seva
responsabilitat serà assumida per un altre membre, segons l’acord de la Junta
de Govern. En el cas que cessin més de la meitat dels membres de la Junta de
Govern, es convocaran eleccions per cobrir els càrrecs vacants, solament pel
període que resti del seu mandat, i sempre que aquest període sigui superior
a un any. La nova Junta de Govern exhaurirà un mandat complet d’acord amb
aquests Estatuts.
Article 64
Del procés electoral
1. El procés electoral s’iniciarà, com a mínim, seixanta dies naturals abans del
inal del mandat de quatre anys dels membres de la Junta de Govern.
La Junta de Govern, de conformitat amb els presents Estatuts, convocarà el procés
electoral i elaborarà el conseqüent calendari electoral.
2. En el termini de quinze dies naturals des de l’inici del procés electoral es
constituirà la mesa electoral que serà l’encarregada de vigilar tot el procés, presidir la votació, realitzar l’escrutini, proclamar els candidats electes i resoldre les
reclamacions que s’hi plantegin.
3. L’elecció dels membres de la mesa electoral es realitzarà per sorteig a l’atzar
d’entre tots els col·legiats davant del secretari de la Junta de Govern. La mesa electoral quedarà constituïda per tres components, essent el primer escollit al sorteig el
president de la mesa electoral, el segon el secretari i el tercer el vocal d’aquesta.
A més, es repetirà el sorteig dos cops més per escollir els suplents de la mesa,
en el mateix ordre i càrrecs.
Els membres de la mesa electoral hauran de realitzar les seves funcions amb caràcter
obligatori, tret que concorrin circumstàncies de força major de darrera hora, com la
mort de familiars directes, o malaltia greu, que sigui impediment per al col·legiat
per exercir aquelles funcions. La Junta de Govern controlarà la veracitat de cada
circumstància al·legada i resoldrà sobre aquesta. Si considerés la causa invocada
com a no justiicada, l’absència del designat es considerarà com a falta greu.
4. Cap dels components de la mesa podrà ser candidat a l’elecció, i en cas de
ser-ho, serà substituït pel seu suplent.
5. El dia de la constitució de la mesa electoral, la Junta de Govern li facilitarà la
llista d’electors, formada per tots els col·legiats, exercents i no exercents que constin
inscrits a l’inici del procés electoral amb igualtat de vot, d’acord amb el procediment
que assenyalen aquests Estatuts.
Les llistes d’electors seran publicades al tauler d’anuncis i al web col·legial, i
constituiran el Cens de Votants. Contra les llistes electorals es podran interposar
reclamacions davant la mesa electoral en el termini de 15 dies naturals. Les reclamacions es resoldran i es publicaran al tauler d’anuncis i al web col·legial en el termini
de 5 dies naturals des de l’exhauriment del període d’interposició d’aquelles. Contra
les resolucions de la mesa electoral serà d’aplicació el que disposa l’article 87.
6. Les normes electorals seran remeses als col·legiats per la mesa electoral en
un termini de 5 dies naturals des de la data de la seva constitució.
7. D’ençà de la constitució de la mesa electoral s’obrirà un termini d’entre 10 i 25
dies naturals, per la presentació de candidatures i proclamació d’aquestes.
A les candidatures hi haurà de igurar el candidat amb el seu nom, cognoms i
número de col·legiat, el càrrec per al que és proposat i la signatura d’acceptació
del candidat.
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Les candidatures aniran acompanyades de la documentació acreditativa del
compliment de les condicions requerides pels Estatuts per ser candidat i de les
signatures que avalen la candidatura. La mesa, si escau, donarà un termini de 48
hores per corregir les eventuals deiciències observades.
8. A l’acte de Proclamació de candidatures, que serà públic per a tots els collegiats, s’aixecarà acta per triplicat de les candidatures que reuneixin les condicions,
rebutjant-se aquelles que no reuneixin tots els requisits exigits. Contra aquesta
proclamació es pot interposar recurs contenciós administratiu, en els termes de la
Llei 7/2006, de col·legis professionals i l’article 87 d’aquests Estatuts.
Un exemplar de l’acta serà remès en el termini de 24 hores al Consell de Collegis Farmacèutics de Catalunya, un altre serà exposat al tauler d’anuncis i al web
col·legial, i un tercer quedarà a disposició de la mesa electoral.
9. Cada candidatura podrà designar, a l’acte de proclamació d’aquestes, dos
interventors prèvia presentació de les credencials signades per un dels membres
de la candidatura proclamada.
