Aprovat per la Junta de Govern
25 de gener de 2017

Projecte de Modificació dels Estatuts del Col·legi de Periodistes de
Catalunya per a incorporar la regulació de la figura de la persona
precol·legiada
1.

Objecte de la modificació dels Estatuts

El Col·legi de Periodistes de Catalunya es planteja incorporar una nova figura a la seva
organització, que denomina “persona precol·legiada” a partir de la necessitat
observada en les visites a les facultats de periodisme i/o comunicació.
Es tracta d’incorporar els estudiants dels darrers cursos formatius amb la voluntat
d’aixoplugar-los al Col·legi de Periodistes de Catalunya del qual podran obtenir-ne una
sèrie de beneficis com ara participar de la formació continuada, fer pràctiques
periodístiques i utilitzar els serveis del Centre de Documentació, entre d’altres
avantatges, de conformitat amb el que estableixi el reglament que ho desenvoluparà i
acordi la Junta de Govern en exercici del desenvolupament dels Estatuts i del
reglament.
La finalitat de la Junta és facilitar el contacte amb la professió a aquest col·lectiu i el
seu accés al món laboral.

2.

Tramitació

La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya, reunida en sessió ordinària
de 16 de setembre de 2016 va acordar iniciar els tràmits per tal de regular en els
Estatuts col·legials la figura de la persona precol·legiada, encarregant a la Comissió
Permanent que elaborés una proposta de regulació d’aquesta figura.
Posteriorment, la Comissió Permanent va presentar a la Junta de Govern la present
modificació de diferents articles dels Estatuts que regulen la figura de la persona
precol·legiada així com un Reglament específic que desenvolupa aquesta figura, per tal
que acordés sotmetre’ls a informació pública col·legial de conformitat amb el que
disposen els Estatuts.
En conseqüència, la Junta de Govern reunida en sessió ordinària de 25 de gener de
2017 ha acordat aprovar inicialment el Projecte de modificació dels Estatuts per a
incorporar la regulació de la figura de la persona precol·legiada i sotmetre’l a
informació pública col·legial durant el termini d’un mes des de la seva publicació a la
web del Col·legi per tal que les persones col·legiades puguin formular-hi esmenes, de
conformitat amb el que estableix l’article 91.1 dels Estatuts del Col·legi de Periodistes
de Catalunya, aprovats definitivament per l’Assemblea General Extraordinària reunida
en sessió de 25 de juny de 2012 i publicats en el DOGC número 6232 de 15 d’octubre
de 2012.
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Posteriorment, una vegada finalitzat aquest termini, la Junta de Govern analitzarà les
esmenes presentades i acordarà motivadament la seva incorporació o no incorporació
a la proposta de text definitiu que elevarà a l’Assemblea General per a la seva
aprovació. Les persones col·legiades que hagin formulat esmenes, i aquestes no hagin
estat incorporades a la proposta de text definitiu elevat a l’Assemblea General, tindran
dret a defensar-les en la pròpia assemblea de conformitat amb el procés que acordarà
la Junta de Govern.
Per al cas que no es presentin esmenes dins del termini previst, el text sotmès a
informació pública s’entendrà aprovat com a proposta definitiva elevant-se
directament a l’Assemblea General per a la seva aprovació en una sessió extraordinària
convocada a tal efecte.

3.

Contingut i proposta de la modificació estatutària que es sotmet a informació
pública col·legial

