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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ JUS/2375/2021, de 21 de juliol, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de
la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya.
Atès l'expedient d'adaptació dels Estatuts del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, del qual
resulta que en data 1 de juny de 2021 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 el Consell
en data 21 d'abril de 2021;
Atesos l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l'Estatut d'autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis en el mercat interior, i els Estatuts del Consell vigents declarats adequats a la legalitat per
la Resolució de 25 d'abril de 1985 (DOGC núm. 550, de 14.6.1985); la Resolució de 20 de novembre de 1990
(DOGC núm. 1372, de 26.11.1990); la Resolució de 10 de març de 1999 (DOGC núm. 2850, de 18.3.1999); i
la Resolució de 17 de juliol de 2000 (DOGC núm. 3189, de 24.7.2000);
Vist que els Estatuts s'adeqüen a la legalitat;
Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s'han aportat els documents
essencials i que s'han complert tots els tràmits establerts;
A proposta de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques,

Resolc:

−1 Declarar l'adequació a la legalitat de l'adaptació dels Estatuts del Consell de Col·legis de Farmacèutics de
Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i
disposar-ne la inscripció al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya.

−2 Disposar que el text dels Estatuts adaptats a la Llei 7/2006, de 31 de maig, es publiqui al DOGC com a
annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 21 de juliol de 2021

Per delegació (Resolució JUS/1041/2021, de 30 de març, DOGC de 16.4.2021)
Joan Ramon Casals i Mata
Director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació

Annex
Estatuts del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.
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Exposició de motius
Els Estatuts del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya varen ser declarats adequats a la legalitat per
la Resolució de 25 d'abril de 1985. Han estat parcialment modificats en dates 20 de novembre de 1990, 10 de
març de 1999 i 17 de juliol de 2000.
Amb posterioritat a la seva aprovació s'han publicat la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions
titulades i dels col·legis, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, entre altres normes, que afecten i incideixen en el desenvolupament de l'activitat a dur a terme
per les corporacions col·legials.
La Llei 7/2006, de 31 de maig, qualifica als consells de col·legis professionals com a corporacions de dret
públic. Els articles 57 a 65 regulen la creació, naturalesa, finalitats, funcions, potestat normativa, autonomia
estatutària, contingut dels estatuts, organització i règim d'adopció d'acords i dissolució dels consells. Els
articles 66 a 70 contenen disposicions comunes als col·legis i als consells de col·legis professionals en relació al
seu règim jurídic, règim econòmic i relacions amb l'administració de la Generalitat.
Per la seva banda, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, inclou en el seu article 3.1.b, dins de l'àmbit d'aplicació
de dita norma, als col·legis professionals i les corporacions de dret públic, per tant, també als consells de
col·legis professionals.
Atenent al contingut de les lleis esmentades i de la seva normativa de desenvolupament, cal adaptar la
redacció dels Estatuts actualment vigents del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya al que
disposen aquests texts legals, tot mantenint la seva estructura i el seu contingut anterior en el que no es vegi
afectat per la nova normativa.
El Ple del Consell es l'òrgan competent per aprovar la modificació del Estatuts del Consell.

Títol I
Disposicions generals

Article 1
Naturalesa jurídica i objecte
El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, de conformitat amb el que disposa la Llei 7/2006, de 31
de maig, és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica i plena capacitat que constitueix l'òrgan
suprem representatiu de la totalitat dels col·legis de farmacèutics existents a Catalunya, és a dir, els de
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Té per objecte la representació de la professió farmacèutica davant la
Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, complint les finalitats i exercint totes les funcions
que li assignin la legislació vigent i els presents estatuts, i qualsevol de les altres disposicions legals que li
siguin d'aplicació.

Article 2
Àmbit territorial
El seu àmbit d'actuació és el del territori de Catalunya i està integrat pels col·legis esmentats en l'article
anterior o qualssevol altres que s'hi constituïssin d'acord amb la normativa vigent.

Article 3
Domicili
El seu domicili és a la ciutat de Barcelona, carrer Girona, 64-66. Es podrà modificar el seu domicili en sessió
ordinària del Ple del Consell, quan es vulgui fer dintre de la mateixa localitat. En la resta dels casos, caldrà ferho per acord en sessió extraordinària especialment convocada a aquest efecte.
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La ubicació del domicili legal del Consell és independent de la possibilitat que aquesta corporació celebri
reunions dels òrgans de govern en altres indrets de Catalunya, sempre que es compleixin la resta de requisits
establerts en els presents Estatuts.