10. Si per als càrrecs de la Junta de Govern no resultés proclamada cap
candidatura, s’entendrà prorrogada la Junta actual per un termini de 6 mesos a
comptar des de la data de l’acte de proclamació de candidatures, tot assumint
el compromís d’iniciar un nou procés electoral en el termini màxim de tres
mesos. Si al inalitzar el nou procés electoral no en resultés proclamada cap
candidatura, es procedirà a cobrir els càrrecs de Junta de Govern mitjançant
elecció per sorteig davant de notari, entre tots els col·legiats que reuneixin les
condicions per ser candidats.
11. Quan només hi hagi una candidatura proclamada, no procedirà cap votació
i serà proclamada electa.
12. Un cop que es formalitzin les candidatures, sense cap possibilitat de recursos,
la mesa electoral proclamarà l’inici de la campanya electoral, que durarà ins a les
24 hores prèvies al dia assenyalat per les votacions presencials.
El vot presencial es podrà emetre de les 10 hores ins a les 20 hores del dia assenyalat per les votacions.
El president de la mesa gaudirà, al local on s’hi celebri l’elecció, d’autoritat exclusiva per mantenir l’ordre, per assegurar la llibertat dels electors i el compliment
de la llei. Al l’espai reservat a la instal·lació de la mesa electoral només hi podran
romandre els seus components, tant els titulars com els suplents, així com els interventors en representació de les candidatures.
Ni als locals on se celebri la votació presencial ni als llocs annexes a aquests podrà
realitzar-se propaganda de cap tipus en favor dels candidats. El president de la mesa
prendrà en aquest aspecte totes les mesures que cregui convenients.
La mesa electoral disposarà al lloc on s’hi celebri la votació, d’un espai reservat
on els electors disposaran de les butlletes corresponents a totes les candidatures
que hagin estat proclamades i que concorrin a l’elecció.
No seran admesos com a vàlids altres vots diferents dels editats per la mesa
electoral.
La votació serà nominal i secreta, anunciant-ne el president el seu inici amb
les paraules “Comença la votació”. Tots els electors s’aproparan, d’un en un,
a la mesa manifestant el seu nom i cognoms. Després de la comprovació pels
components de la mesa, mitjançant l’examen de les llistes del Cens electoral, a
les quals iguri inscrit el nom del votant, així com de la seva identiicació que
es justiicarà mitjançant l’exhibició del corresponent original del DNI, carnet
de conduir, carnet de col·legiat, passaport o document que els supleixi, l’elector
donarà de pròpia mà al president el sobre amb la butlleta corresponent a la candidatura de Junta de Govern.
Tot seguit, el president, sense ocultar en cap moment a la vista del públic, dirà
en veu alta “Vota”, dipositant a l’urna el sobre.
Si hi haguessin dubtes sobre la identitat del votant, es comprovarà i resoldrà a
criteri de la mesa.
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Article 65
Vot per correu
L’elector que prevegi que en la data de la votació no es podrà personar a la seu
col·legial, pot emetre el seu vot per correu, prèvia sol·licitud personal a la mesa
electoral, complint els següents requisits:
a) Presentar al registre davant la mesa electoral, d’ençà que aquesta es constitueixi i
ins quinze dies naturals abans de les eleccions, escrit manifestant el seu desig de votar per
correu, així com que se li remeti la documentació, els sobres i les butlletes per poder-ho
realitzar. Qualsevol petició presentada, ja sigui directament, per correu o altres mitjans,
que arribi un cop exhaurit aquest termini serà desestimada per la mesa.
Totes les sol·licituds seran enregistrades en el Registre General i a més a un
registre especial que custodiarà la mesa electoral.
b) La mesa electoral, un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds de
vot per correu, estendrà una acta en la qual igurarà la relació dels col·legiats que
hagin exercit aquest dret, i s’adjuntarà a l’acta la documentació presentada. Aquesta
acta, així com la resta de la documentació, serà custodiada per la mesa.
c) Rebuda la sol·licitud, la mesa comprovarà la inscripció al cens de l’interessat,
fent constar a aquest la seva petició i trametrà a l’elector, al domicili que iguri en
aquest i per correu certiicat, les butlletes i els sobres electorals.
d) L’elector introduirà la butlleta de la votació en el sobre corresponent, i el
tancarà. Al seu torn introduirà en un altre sobre, adjuntant-hi una còpia del seu
DNI, així com un escrit dirigit al president de la mesa, on consti la seva signatura
original, que es contrastarà amb la de la còpia adjunta del DNI, amb expressió de
les eleccions de què es tracti. S’enviarà tot per correu certiicat, fent-ne constar el
nom i cognoms del remitent.
e) La mesa electoral disposarà d’una caixa forta o una de seguretat que li serà
facilitada pel Col·legi, les úniques claus de la qual estaran en possessió del president
i del secretari de la mesa, on guardaran diàriament els vots que es vagin rebent per
correu certiicat.
f) Els vots que no reuneixin les anteriors formalitats no seran admesos per la mesa
electoral. En cap cas s’admetrà el vot emès per correu ordinari. La mesa veriicarà en
les llistes de votants que l’elector no hagi exercitat el seu dret de vot anteriorment. En
cas que algun elector voti per correu i presencialment, s’anul·larà el vot per correu.