La proposta de modificació dels Estatuts incorpora la regulació de la figura de la
persona precol·legiada addicionant d’una banda, un nou títol II. Bis i un nou article
19.bis, i de l’altra, modificant els articles 2, 27, 28d), 35.1e), 40.2f), 41.2d), 56.1f), 75,
76.1 i 78.
3.1. Addició d’un nou apartat 4t a l’article 2 dels Estatuts
Es proposa addicionar un nou apartat 4t a l’article 2 dels Estatuts on s’estableix que les
persones precol·legiades es poden integrar voluntàriament al Col·legi, tot i que no
tenen la condició de membres de ple dret, atès que aquesta condició està reservada a
les persones col·legiades de conformitat amb la legislació en matèria de col·legis
professionals. Com a conseqüència de la incorporació d’un nou apartat 4t, s’adequa la
numeració del darrer paràgraf relatiu a les societats professionals:
Article 2. Membres del Col·legi
1. El Col·legi està format per persones col·legiades d’acord amb el que disposen els
presents Estatuts.
2. S’incorporen amb plenitud de drets com a persones col·legiades les persones
llicenciades, graduades i doctorades en Ciències de la Informació (branca de Periodisme),
Periodisme i Comunicació Audiovisual, anomenades “periodistes”, o en qualsevol altre
títol estranger equivalent que hagi estat degudament homologat, amb la finalitat
d’exercici de la professió de periodisme, sempre que posseeixin els requisits exigits per
aquests Estatuts.
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3. D’altra banda, el Col·legi també integra totes aquelles persones professionals que hagin
estat habilitades d’acord amb el que disposen les Disposicions Transitòries de la Llei
22/1985; i, si s’escau, d’acord amb el que estableixin aquelles modificacions de les
Disposicions Transitòries de la citada Llei que es poguessin aprovar o qualsevol altra nova
via d’habilitació que es pugui iniciar d’acord amb la normativa vigent.
4. Les persones que estiguin matriculades en el tercer o quart curs del Grau en Ciències de
la Informació (branca de Periodisme) o del Grau en Periodisme, de qualsevol universitat, es
poden incorporar voluntàriament al Col·legi en qualitat de persones col·legiades, en els
termes previstos en aquests Estatuts i en el Reglament que els desenvolupin.
5. Les societats professionals no són membres del Col·legi, però es poden inscriure amb
caràcter voluntari en el Registre de Societats Professionals del Col·legi de conformitat amb
el que estableix la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, modificada per
la Llei 25/2009, de 22 de desembre.

3.2. Addició d’un nou Títol II. Bis i d’un nou article 19.bis sobre les persones
precol·legiades
Per tal de regular aquesta figura, es proposa addicionar un nou Títol II. Bis denominat
“Sobre les persones precol·legiades”, que es situa entre el Títol II relatiu a les persones
col·legiades i el Títol III que regula la figura de les societats professionals; i també es
proposa addicionar un nou article 19.bis, únic article del nou Títol II. Bis:
Títol II. Bis. Sobre les persones precol·legiades
Article 19bis.
Persones precol·legiades
1. Podran incorporar-se al Col·legi de Periodistes de Catalunya com a persones
precol·legiades, sense drets polítics ni els drets inherents al títol professional de
periodisme, els estudiants universitaris que estiguin matriculats en el tercer o quart curs
del Grau en Ciències de la Informació (branca de Periodisme) o del Grau en Periodisme,
impartit per qualsevol universitat, i conseqüentment no compleixin els requisits per a la
integració en el Col·legi establerts en l’article 10 d’aquests Estatuts..
2. Els drets i deures de les persones precol·legiades, amb les limitacions establertes en
l’apartat anterior, es regularan mitjançant un reglament, i el seu abast serà concretat per
la Junta de Govern.
3. La Junta de Govern serà competent per a desenvolupar el procediment per a donar-se
d’alta i de baixa al Col·legi en la condició de persona precol·legiada, així com per a
determinar l’abast de la participació de les persones precol·legiades en la vida col·legial en
els termes fixats en aquests Estatuts i en el corresponent reglament desenvolupador.
4. L’Assemblea General podrà aprovar una quota específica per a les persones
precol·legiades, que en cap cas serà superior a la quota de les persones col·legiades. La
manca de pagament d’aquesta quota suposarà la pèrdua de la condició de persona
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precol·legiada i dels drets corresponents, de conformitat amb el procediment que
estableixi la Junta de Govern.
5. En el moment en què els estudiants obtinguin el títol universitari oficial que d’acord amb
els articles 2 i 10 d’aquests Estatuts dóna dret a incorporar-se al Col·legi com a persones
col·legiades, perdran la condició de persona precol·legiada, atès que ja podran sol·licitar la
seva incorporació al Col·legi com a persones col·legiades.

3.3. Modificació dels apartats 1r i 2n de l’article 27 dels Estatuts
Es proposa modificar l’apartat primer de l’article 27 dels Estatuts per tal d’establir que
les decisions que prengui l’Assemblea General, no només obliguen a totes les persones
col·legiades (incloses les absents), sinó també a les societats professionals i a les
persones precol·legiades. En aquest sentit, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 19.bis,
es proposa especificar que les persones precol·legiades no tenen dret a participar a les
Assemblees Generals, modificant l’apartat segon de l’article 27. La proposta de
modificació és la següent:
Article 27.
Naturalesa i funcionament de l’Assemblea
1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà del Col·legi. Els seus acords, adoptats pel principi
majoritari, obliguen a totes les persones col·legiades, incloent-hi també les persones
col·legiades absents, així com també a les persones precol·legiades i a les societats
professionals degudament inscrites.
2. Totes les persones col·legiades (actives, no actives i jubilades) poden participar a
l’Assemblea General amb veu i vot, sempre que estiguin en plenitud de drets. En aquest
sentit, les persones col·legiades que no estiguin al corrent de pagament de les quotes
col·legials no tindran el dret de vot ni a les assemblees generals ni a les eleccions
col·legials. Les persones precol·legiades no poden participar a les assemblees generals ni
amb veu ni amb vot.
3. Les Assemblees Generals poden ser ordinàries o extraordinàries. També es podran
convocar Assemblees Generals que integrin alhora el caràcter ordinari i extraordinari,
quan així es justifiqui.
4. L’Assemblea, a proposta de la Junta de Govern, podrà aprovar un reglament que
desenvolupi la regulació del funcionament de les assemblees, tant ordinàries com
extraordinàries.