Article 4
Finalitats
1. El Consell té com a finalitat la representació i la defensa generals de la professió farmacèutica, d'acord amb
els interessos i les necessitats de la societat en relació amb l'exercici professional.
2. Per tal de donar compliment a les seves finalitats el Consell durà a terme les activitats següents:
a) Col·laborar amb els poders públics en la reglamentació de les condicions generals de l'exercici de la
professió farmacèutica en totes les seves modalitats.
b) Ordenar i vigilar l'exercici de la professió, dins el marc que estableixen les lleis.
c) Representar els interessos generals de la professió a Catalunya, especialment en les seves relacions amb les
administracions públiques de qualsevol àmbit.
d) Vetllar perquè l'activitat professional dels farmacèutics i les farmacèutiques s'adeqüi als interessos i al
benestar de la ciutadania i, per tant, col·laborar en la millor resolució dels problemes relacionats amb la salut
pública.
e) Adoptar les mesures necessàries per a facilitar a les persones el coneixement de la informació pública
subjecta al règim de transparència.

Article 5
Funcions
Corresponen al Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya el desenvolupament de les funcions
següents:
a) Coordinar els col·legis de farmacèutics de Catalunya.
b) La representació de la professió dins del seu àmbit territorial, sens perjudici de les atribucions pròpies de
cada col·legi.
c) Elaborar les normes comunes a l'exercici professional, al seu règim disciplinari i al procediment sancionador
de conformitat amb la Llei 7/2006, de 31 de maig, la normativa estatal aplicable a l'exercici de la professió i la
normativa estatal i autonòmica en matèria de procediment sancionador.
d) Recollir i elaborar les normes deontològiques comunes a la professió farmacèutica i vetllar pel seu
compliment.
e) Aprovar, i en el seu cas modificar, els seus propis estatuts, a suggeriment de la Junta de Govern d'algun
dels col·legis o a iniciativa del propi Consell, prèvia informació a les juntes govern dels col·legis que el
constitueixen.
f) Mitjançar en els conflictes que puguin sorgir entre els col·legis professionals o, si escau, resoldre'ls per via
arbitral.
g) Conèixer i resoldre recursos de reposició contra els actes, acords i resolucions del Consell.
h) Exercir les funcions disciplinàries en relació amb les persones membres dels òrgans de govern dels col·legis
de la seva jurisdicció, així com les que puguin deduir-se en aquesta matèria respecte dels i les membres del
consell de col·legis.
i) Aprovar el seu propi pressupost, la memòria, els balanços i els comptes anuals.
j) Fixar la participació equitativa dels col·legis en el sosteniment del Consell.
k) Informar sobre totes les normes que proposi el Govern de la Generalitat que afectin les condicions generals
de l'exercici de la professió farmacèutica, així com totes aquelles que l'Administració General de l'Estat li vulgui

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

4/12

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8470 - 2.8.2021
CVE-DOGC-A-21207024-2021

sotmetre, demanant, sempre que els terminis administratius ho permeten, el parer de les juntes de govern
dels diferents col·legis.
l) Intervenir, tal com estigui previst a les normes legals, en els casos d'agrupació, segregació o dissolució dels
col·legis de farmacèutics de Catalunya.
m) Col·laborar amb els col·legis en la interpretació de les normes professionals de caràcter general.
n) Coordinar la celebració de les convocatòries d'eleccions dels òrgans de govern dels col·legis i vetllar pel
compliment de les condicions exigides per les lleis i els estatuts del propi Consell i de cada col·legi en la
representació i proclamació de candidatures.
o) Adoptar les mesures necessàries per tal de que els col·legis compleixin les resolucions del Consell, dictades
en matèries de la seva pròpia competència.
p) Vetllar perquè l'actuació col·legial s'ajusti a les normes que regulen l'exercici de la professió farmacèutica i al
principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes per tal que no es produeixi cap tipus de discriminació.
q) Fomentar, crear i organitzar institucions, serveis i activitats d'interès per a la professió farmacèutica, que
tinguin per objecte la promoció professional i cultural, l'especialització, l'assistència social i sanitària, la
cooperació mútua, el foment de l'ocupació i tantes com fossin convenients, establint acords o convenis, si
fossin necessaris, amb l'Administració o les entitats i institucions que correspongui.
r) Relacionar-se, en l'exercici de les seves funcions, amb els altres organismes professionals de l'Estat i de les
comunitats autònomes, per tot el que sigui d'interès per als col·legis de Catalunya i en general per a la
professió.
s) Totes les altres que els siguin atribuïdes per la legislació vigent.