Article 66
Incorporació del vot per correu a les urnes
Acabada la votació presencial, la mesa comprovarà que no es produeixi duplicitat en
el vot. En el cas que així sigui, prevaldrà sempre el vot emès de forma presencial.
Els vots vàlids rebuts per correu s’introduiran a la mateixa urna dels vots presencials, i es procedirà seguidament a l’escrutini.
Article 67
De l’escrutini
A l’escrutini, es declararan nul·les les butlletes que continguin altres expressions
alienes al contingut de la votació, esmenades o guixades, que diicultin la identiicació
de la voluntat de l’elector, les que indiquin més d’un candidat pel mateix càrrec, o
el nom d’un candidat que opti a la candidatura per un càrrec diferent.
Finalitzat l’escrutini, el president de la mesa anunciarà el resultat i es proclamaran
tot seguit electes els candidats que hagin obtingut per cada càrrec el major nombre
de vots. En cas d’empat es procedirà a realitzar una segona volta entre els candidats
que hagin empatat en el període de set dies naturals i si persisteix l’empat es decidirà
per sorteig davant de notari.
El resultat de l’elecció podrà ser impugnat davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en els termes previstos en la Llei 7/2006, de col·legis professionals.
La presa de possessió dels membres electes, conseqüentment, el cessament dels antics membres, es realitzarà en el termini de 20 dies naturals des de les eleccions.
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CAPÍTOL 3
De les societats professionals
Article 68
Les activitats pròpies de la professió farmacèutica podran exercir-se, en els termes previstos legalment, pels farmacèutics a títol personal, de forma col·lectiva no
societària o a través de les societats professionals.
Article 69
En el cas que dos o més farmacèutics exerceixin col·lectivament una activitat
professional, sense constituir-se en societat professional, respondran solidàriament de les accions que se’n derivin de la seva activitat professional, en els termes
establerts als presents estatuts i sens perjudici de la responsabilitat personal que
correspongui a cada farmacèutic per les infraccions que hagués comès en l’exercici
de l’activitat.
Es presumirà que concorre aquesta circumstància quan l’exercici d’aquesta activitat es desenvolupa públicament sota una denominació comú o concreta, o s’emetin
documents, factures, minutes o rebuts sota aquesta denominació.
Article 70
La realització de les activitats pròpies de la professió farmacèutica a través de
societats professionals domiciliades a l’àmbit del Col·legi Oicial de Farmacèutics de
Tarragona requereix la inscripció obligatòria al Registre de Societats Professionals
que el Col·legi crearà, d’acord amb les previsions de la Llei de societats professionals
i de la normativa especiica.
Tanmateix, serà necessari acreditar la contractació d’una assegurança que cobreixi la responsabilitat de la societat professional o activitats que constitueixin el
seu objecte social.
Article 71
Del Registre Col·legial de Societats
El Registre de Societats Professionals recollirà la inscripció de la creació d’aquelles
societats que reuneixin els requisits establerts legalment, així com qualsevol canvi
de socis o administradors, modiicacions del contracte social, o d’altres inscriptibles
segons la legislació mercantil vigent.
L’escriptura pública de constitució social haurà d’acomplir els requisits legals
propis de la forma social adoptada, i en tot cas recollirà les mencions que corresponen legalment, de societats professionals.
Per a la pràctica d’assentaments d’inscripció o modiicació social al Registre
de Societats Professionals del Col·legi serà necessari aportar còpia autoritzada de
l’escriptura pública de l’acte realitzat, degudament inscrita al Registre Mercantil.
Article 72
De l’exercici d’activitats professionals
Les societats professionals domiciliades en l’àmbit del Col·legi Oicial de Farmacèutics de Tarragona incorreran en responsabilitat disciplinària en els supòsits
establerts als presents estatuts, quedant per tant sotmeses a la ordenació, el control
deontològic i potestat disciplinària del Col·legi totes aquelles activitats professionals
que realitzin.
Article 73
Els drets d’assistència i de veu i vot a la Junta General de col·legiats, així com
els drets de sufragi actiu o passiu en les modalitats previstes en aquests estatuts,
corresponen única i exclusivament als col·legiats persones físiques, i s’exerceixen
a nivell personalíssim, sense poder efectuar cap delegació ni mandat en favor de
terceres persones, col·legiades o no.