3.4. Modificació de la funció d) de l’article 28 dels Estatuts
D’acord amb el que s’estableix en el nou article 19.bis dels Estatuts, l’Assemblea
General podrà aprovar una quota específica per a les persones precol·legiades. És per
aquest motiu que es proposa modificar la funció d) de l’article 28 dels Estatuts, que
regula la funció de fixar les quanties de les quotes col·legials:
4

Aprovat per la Junta de Govern
25 de gener de 2017

Article 28
Funcions de l’Assemblea General
L’Assemblea General té les funcions següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Aprovar i modificar els Estatuts dels Col·legi, així com el Reglament de règim
interior.
Acordar la destitució dels membres de la Junta de Govern.
Examinar i aprovar la gestió feta per la Junta de Govern, així com el pressupost, els
comptes anuals i les seves liquidacions.
Fixar les quanties de les quotes col·legials ordinàries i extraordinàries, incloses les
derrames, així com les quanties de les quotes de les persones precol·legiades.
Aprovar les aportacions extraordinàries.
Decidir sobre l’adquisició, la disposició o el gravamen de béns patrimonials
immobles.
Aprovar i modificar el Codi deontològic del periodisme.
Decidir sobre aquelles qüestions que la Junta de Govern sotmeti a la seva
consideració o hagin estat formulades a petició de les persones col·legiades.
Acordar la fusió, l’absorció, la segregació o la dissolució del col·legi professional
d’acord amb el que disposen aquests Estatuts i la normativa vigent aplicable.
Resoldre sobre qualsevol qüestió que li atribueixin les lleis, els reglaments o aquests
Estatuts, o que no sigui reservada a la Junta de Govern, i en general, qualsevol que
persegueixi aconseguir els objectius i finalitats del Col·legi.

3.5. Modificació de la funció e) de l’article 35 dels Estatuts
De conformitat amb la modificació de l’apartat d) de l’article 28, procedeix modificar
l’apartat e) de l’article 35 dels Estatuts, establint que la Junta de Govern serà
competent per a recaptar les quotes de tots tipus i altres aportacions que hagin de fer
efectives tant les persones col·legiades com les persones precol·legiades.
D’altra banda, el mateix article 19.bis atribueix a la Junta de Govern la facultat de
desenvolupar el procediment per a donar d’alta i de baixa una persona precol·legiada,
la seva participació en la vida del Col·legi, i concretar l’abast dels drets i deures fixats
reglamentàriament; motiu pel qual procedeix incorporar un nou apartat r) en l’article
35 que contempli aquesta funció. La proposta de modificació és la següent:
Article 35.
Funcions
1. Són funcions del Ple de la Junta de Govern:
a)
b)
c)

L’activitat de direcció, administració i govern del Col·legi.
Fer complir els acords del Ple i de les Assemblees.
Donar suport a les persones col·legiades en les seves justes aspiracions
professionals, i adoptar les mesures que es considerin convenients per a la defensa
del Col·legi i la professió, incloent-hi, si s’escau, les accions penals.
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d)
e)