Títol II
De l'organització del Consell, composició dels seus òrgans de govern i de les relacions amb l'Administració de la
Generalitat

Article 6
Elecció i composició del Ple del Consell
1. L'òrgan plenari de govern del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, estarà format pels i per les
membres següents:
a) Quatre consellers o conselleres nats, que seran els presidents o presidentes dels col·legis de Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona, que tindran la representació de llurs col·legis a tots els efectes.
b) Sis consellers o conselleres elegits lliurament, tres pel col·legi de Barcelona i un per cadascun dels de
Girona, Lleida i Tarragona.
L'elecció de dits consellers o conselleres es farà entre membres de les juntes de govern dels quatre col·legis,
en la forma prevista per llurs estatuts.
Per poder ser designat conseller o consellera dels inclosos en el grup b caldrà ser col·legiat o col·legiada en
exercici, amb tres anys d'antiguitat com a mínim, i no estar sancionat o sancionada disciplinàriament per falta
greu o molt greu.
2. Una vegada s'hagi realitzat l'elecció dels consellers o de les conselleres a que fa referència la lletra b del
número 1 d'aquest article es durà a terme la constitució formal del Consell.

Article 7
Durada en el càrrec dels consellers i de les conselleres
1. Els consellers i les conselleres nats cessaran com a tals en el moment que cessin en el càrrec de president
del seu col·legi respectiu i seran automàticament substituïts sense altra formalitat per qui els rellevi en el
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càrrec.
Els consellers i les conselleres per elecció tindran un període d'exercici en el càrrec, d'acord amb el que es
disposi a tal efecte als estatuts dels col·legis respectius.
En tot cas, exhaurit el nomenament de membre de junta del col·legi, cessaran com a consellers o conselleres.
2. Amb la finalitat de fer coincidir els períodes d'exercici dels càrrecs, es coordinaran les dates d'eleccions dels
quatre col·legis, a partir de la primera renovació que hi hagi.
En cas de vacant d'un membre del Consell, la junta de govern del col·legi corresponent escollirà qui hagi de
substituir-lo com a conseller o consellera per al termini que resti. Si el conseller o consellera cessant ocupés un
càrrec directiu, en el mateix Consell aquest càrrec s'hauria de nomenar o elegir novament d'acord amb l'article
8.

Article 8
Funcions del Ple del Consell
Són funcions del Ple del Consell les següents:
a) Aprovar els programes i plans generals d'actuació per a la defensa dels interessos de la professió
farmacèutica i les finalitats del Consell.
b) Aprovar els pressupostos, liquidacions de comptes i balanços de cada exercici, la memòria anual, així com
aprovar la quota que hagi de satisfer, proporcionalment, cada Col·legi.
c) Modificar els estatuts.
d) Aprovar, si escau, el reglament intern del Consell de Col·legis Professionals de Farmacèutics de Catalunya.
e) Elegir, entre els consellers o conselleres del Ple del Consell, tant al president o presidenta com a la resta
dels càrrecs del Consell, de conformitat amb l'article 10 d'aquests estatuts.
f) Qualsevol altres previstes en aquest Estatut i aquelles altres que poguessin correspondre-li en virtut de
disposicions legals o reglamentàries.
g) Resoldre les sol·licituds d'accés a la informació pública que es formulin d'acord amb la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la seva normativa de
desenvolupament.

Article 9
Càrrecs del Consell
El Consell tindrà els càrrecs directius següents:
a) Un president o una presidenta. Podrà delegar en altres consellers o conselleres les funcions que consideri
convenients.
b) Un vicepresident o una vicepresidenta.
c) Un secretari o una secretaria. Serà el o la cap del personal i tindrà al seu càrrec la cura d'expedients i
registres.
d) Un tresorer o una tresorera.
e) Un vicesecretari o una vicesecretària i un vicetresorer o una vicetresorera.