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Article 74
Per tot allò no regulat en els presents estatuts en matèria de societats professionals
per el col·lectiu farmacèutic, seran d’aplicació el que marqui la normativa legal vigent, de societats professionals i les disposicions referides a les distintes activitats
farmacèutiques que la desenvolupin a cada moment.
CAPÍTOL 4
Dels llibres d’actes
Article 75
1. Tots els acords que prengui la Junta General o la Junta de Govern hauran de
ser transcrits a dos llibres d’actes, l’un per als de la Junta General i l’altre per als
de la Junta de Govern, en els quals es recolliran totes les vicissituds de les sessions
corresponents.
2. Els llibres d’actes hauran de ser foliats i amb tots els fulls segellats, en el primer
dels quals es consignarà una diligència per part del secretari, amb el vist-i-plau del
president, i on es farà constar la inalitat i la data en què es comencin.
3. Totes les actes seran signades pel president i pel secretari o per qui, respectivament, els hagi substituït a la sessió a què l’acta correspongui.
4. Totes les actes seran publiques.
Article 76
Quan l’extensió i el nombre dels acords presos per la Junta de Govern ho aconselli, es podrà acordar que se substitueixi la transcripció literal en el llibre d’actes
de les resolucions adoptades, per una breu referència del seu contingut i del sentit
de l’acord.
En aquest cas, la Secretaria col·legial portarà un protocol d’aitals acords, signat
cada un d’ells pel president i pel secretari, amb una referència a la data de la Junta i la
identiicació de l’acord (identiicació que es consignarà a l’extracte que se’n faci al llibre
d’actes). El protocol contindrà, degudament ordenats, els acords de les successives
juntes, i es cosirà anualment de manera que els seus fulls no puguin ésser canviats.
TÍTOL 4
Del règim econòmic
Article 77
Els recursos del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona seran ordinaris i extraordinaris.
Article 78
Són recursos ordinaris:
1. Els rendiments de tota mena que es puguin obtenir dels béns i dels drets que
constitueixin el seu patrimoni.
2. Els drets de col·legiació, canvis de col·legiació, incorporació a les vocalies i
l’habilitació.
3. Les quotes ordinàries, extraordinàries o derrames que s’aprovin i es percebin,
de la manera regulada en aquests Estatuts, tant per part de tots els col·legiats en
general, com pels membres de les vocalies en particular.
4. Les quotes que s’estableixin per a l’elaboració remunerada d’informes, dictàmens i estudis.
5. Les quotes que s’assenyalin per al lliurament de certiicats fefaents.
6. Les quotes que s’obtinguin per la prestació dels serveis o per altres activitats
que el Col·legi tingui establertes.
7. Qualsevol altra, de característiques semblants, que fos legalment possible.
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Article 79
Són recursos extraordinaris:
1. Les subvencions o donacions que es concedeixin al Col·legi, de procedència
pública o privada.
2. Els béns mobles i immobles que, a títol hereditari o per qualsevol altra causa,
s’incorporin al patrimoni del Col·legi.
3. Les quantitats que, per qualsevol concepte, correspongui de percebre al Collegi, quan administri determinats béns, en compliment d’algun càrrec temporal o
perpetu, cultural o benèic.
4. Qualsevol altra que sigui legalment possible i que no constitueixi recurs
ordinari.
Article 80
1. La quantia de les quotes de percepció periòdica serà ixada per la Junta de
Govern.
2. La resta de quotes de percepció no periòdica o de caràcter extraordinari, així
com les quotes d’incorporació i, en general, totes les assenyalades a l’article 78 seran
ixades per l’Assemblea General, a proposta de la Junta de Govern.
3. Els acords de ixació de quotes obliguen tots els col·legiats sense excepcions,
i s’exigiran a tots els interessats. La Junta General podrà, tenint en compte les
circumstàncies, eximir, totalment o parcialment, del pagament de determinades
quotes, les persones en les quals concorrin les circumstàncies que la pròpia Junta
assenyali.
4. La ixació dels drets o quotes per obtenir l’habilitació d’exercici professional,
seran establertes pel Consell de Col·legis Catalans.
Article 81
1. La Junta de Govern administrarà els recursos del Col·legi en els termes més
amplis, d’acord amb els pressupostos aprovats per la Junta General.
2. La Junta ingressarà els fons del Col·legi a l’establiment de crèdit que tingui
per més convenient. Per al reintegrament total o parcial serà obligada la signatura
conjunta d’almenys dues de les quatre reconegudes: president, tresorer, comptador
i secretari.
Quan, per raó del lloc de residència de les tres persones esmentades, la Junta ho
acordi, el reintegrament es podrà fer amb la signatura conjunta de dos dels seus
altres membres designats per la mateixa Junta.