Disposar les línies generals de la inversió dels fons de l’entitat.
Confeccionar els pressupostos econòmics anuals, així com la memòria anual, i
recaptar les quotes de tot tipus i altres aportacions que hagin de fer efectives les
persones col·legiades i les persones precol·legiades.
f) Vetllar perquè tots els òrgans col·legials compleixin amb els fins estatutaris, així
com que les persones col·legiades compleixin amb les normatives col·legials.
g) Resoldre els recursos de reposició que es presentin contra les seves decisions.
h) Crear i dissoldre les comissions col·legials, com també la Comissió Permanent.
i) Aprovar les normes internes de funcionament dels serveis i de les comissions del
Col·legi, i establir-ne el model d’organització.
j) Aprovar la proposta d’Estatuts i del Reglament de règim intern, així com totes les
seves modificacions, d’acord amb el procés establert en aquests estatuts i en la
normativa aplicable, i elevar-los a l’Assemblea General per a l’aprovació definitiva.
k) Designar els representants del Col·legi en actes i davant els organismes, entitats o
institucions, sempre que ho consideri oportú.
l) Autoritzar i donar el vistiplau a la contractació del personal laboral i dels
col·laboradors.
m) Intervenir, per via de conciliació o arbitratge, en les qüestions que, per motius
relacionats amb la professió o l’activitat professional, se suscitin entre les persones
col·legiades.
n) Imposar, amb la instrucció prèvia d’un expedient disciplinari, sancions disciplinàries.
o) Resoldre les sol·licituds d’inscripció en el Registre de Societats Professionals, així
com els procediments de modificació, cancel·lació i suspensió de les inscripcions
practicades.
p) Informar les persones col·legiades de les activitats i els acords del Col·legi, així com
informar de qüestions que puguin afectar-les, ja siguin d’índole corporativa o
professional, de les quals la Junta de Govern tingui coneixement en l’exercici de la
seva funció.
q) Organitzar cursos de caràcter formatiu i de perfeccionament professional d’interès
per a les persones col·legiades, així com adoptar les mesures necessàries per
promoure i facilitar el compliment del deure de cobrir mitjançant una assegurança
els riscs de responsabilitat professional.
r) Desenvolupar la regulació de les persones precol·legiades, el procediment d’alta i
baixa, la seva participació en la vida del Col·legi, i concretar l’abast dels drets i
deures fixats reglamentàriament.
s) Aquelles altres funcions que no s’hagin assignat expressament a l’Assemblea
General i que tinguin relació amb l’activitat periodística i el funcionament del
Col·legi.

3.6. Modificació de la funció f) de l’article 40.2 dels Estatuts
L’article 40.2f) dels Estatuts vigents estableix que li correspon al secretari “controlar el
registre de persones col·legiades”. Amb la creació de la figura de la persona
precol·legiada, el Col·legi haurà de portar un registre de persones precol·legiades, que
haurà de controlar el Secretari. És per aquest motiu que es proposa modificar l’apartat
2f) de l’article 40 dels Estatuts en els termes següents:
Article 40. La Secretaria del Col·legi
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1. El secretari o la secretària del Col·legi serà elegit o elegida pel degà o degana del
Col·legi d’entre tots els vocals que formin part de la Junta de Govern.
2. Correspon al secretari o secretària del Col·legi:
a) Redactar les actes i autoritzar-les amb la seva firma, recollint-hi el vistiplau del degà
o de la degana, així com redactar la memòria anual.
b) Complir els acords de la Junta de Govern.
c) Custodiar els segells i els arxius del Col·legi, així com portar els llibres oficials.
d) Preparar, d’acord amb el degà o la degana, l’ordre del dia de les reunions.
e) Portar al dia el llibre de registre de la correspondència.
f) Controlar el registre de persones col·legiades i el registre de persones
precol·legiades.
g) Actuar com a secretari o secretària de l’Assemblea General.

3.7. Modificació de la funció d) de l’article 41.2 dels Estatuts
En el mateix sentit que la modificació de l’article 40, es proposa modificar l’apartat d)
de l’article 41.2 dels Estatuts on s’estableix que li correspon al tresorer recaptar totes
les quotes i les altres càrregues que hagin de pagar les persones col·legiades, establint
que també li correspon recaptar les quotes de les persones precol·legiades:
Article 41.

La Tresoreria del Col·legi

1. El tresorer o la tresorera del Col·legi serà elegit o elegida pel degà o degana del
Col·legi d’entre tots els vocals que formin part de la Junta de Govern.
2. Correspon al tresorer o tresorera del Col·legi:
a) Custodiar el patrimoni del Col·legi i distribuir els recursos econòmics del Col·legi.
b) Elaborar l’avantprojecte del pressupost.
c) Dirigir i ordenar la comptabilitat.
d) Recaptar totes les quotes i les altres càrregues que hagin de pagar les persones
col·legiades i les persones precol·legiades.
e) Efectuar els pagaments que correspongui, amb l’ordre prèvia del degà o de la
degana.
f) Signar amb el degà o la degana els documents necessaris per al moviment dels fons
del Col·legi.

3.8. Modificació de l’article 56.1e) dels Estatuts
Es proposa incorporar les quotes de les persones precol·legiades com a recursos
ordinaris del Col·legi. I en conseqüència, es proposa modificar l’apartat f) de l’article
56.1 en els termes següents:
Article 56.