Article 10
Nomenament del president o de la presidenta del Consell i de la resta de càrrecs directius
El president o la presidenta del Consell serà elegit o elegida per tots els consellers i les conselleres en el termini
de trenta dies des de la constitució del Consell en elecció lliure entre els proposats o les proposades pels
consellers o per les conselleres entre ells o elles, inclosos i incloses els i les vocals nats. L'elecció es farà per
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majoria de vots. Els altres càrrecs directius seran nomenats entre membres del Consell i per ells o elles, a
proposta del president o presidenta.

Article 11
Funcions del president o de la presidenta del Consell
1. Corresponen al president o a la presidenta del Consell les funcions següents:
a) La representació legal del Consell i l'exercici dels drets i funcions que li atorguin els presents Estatuts i els
acords vàlidament adoptats.
b) Convocar i presidir les reunions, ordenar les deliberacions, i obrir, suspendre o aixecar les sessions.
c) Exercir les accions de tota mena que corresponguin en defensa de la professió i dels col·legis integrants en
el Consell, davant les administracions públiques i davant tota classe de tribunals.
d) Vetllar pel compliment dels acords.
e) Visar els documents i certificacions que s'emetin pel secretari o per la secretaria del Consell.
f) Dirimir amb vot de qualitat els empats que resultin en les votacions.
g) Exercir les altres competències atribuïdes per la legislació vigent i el que es disposa en els presents Estatuts.
2. El president o la presidenta podrà delegar en altres consellers o conselleres les funcions que consideri
convenients.

Article 12
Funcions del vicepresident o de la vicepresidenta del Consell
Correspon al vicepresident o a la vicepresidenta del Consell substituir al president o a la presidenta per causa
d'absència, vacances, dimissió o malaltia.

Article 13
Funcions del secretari o de la secretaria del Consell
Corresponen al secretari o a la secretaria del Consell les funcions següents:
a) Donar fe, estendre i autoritzar les actes i certificacions amb el vistiplau del president.
b) Exercir les funcions pròpies de la Secretaria. Serà el/la cap de personal i tindrà al seu càrrec la cura i
custòdia dels expedients i registres.
c) Organitzar la Secretaria i coordinar les funcions pròpies del Consell.

Article 14
Funcions del vicesecretari o de la vicesecretaria del Consell
Correspon al vicesecretari o a la vicesecretaria del Consell substituir al secretari o a la secretaria per causa
d'absència, vacances, dimissió o malaltia.

Article 15
Funcions del tresorer o de la tresorera del Consell
Corresponen al tresorer o a la tresorera del Consell, que ho serà també del Comitè Directiu i del Ple, les
següents funcions:
a) Recaptar fons.
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b) Obrir comptes en institucions financeres i bancàries i emplenar les corresponents ordres de pagament,
autoritzades amb la signatura del president o de la presidenta.
c) Portar els llibres de comptabilitat.
d) Preparar l'estat de comptes de cada exercici i proposar els pressupostos anuals.

Article 16
Funcions del vicetresorer o de la vicetresorera del Consell
Correspon al vicetresorer o a la vicetresorera del Consell substituir al tresorer o a la tresorera per causa
d'absència, vacances, dimissió o malaltia.

Article 17
Cessament dels consellers directius o de les conselleres directives
1. Els consellers directius o les conselleres directives, llevat del president o de la presidenta, cessaran en els
seus càrrecs quan hagin cessat com a consellers o conselleres.
2. Quan es produeixi el cessament d'algun dels càrrecs directius, el Consell, a la primera sessió que celebri,
procedirà a elegir o nomenar el conseller que haurà de succeir-lo, d'acord amb la regulació prevista a l'article
10 dels presents estatuts, i pel termini que a l'antic càrrec directiu li restava per ocupar el càrrec.