Article 82
1. Qualsevol col·legiat podrà examinar la proposta de liquidació del pressupost
de l’any anterior o exercici vençut, així com els informes de l’auditoria que la justiiqui, en el període comprés entre la convocatòria i el dia de la celebració de la
Junta General ordinària en la qual es proposi la seva aprovació.
2. Per poder examinar l’estat de comptes del Col·legi, els col·legiats hauran
de demanar-ho amb antelació per tal de facilitar-ho de manera ràpida i còmoda.
L’examen es farà de la manera prevista reglamentàriament i sempre en presència
del president i del tresorer, o persona delegada per aquests.
Article 83
Totes les quantitats que els col·legiats hagin de pagar al Col·legi, siguin per raó
de quotes d’incorporació i altres d’ordinàries, extraordinàries i derrames, siguin
per raó de sancions o per qualsevol altre concepte, que hagi vençut, podran ésser
deduïdes de les quantitats que el Col·legi o, si escau, l’habilitació, hagi d’abonar al
col·legiat per qualsevol concepte.
La Junta de Govern podrà acordar, amb caràcter obligatori, la domiciliació
bancària dels rebuts corresponents a qualsevol tipus de quotes que els col·legiats
hagin de pagar.

Disposicions

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5124 – 5.5.2008

34939

Article 84
1. Totes les quantitats que els col·legiats deguin al Col·legi i aquest no pugui
percebre de la manera assenyalada a l’article anterior podran ser reclamades pel
Col·legi davant la jurisdicció ordinària, si requerit formalment el col·legiat morós
no satisfés les sumes pendents dins el termini que se li concedeixi.
En cas d’haver d’acudir a la reclamació judicial, la Secretaria col·legial lliurarà
la certiicació corresponent del descobert, de la seva quantia, i de la data a partir
de la qual era exigible.
2. El que estableix l’apartat anterior, s’entén sens perjudici d’incoar el corresponent
expedient de baixa per impagament de les quantitats endeutades, que comportarà
en tot cas la suspensió de l’exercici professional. En cas de baixa per impagament
l’abonament de les quotes col·legials pendents, amb l’interès legal meritat, comportarà la rehabilitació de l’alta col·legial.
TÍTOL 5
Del règim jurídic dels actes i la seva impugnació
Article 85
Les actuacions del Col·legi i dels seus òrgans de govern, els expedients que tramitin i les resolucions que n’adoptin, tant pel que fa a la tramitació com als principis
informadors dels expedients, els requisits i formalitats, els terminis, les causes de
nul·litat de ple dret i l’anul·lació, d’abstenció i recusació, les notiicacions i altres,
s’ajustaran al que disposi la Llei de procediment administratiu vigent a Catalunya,
en tot el que no s’oposi al que disposen els presents Estatuts.
Article 86
1. Es notiicaran als interessats els acords i les resolucions que afectin els seus
drets i els seus interessos.
2. Quan els acords afectin una pluralitat indeterminada d’interessats, la notiicació
es farà mitjançant edicte que serà exposat al tauler d’anuncis del Col·legi.
3. Les notiicacions es faran de la manera que assenyala l’article 58 de la Llei
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Article 87
1. Contra els actes, els acords o les resolucions adoptades per la Junta de Govern
o la Junta General, subjectes al dret administratiu posen i a la via administrativa
i poden ser objecte de recurs directament davant de la jurisdicció contenciosa administrativa. Això no obstant poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició
davant de l’òrgan que els ha dictat.
2. Els acords, resolucions o actes de la Junta de Govern dictats en exercici de
funcions delegades poden ser objecte de recurs d’alçada davant de l’Administració
delegant, la resolució del qual posa i a la via administrativa.
Article 88
Quan l’acte o resolució recorreguda imposi al recurrent el pagament d’alguna
quantitat, serà requisit indispensable per a la tramitació del recurs acompanyar,
interposant-lo amb l’escrit, el resguard acreditatiu d’haver constituït un dipòsit en
el Col·legi per total import de l’esmentada quantitat.
Article 89
Els actes o les resolucions dictats per la Junta de Govern i la Junta General seran
immediatament executius, llevat dels casos en què una disposició legal o els presents
Estatuts ordenin el contrari, o bé que se’n suspengui l’execució per part de l’organisme que hagi de resoldre els recursos interposats en contra d’ells, en els supòsits
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assenyalats a la vigent Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Article 90
Els acords o resolucions de la mesa electoral posen i a la via administrativa
i poden ser objecte de recurs directament davant de la jurisdicció contenciosa
administrativa, però els interessats podran interposar potestativament, recurs de
reposició davant de la mateixa mesa electoral.