Recursos ordinaris

1. Són recursos ordinaris dels òrgans centrals del Col·legi:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Els rendiments econòmics que produeixin els béns i drets que integren el patrimoni
del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Els drets de col·legiació.
Els drets d’expedició de certificats o carnets.
Els drets per l’elaboració remunerada d’informes, dictàmens, estudis i altres.
Els serveis realitzats o prestats pels òrgans centrals.
La quota fixa de les persones col·legiades, les quotes extraordinàries que puguin
establir-se, i les quotes de les persones precol·legiades.
Els complements específics de quota que s’estableixin en contraprestació de serveis
determinats a les persones col·legiades.
Qualsevol altre concepte que legalment s’escaigui.

2. Són recursos ordinaris corresponents a les Demarcacions:
a) Els rendiments financers dels cabals que administren les Demarcacions.
b) Els drets per l’elaboració remunerada d’informes i estudis, i altres serveis realitzats
per les Demarcacions.
c) Els drets per expedició de certificats o tramitació de carnets.
d) Les quotes de Demarcació a càrrec de la persona col·legiada.
e) Qualsevol altre concepte que legalment s’escaigui.

3.9. Modificació dels articles 75, 76.1 i 78b dels Estatuts
Es proposa modificar els articles 75, 76.1 i 78.b dels Estatuts per tal d’establir que les
persones precol·legiades també queden subjectes a la responsabilitat disciplinària del
Col·legi, i per tant, el Col·legi té potestat disciplinària per a sancionar-les sempre i quan
hagin comès una de les infraccions tipificades en els Estatuts i s’hagi seguit el
procediment sancionador previst estatutàriament.
Article 75.

Responsabilitat disciplinària

1.
Les persones col·legiades, les societats professionals i les persones
precol·legiades queden subjectes a la responsabilitat disciplinària en els termes dels
presents Estatuts i de les normes legals aplicables, amb independència de la
responsabilitat civil o penal en què puguin incórrer.
2.
Cap persona col·legiada, persona precol·legiada, ni cap societat professional
podrà ser sancionada per accions o omissions que no estiguin tipificades com a infracció
per aquests Estatuts, pel Codi de deontologia professional, ni per les altres normes que
siguin d’aplicació.
Article 76.

Exercici de la jurisdicció disciplinària

1.
El Col·legi té potestat disciplinària per sancionar les persones col·legiades, les
persones precol·legiades, així com les societats professionals inscrites en el Registre de
Societats Professionals del Col·legi pels actes que realitzin i les omissions en què incorrin
en l’exercici o amb motiu de la professió, així com per altres actes o omissions que li
siguin imputables i siguin contraris al que disposen els presents Estatuts, així com el Codi
deontològic professional del Col·legi.
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2.
El Col·legi exercirà la potestat disciplinària, per mediació de la Junta de Govern,
instruint necessàriament un expedient disciplinari prèvia imposició de qualsevol sanció.
3.
El règim disciplinari professional es regirà per la normativa vigent sobre
col·legis professionals i per la normativa general sobre procediment administratiu comú,
així com pel Reglament de desenvolupament del règim disciplinari que aprovarà
l’Assemblea General a proposta de la Junta de Govern del Col·legi.
Article 78.

Infraccions lleus

Seran infraccions lleus:
a)
b)

c)

d)

e)

Les incorreccions d’escassa transcendència en la realització dels treballs
professionals.
La falta de respecte, per acció o per omissió, als membres de la Junta de Govern
quan actuïn en l’exercici de les seves funcions, així com la desconsideració envers
les persones col·legiades al Col·legi i les persones precol·legiades.
Els actes lleus d’indisciplina col·legial. S’entén per indisciplina col·legial
l’incompliment dels deures previstos en aquests Estatuts i en les normes
reglamentàries que s’estableixin, així com l’incompliment dels acords adoptats per
l’Assemblea General i per la Junta de Govern.
Les actuacions o omissions que revelin negligència professional en el compliment
dels deures col·legials establerts en aquests Estatuts, de les normes reglamentàries
o dels acords presos per la Assemblea General i per la Junta de Govern.
Les enumerades en l’article següent, quan no tinguin entitat suficient per ser
considerades com a greus.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

En els apartats 3.1 a 3.9 s’estableix el text de la proposta de modificació dels Estatuts
del Col·legi de Periodistes de Catalunya per incorporar la regulació de la figura de la
persona precol·legiada que es sotmet a informació pública col·legial durant el termini
d’un mes.

Barcelona, 25 de gener de 2017.
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