Article 18
Sessions del Consell
1. El Ple del Consell es reunirà, almenys, cada dos mesos i podrà celebrar les seves sessions a qualsevol lloc de
Catalunya. També es reunirà quan les circumstàncies ho aconsellin, prèvia convocatòria del president o de la
presidenta o a petició, com a mínim, de dos membres nats o cinc consellers.
Les convocatòries seran ordenades pel president o per la presidenta i es faran almenys amb set dies naturals
d'anticipació. Hi constarà l'ordre del dia, data, lloc i hora de la sessió en primera i segona convocatòria, fixada
aquesta segona, no abans de mitja hora respecte de la primera.
En cas d'urgència, el president o la presidenta podrà reduir els terminis de convocatòria el temps mínim
necessari perquè es pugui fer la reunió vàlida, pel que fa al nombre d'assistents, sempre que hi siguin presents
tots els consellers o les conselleres nats o els consellers o les conselleres expressament delegats i delegades
d'aquests o aquestes i per tractar únicament de l'ordre del dia establert.
2. El Consell, en les seves reunions ordinàries, restarà vàlidament constituït, si hi concorren la meitat més un
dels seus i les seves membres a la primera convocatòria, i amb qualsevol nombre d'assistents que concorrin a
la segona convocatòria.
3. Els membres del Consell podran assistir a les reunions del Ple, mitjançant sistemes de videoconferència o
altres mitjans tècnics com la conferència telefònica múltiple que permetin el reconeixement i identificació de
les persones assistents, així com la permanent comunicació entre elles.
En cas que la reunió es celebrés íntegrament de forma telemàtica o algun dels membres assistissin per aquesta
via, el Consell restarà vàlidament constituït si hi concorren la meitat més un dels seus i les seves membres a la
primera convocatòria, i amb qualsevol nombre d'assistents que concorrin a la segona convocatòria.

Article 19
Relacions amb la Generalitat de Catalunya i amb altres entitats de la mateixa professió
1. Les relacions del Consell amb l'Administració de la Generalitat es regeixen pels principis de coordinació i
cooperació, sens perjudici de la delegació de competències o la formalització d'acords d'encàrrec de gestió.
2. El Consell és autònom respecte a altres entitats de la mateixa professió de fora de Catalunya. Les relacions
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amb aquestes entitats es regeixen pels principis de col·laboració i cooperació voluntàries.

Títol III
Règim econòmic

Article 20
Sosteniment del Consell
El Consell té plena capacitat jurídica i, per tant, també l'exercirà en l'àmbit econòmic i patrimonial per al
compliment dels seus fins.
Els col·legis de farmacèutics de Catalunya hauran de participar en el sosteniment del Consell en la forma i
proporció que aquest estableixi.

Article 21
Recursos ordinaris i extraordinaris del Consell
A banda de la participació dels col·legis en les despeses del Consell, el Consell pot generar recursos de caràcter
ordinari o extraordinari.
Seran recursos ordinaris:
a) Els drets per l'expedició de tota mena de documents, emissió de dictàmens i per la prestació de serveis en el
desenvolupament de les funcions públiques del Consell a requeriment de terceres persones.
b) Els que procedeixen de rendes, interessos o beneficis provinents de la gestió i administració del seu
patrimoni.
c) Els drets d'intervenció professional.
d) Qualsevol altre de similar característica i legalment possible.
Seran recursos extraordinaris:
a) Les dotacions, herències i llegats que es puguin atorgar al seu favor.
b) Les subvencions de tota mena que li concedeixi la Generalitat de Catalunya, l'Administració de l'Estat o
qualsevol altra corporació o institució.
c) Les quantitats que per qualsevol altre concepte li puguin correspondre.

Article 22
Exercici econòmic i elaboració i aprovació del pressupost
1. L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural.
2. Durant el darrer trimestre de l'any, el tresorer o tresorera proposarà al Ple del Consell el projecte de
pressupost per a l'exercici vinent, amb les partides d'ingressos i despeses corresponents.
3. En cas que el pressupost no fos aprovat, es considerarà automàticament prorrogat el de l'exercici anterior,
amb l'addició, en el seu cas, de les partides que s'hagin d'atendre en virtut d'una disposició legal en matèria de
persones o per assumir un compromís prèviament acordat pel Consell.

Article 23
Compensació de despeses dels consellers o de les conselleres
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Els consellers o les conselleres seran compensats de les despeses o els perjudicis que se li causin per l'exercici
del seu càrrec. El Consell fixarà la quantia de la compensació, que podrà ser satisfeta amb càrrec al
pressupost.

Article 24
Liquidació de comptes i balanç general
1. Dins del primer quadrimestre de l'any següent, el tresorer o la tresorera presentarà al Ple del Consell la
liquidació i el compte de resultats del pressupost de l'exercici anterior i el balanç general i el resum del compte
de resultats econòmics.
2. El Consell es sotmetrà anualment a una auditoria externa per controlar la gestió financera i pressupostària.