TÍTOL 6
Del règim disciplinari
SECCIÓ 1

Facultats disciplinàries del Col·legi
Article 91
Els membres del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona estaran subjectes
a la responsabilitat disciplinària en cas d’infracció dels seus deures professionals.
El que estableix el paràgraf anterior s’entén sens perjudici de la responsabilitat
penal, civil o de qualsevol altre tipus en què poden incórrer els col·legiats pel que
fa a l’exercici professional.
Article 92
Correspon a la Junta de Govern la competència per exercir sobre els col·legiats
la jurisdicció disciplinària, atenent-se al que disposen les lleis i els presents Estatuts.
Per tal de vetllar per l’ètica professional dels col·legiats es nomenarà una comissió
deontològica.
La Comissió Deontològica estarà formada per cinc persones físiques col·legiades,
dels quals un d’ells, que actuarà com a president, serà escollit per la Junta de Govern
d’entre els seus membres; els altres quatre membres de la Comissió seran escollits
pels mateixos col·legiats no membres de la Junta de Govern que s’interessin en
formar part d’aquesta.
La Comissió Deontològica serà ratiicada per la Junta General de Col·legiats.
La seva composició, funcions, normes, procediments de treball i règim de
renovació i substitució dels seus integrants es desenvoluparan reglamentàriament.
La Comissió Deontològica tindrà un llibre d’actes, que serà d’ús exclusiu d’aquesta
Comissió.
Els seus membres resten obligats a guardar secret sobre les actuacions i deliberacions de la Comissió, ins i tot un cop exhaurit el seu mandat.
En qualsevol cas, la Comissió Deontològica renovarà la seva composició en
inalitzar el mandat de la Junta de Govern.
Article 93
La jurisdicció disciplinària, que s’exercirà sempre amb un escrupolós respecte
als drets i les llibertats consagrats a la Constitució, s’entendrà a la sanció d’infracció de deures professionals o de normes ètiques de conducta en tot el que
afecti la professió; es declararà formació prèvia d’expedient contradictori amb
audiència de l’interessat, d’acord amb els presents Estatuts, i comprendrà les
correccions següents:
1. Inhabilitació professional.
2. Multa.
3. Amonestació.
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4. Obligació de fer activitats de formació professional o deontològica, si la infracció s’ha produït a causa de l’incompliment de deures que afectin a l’exercici o
la deontologia professional.
Article 94
La sanció d’inhabilitació professional impedeix l’exercici professional durant el
temps pel qual hagi estat imposada.
En aquest cas, una vegada hagi adquirit fermesa, la Junta de Govern ho ha de
comunicar a les Administracions competents i al Consell de Col·legis.
SECCIÓ 2

De les faltes i sancions
Article 95
Les faltes en què incorrin els col·legiats es qualiicaran de lleus, greus i molt
greus.
Article 96
Són faltes molt greus:
1. La infracció de les prohibicions contingudes en els apartats 7 i 8 de l’article
27 dels presents Estatuts.
2. La manca de prestació del servei de guàrdia d’urgència, en el temps i la forma
assenyalats per la llei o per l’acord del Col·legi.
3. Els actes i les omissions que constitueixin ofensa greu a la dignitat de la professió o a les normes ètiques que la governen.
4. L’atemptat contra la dignitat dels membres de la Junta de Govern, quan actuïn
en l’exercici de les seves funcions.
5. La comissió de delictes dolosos en qualsevol grau de participació, com a
conseqüència de l’exercici de la professió.
6. La reincidència en falta greu.
7. L’incompliment dels deures professionals quan d’això en resulti un perjudici
greu per les persones destinatàries dels serveis.
8. La vulneració del secret professional.
9. L’exercici de la professió que vulneri una resolució administrativa o judicial
d’inhabilitació.
Article 97
Són faltes greus:
1. L’incompliment de les prohibicions assenyalades en els apartats 11 i 12 de
l’article 27 dels presents Estatuts.
2. L’incompliment dels horaris sobre l’obertura i el tancament dels establiments,
així com de les disposicions reguladores dels torns de guàrdia i el tancament dels
establiments per vacances.
3. Encobrir o emparar l’exercici il·legal de la professió.
4. L’exercici de la professió realitzat en competència deslleial amb els altres
col·legiats.
5. La vulneració de les normes essencials de l’exercici i la deontologia professional.
6. La manca de respecte o de consideració envers els membres de la Junta de
Govern, quan actuïn en l’exercici de les seves funcions.
7. Les infraccions assenyalades a l’article 96 quan no tinguessin entitat suicient
per ser qualiicades com a molt greus.
8. L’incompliment de les disposicions reguladores de l’exercici de la professió,
dictades per les autoritats competents o pels òrgans de govern del Col·legi, que
pugui representar un perjudici greu per a la col·lectivitat.
9. L’incompliment de les disposicions reguladores de la presència del farmacèutic
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a l’oicina de farmàcia en realitzar-se la dispensació, i de les que en cada moment
regulin el règim d’absències.
10. La reincidència en falta lleu.
11. L’incompliment del deure d’assegurança, si és obligatòria.
12. L’incompliment del deure de les prestacions obligatòries establertes per la
Llei, llevat de l’acreditació de causa justiicada que faci impossible la prestació del
servei, després d’haver estat requerida degudament.
13. Les actuacions professionals que vulnerin els principis d’igualtat i de no
discriminació.
Article 98
Són faltes lleus:
1. L’incompliment dels deures assenyalats als apartats 4 i 6 de l’article 27 dels
presents Estatuts.
2. La irregularitat en l’aportació al Col·legi de la informació que d’acord amb la
normativa vigent sigui obligatòria proporcionar.
3. L’incompliment de la normativa que en cada moment estigui vigent, sobre la
col·locació de cartells relatius als torns de guàrdia.
4. L’incompliment de les disposicions reguladores de l’exercici de la professió,
quan, per la seva importància o transcendència, no siguin susceptibles de presentar
un perjudici per a la col·lectivitat.
5. La manca de compliment, en el temps i la forma que s’assenyali, dels requeriments formulats pels òrgans de govern del Col·legi.
6. Les infraccions assenyalades a l’article 97, quan no tinguin una entitat suicient
per ser qualiicades com a greus.
Article 99
Les sancions es graduen en funció de les circumstàncies que concorrin en cada
cas, d’acord amb els principis generals establerts per a la potestat sancionadora en
la legislació de règim jurídic i procediment comú.
Article 100
Les faltes seran penalitzades, d’acord amb la seva importància, amb les sancions
següents:
1. Faltes molt greus:
1.1 Inhabilitació professional durant un temps no superior a cinc anys.
1.2 Multa d’entre 5.001 i 50.000 euros.
2. Faltes greus:
2.1 Inhabilitació professional durant un temps no superior a un any.
2.2 Multa d’entre 1.001 i 5.000 euros.
3. Faltes lleus:
3.1 Amonestació.
3.2 Multa d’una quantitat no superior a 1.000 euros.
4. Sanció complementària:
La imposició de l’obligació de fer activitats de formació professional o deontològica, si la infracció s’ha produït a causa de l’incompliment de deures que afectin
a l’exercici professional o la deontologia professional.
Article 101
Totes les faltes seran sancionades per la Junta de Govern, tramitació prèvia d’expedient contradictori amb audiència dels interessats, de la manera assenyalada a la
secció corresponent del present títol.
Article 102
La Junta de Govern trametrà testimoni dels acords de condemna, per faltes greus
o molt greus, al Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, després que
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hagin guanyat fermesa en via administrativa, així com a les autoritats sanitàries
competents.
Article 103
Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus prescriuen al
cap de dos anys, i les lleus prescriuen al cap d’un any, a comptar d’ençà del dia en
què la infracció es va cometre.
La prescripció queda interrompuda per l’inici, amb coneixement de la persona
interessada, del procediment sancionador. El termini de prescripció es torna a iniciar
si l’expedient sancionador ha estat aturat durant un mes per una causa no imputable
a la persona presumptament infractora.
Article 104
Las sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys
d’haver estat imposades, les sancions per faltes greus prescriuen als dos anys i les
sancions per faltes lleus al cap d’un any.
SECCIÓ 3

Del procediment disciplinari
Article 105
Els expedients disciplinaris es podran iniciar:
1. D’oici, a iniciativa de qualsevol dels membres de la Junta de Govern.
2. Mitjançant denúncia presentada per escrit.
Article 106
La potestat disciplinària es subjectarà als principis de legalitat, irretroactivitat,
tipicitat, proporcionalitat i no concurrència de sancions.
La imposició de tota sanció es dictarà en el marc d’un expedient previ en el qual
es garantiran els principis de presumpció d’innocència, l’audiència de l’interessat,
el dret de defensa, la motivació de la resolució i la separació dels òrgans instructor
i decisori.
Article 107
L’interessat disposarà d’un termini de quinze dies per poder aportar les allegacions i documents que cregui convenient, i proposar la pràctica de les proves
que especiiqui en la seva defensa.
L’instructor ordenarà d’oici les actuacions que cregui més necessàries per a
l’examen dels fets demanant la informació més adient per determinar en el seu cas,
l’existència de responsabilitats susceptibles de sanció. Les proves acordades per
l’instructor es practicaran dins d’un termini que no excedirà de trenta dies.