Títol IV
Del règim jurídic del Consell

Article 25
Competències del Consell i autonomia dels col·legis integrants
1. Correspon al Consell l'exercici de les competències que li són atribuïdes per l'ordenament jurídic en la
totalitat del territori de Catalunya i en especial les que es deriven de les finalitats i funcions que s'especifiquen
als articles 4 i 5 dels presents Estatuts.
2. El Consell reconeix l'autonomia i les competències que la normativa aplicable atribueix als respectius
col·legis que l'integren, assumint la funció genèrica coordinadora i les altres que li són atribuïdes segons
l'article anterior.

Article 26
Naturalesa jurídica. Funcions públiques i privades
1. El Consell, en llur condició de corporació de dret públic i en l'àmbit de llurs funcions públiques, actua d'acord
amb el dret administratiu i exerceix les potestats inherents a l'Administració Pública.
En l'exercici d'aquestes funcions publiques, quan es relacioni amb les persones col·legiades i la ciutadania, el
Consell ha de respectar els drets i garanties procedimentals que estableix la legislació de règim jurídic i
procediment administratiu.
2. En l'exercici de llurs funcions privades, el Consell resta sotmès al dret privat. També queden inclosos en
aquest àmbit els aspectes relatius al patrimoni, a la contractació i les relacions amb llur personal que es
regeixen pel dret laboral.

Article 27
Adopció d'acords. Validesa i eficàcia dels acords
1. Els acords del Consell s'adopten per majoria simple de vots dels membres presents o representats, seguint
el sistema de vot ponderat establert a l'article 64 de la Llei 7/2006, de 31 de maig.
2. Correspondrà a cada col·legi un nombre de vots igual o proporcional al de persones col·legiades, però per
l'adopció de l'acord serà necessari el vot favorable de més d'una quarta part de la representació dels col·legis
presents.
3. A efectes del còmput, cada col·legi haurà de remetre al Consell una llista de les respectives persones
col·legiades, amb altes i baixes, que seran controlades pel secretari o secretària. En cada anualitat regirà el
nombre de persones col·legiades enregistrades el 31 de desembre de l'any anterior.
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4. En matèria disciplinària cada conseller o consellera tindrà un sol vot sense possibilitat de delegació. En
aquest cas les votacions seran secretes i s'exigirà majoria simple per a la validesa dels acords. El president o la
presidenta tindrà vot de qualitat.
En el cas que un conseller o una consellera estigui implicat o implicada en el procediment sancionador, haurà
d'abstenir-se en la votació.
5. Les deliberacions i els acords de les sessions del Ple del Consell es faran constar en actes signades pel
president o per la presidenta i pel secretari o per la secretària, que s'incorporaran al corresponent llibre i seran
aprovats en alguna de les properes sessions del Ple del Consell.
6. Els acords del Consell que afectin a la seva regulació interna tindran la publicitat adequada per tal d'ésser
coneguts convenientment per tot el col·lectiu de farmacèutics.
Els acords del Consell seran vàlids i produiran efectes a tercers o als respectius col·legis a partir del dia següent
la seva notificació o publicació.
7. Els acords del Consell dictats per delegació de l'Administració han de ser notificats a l'òrgan delegant, en el
termini de deu dies a comptar des de la seva adopció i poden ser objecte de recurs davant de l'òrgan delegant.

Títol V
Règim d'impugnació dels acords adoptats pel Consell

Article 28
Recurs de reposició
1. Contra els acords del Consell subjectes al dret administratiu es podrà interposar, amb caràcter potestatiu,
recurs de reposició en el termini d'un mes.
2. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que s'hagi notificat a l'interessat
una resolució expressa s'entendrà desestimat dit recurs i restarà expedita la via contenciosa administrativa.
3. El recurs de reposició es formalitzarà d'acord amb la legislació de procediment administratiu aplicable.
4. Estan legitimats per interposar recurs de reposició els titulars individuals d'un dret o interès legítim que els
afecti directament en l'assumpte.
5. En tot cas estaran legitimats per interposar recursos els respectius col·legis de farmacèutics de Catalunya
respecte dels actes, acords o resolucions del Consell.