Article 108
Una vegada s’hagin practicat les proves admeses per l’instructor, es formularà
proposta de resolució en la qual es ixaran de manera raonada els fets, la seva
qualiicació jurídica, es determinarà la infracció i les persones que en resultin
responsables, i la sanció que es proposa.
Article 109
La proposta de resolució es notiicarà als interessats, a qui es possibilitarà l’accés en
tot moment de l’expedient i de les seves actuacions a i que puguin obtenir còpia dels
documents que creguin oportuns, i se’ls oferirà el termini de quinze dies per poder
formular al·legacions i presentar els documents i informacions que facilitin.
Una vegada transcorregut el termini abans esmentat, l’instructor cursarà la seva
proposta a la Junta de Govern del Col·legi juntament amb la totalitat de l’expedient.
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Article 110
La Junta de Govern, abans de resoldre l’expedient, podrà demanar la pràctica
d’actuacions complementàries i es comunicarà als interessats per tal que dins del
termini de 7 dies puguin formular noves al·legacions. La pràctica d’aquestes actuacions complementàries s’hauran de practicar dins del termini de quinze dies.
Article 111
La Junta de Govern dictarà, dins del termini de deu dies, la resolució deinitiva
que serà motivada i decidirà totes les qüestions plantejades pels interessats i es
comunicarà als interessats.
Article 112
S’estableix un termini de ins a sis mesos des de l’inici de les actuacions de l’expedient disciplinari per tal que la Junta de Govern dicti resolució. Les interrupcions
que siguin imputables als interessats seran descomptades de l’esmentat còmput.
Article 113
La resolució que dicti la Junta de Govern en matèria disciplinària posa i a la
via administrativa i pot ser objecte de recurs directament davant de la jurisdicció
contenciosa administrativa. No obstant això, pot ser objecte de recurs potestatiu
de reposició davant de la mateixa Junta de Govern.
(08.106.049)
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DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ
RESOLUCIÓ
EDU/1312/2008, de 12 de març, per la qual s’autoritza l’adscripció entre dos centres
docents públics als efectes del procediment d’admissió d’alumnes.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), estableix que en els
procediments d’admissió d’alumnes en els centres sostinguts amb fons públics, que
imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria o batxillerat, en cas
que no hi hagi places suicients, tindran prioritat aquells alumnes que procedeixin
dels centres que tinguin adscrits.
El Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió
d’alumnat als centres docents en els ensenyaments sufragats amb fons públics, disposa
que l’adscripció de centres que disposa la legislació vigent es pot establir entre centres
que imparteixen segon cicle d’educació infantil i centres d’educació primària, entre
centres que imparteixen educació primària i centres d’educació secundària obligatòria,
i entre centres que imparteixen educació secundària obligatòria i centres de batxillerat,
exclosa la modalitat d’arts, sempre que, en cada cas, ambdós ensenyaments siguin
sufragats amb fons públics i que els centres a adscriure estiguin ubicats en el mateix
municipi que el centre receptor, llevat que en el municipi dels centres a adscriure no hi
hagi oferta dels corresponents ensenyaments. El mateix Decret assigna la competència
per resoldre al respectiu director del corresponent Servei Territorial.
La contínua evolució de la col·lectivitat escolar fa aconsellable revisar les adscripcions per adaptar-les a les necessitats d’escolarització.
El CEIP de Rellinars, de Rellinars, comarca del Vallès Occidental, és convenient
que estigui adscrit a l’IES Castellet, de Sant Vicenç de Castellet, comarca del Bages,
i així ho acrediten els informes emesos per les unitats competents en la matèria.
El CEIP de Rellinars, de Rellinars, està ubicat a l’àmbit del servei territorial del
Vallès Occidental, i l’IES Castellet està ubicat a l’àmbit del servei territorial de
Barcelona II (comarques).
En aquest sentit, acreditat el compliment dels requisits que estableix la normativa
vigent
RESOLC:
Autoritzar l’adscripció del CEIP de Rellinars, codi 08067181, de Rellinars, comarca
del Vallès Occidental, Servei Territorial del Vallès Occidental, a l’IES Castellet,
codi 08046840, de Sant Vicenç de Castellet, comarca del Bages, Servei Territorial
de Barcelona II (comarques), als efectes del procediment d’admissió d’alumnes de
l’educació primària a l’educació secundària obligatòria, per al curs 2008-2009.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Educació, en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oicial de
la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, modiicada per la Llei 4/1999.
Barcelona, 12 de març de 2008
ANNA RIURÓ DE BLAS
Directora dels Serveis Territorials al Vallès Occidental
CAMIL FORTUNY RECASENS
Director dels Serveis Territorials a Barcelona II (comarques)
(08.071.168)
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