Article 29
Recurs contenciós administratiu
Els actes i els acords del Consell esgoten la via administrativa i, llevat que s'interposi, quan s'escaigui, el recurs
potestatiu de reposició, amb caràcter previ, seran susceptibles de recurs contenciós administratiu davant la
jurisdicció contenciosa administrativa en la forma establerta per la seva llei reguladora.

Títol VI
Règim disciplinari

Article 30
Potestat sancionadora del Consell
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Els i les membres del Consell incorreran en responsabilitat disciplinària en els supòsits establerts en el següent
article. La potestat sancionadora correspon al Consell. En cap cas podrà imposar-se una sanció sense que
s'hagi tramitat el corresponent procediment.

Article 31
Infraccions
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
1. Són infraccions lleus:
a) La inobservança d'escassa transcendència dels preceptes estatutaris i dels acords del Consell.
b) Les faltes d'assistència, reiterades i injustificades, a les reunions del Consell.
c) Els actes provats de desconsideració manifesta cap als consellers del Ple en l'exercici de les seves funcions.
d) Els actes lleus d'indisciplina en el Consell.
2. Són faltes greus:
a) L'incompliment inexcusable dels preceptes estatutaris o dels acords del Consell.
b) La falsificació constatada dels documents que es presentin en el Consell.
c) Els actes reiterats d'indisciplina amb les decisions del Consell.
d) La comissió en el terme d'un any de més d'una falta lleu, quan hagi estat sancionat mitjançant resolució
ferma.
3. Són infraccions molt greus:
a) Les considerades com a greus sempre que concorrin en elles circumstàncies d'especial malícia o dol.
b) La comissió en el terme d'un any, de més d'una infracció greu, quan hagi estat sancionat mitjançant
resolució ferma.
c) La realització d'accions que ataquin de manera transcendent a la dignitat o a l'ètica professional.

Article 32
Sancions
Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les infraccions anteriors són les següents:
1. Per infraccions lleus:
a) Amonestació privada.
b) Multa de fins a 1.000,00 euros.
2. Per faltes greus:
a) Inhabilitació per a l'exercici de càrrecs directius del Consell per temps no superior a un any.
b) Multa de 1.001,00 euros fins a 5.000,00 euros.
3. Per faltes molt greus:
a) Inhabilitació per a l'exercici de càrrecs directius del Consell per temps no superior a cinc anys.
b) Multa de 5.001,00 euros fins a 50.000,00 euros.
c) Expulsió definitiva del Ple del Consell.

Article 33
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Prescripció de les infraccions i sancions
Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als dos anys i les lleus a l'any. Les sancions
imposades per infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als dos anys i les imposades per
faltes lleus a l'any.

Article 34
Procediment sancionador
En aquesta matèria seran aplicables les previsions sobre la potestat sancionadora que es disposen a la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de règim administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Títol VII
Modificació dels estatuts

Article 35
Requisits per a la modificació dels estatuts
1. Els presents estatuts podran ser modificats a instàncies, com a mínim, d'una quarta part dels i les membres
del Ple del Consell o a proposta de la Junta de Govern d'un Col·legi.
2. La modificació d'aquests estatuts requerirà l'aprovació per majoria absoluta dels i les membres del Consell,
sent necessari a més el vot favorable d'algun membre de la representació de cada Col·legi.
3. El Consell serà especialment convocat a aquest efecte, amb trasllat a cadascun dels seus i les seves
membres del text proposat.
4. La sol·licitud de modificació estatutària haurà de recollir la proposta sobre la qual versi amb la redacció
pretesa dels articles afectats.
5. La modificació dels estatuts haurà de ser informada a través de les juntes generals dels quatre col·legis.
6. La modificació haurà de ser remesa al Departament de la Generalitat de Catalunya amb competència en
matèria de col·legis i consells professionals perquè, prèvia qualificació de legalitat, sigui inscrita al Registre de
col·legis professionals de Catalunya i posteriorment publicada en el DOGC.

Disposició derogatòria
Queden derogats els Estatuts del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya declarats adequats a la
legalitat per la Resolució de 25 d'abril de 1985 i les seves posteriors modificacions adoptades per les
resolucions de 20 de novembre de 1990, 10 de març de 1999 i 17 de juliol de 2000.

Disposició final
Aquests Estatuts entraran en vigor al dia següent de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

(21.207.024)
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