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Projecte de Modificació dels Estatuts del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya 
 

 

 

A. Justificació general de la necessitat de modificar puntualment els 

Estatuts del Col·legi 

 

Els Estatuts del Col·legi de Periodistes de Catalunya van ser aprovats per 

l’Assemblea General Extraordinària celebrada el dia 25 de juny de 2012 i van ser 

publicats al DOGC número 6232 de 15 d’octubre de 2012 mitjançant la Resolució 

JUS/2061/2012, de 28 de setembre, de la Consellera de Justícia. 

 

Posteriorment, s’han efectuat les següents modificacions puntuals: 1) la 

modificació dels articles 39.1 i 45.1 dels Estatuts aprovada en l’Assemblea 

General Extraordinària de data 30 de maig de 2013 i publicada al DOGC número 

6509 de 26 de novembre de 2013 mitjançant la Resolució JUS/2445/2013, de 12 

de novembre; 2) la modificació del Títol VI dels Estatuts aprovada en l’Assemblea 

General Extraordinària de data 17 de gener de 2014 i publicada al DOGC número 

6554 de 4 de febrer de 2014 mitjançant la Resolució JUS/151/2014, de 24 de 

gener; i 3) la modificació dels articles 2, 19bis, 27, 28, 35, 40, 41, 56, 75, 76, 78 

i el Títol II dels Estatuts, aprovada en l’Assemblea General Extraordinària de data 

26 d’abril de 2017 i publicada al DOGC número 7429 de 8 d’agost de 2017 

mitjançant la Resolució JUS/1907/2017, de 27 de juliol. 

 

Arran de l’aplicació dels Estatuts durant aquests darrers anys de vigència dels 

mateixos, des del Col·legi hem advertit que hi ha preceptes que requereixen d’un 

cert desenvolupament per tal de millorar-ne la utilitat tant pel funcionament dels 

òrgans col·legials com per a l’exercici dels drets de les persones col·legiades, 

així com una necessària actualització per tal que recullin l’activitat col·legial real 

que s’està duent a terme. 

 

És per aquest motiu que es proposa una modificació puntual d’aquells articles la 

redacció dels quals la Junta de Govern considera que s’han de millorar i/o aclarir. 

 

En aquest sentit, com a conseqüència d’una de les modificacions dels Estatuts, 

procedeix modificar el Reglament intern de règim electoral del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya, aprovat per l’Assemblea General Extraordinària del 

Col·legi de data 17 de gener de 2014 i publicat al DOGC número 6554 de 4 de 

febrer de 2014 mitjançant la Resolució JUS/152/2014, de 24 de gener, atès que 

ambdós articles dels Estatuts i del Reglament tenen gairebé idèntica redacció. 
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La tramitació de la Modificació Puntual del Reglament es formula en paral·lel a 

la tramitació de la modificació puntual dels Estatuts. 

 

 

B. Tramitació de la proposta de modificació puntual dels Estatuts 

 

La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya, reunida en sessió 

de 20 de març de 2019 ha formulat la proposta de modificació puntual dels 

Estatuts del Col·legi i ha acordat sotmetre-la a informació pública col·legial durant 

el termini d’un mes a comptar 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. 

 

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. 

 

 

C. Contingut i proposta de modificació puntual dels Estatuts del Col·legi 

 

La proposta de modificació puntual dels Estatuts incorpora la modificació dels 

articles 8, apartats l), m), n) i o); 29.1; i 66.3, apartats e) i f) dels Estatuts. 

 

Cada una de les modificacions s’articula en tres subapartats: el primer transcriu 

la redacció actual dels Estatuts; el segon, exposa la justificació de la seva 

modificació; i el tercer, inclou el text que es proposa modificar destacant en color 

blau els canvis que s’introdueixen. 
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1. Modificació de l’article 8 mitjançant l’addició dels apartats l), m) i n) i 

la renumeració de l’apartat o) 

 

1.1,- Text vigent dels Estatuts 

 

L’article 8 dels Estatuts vigents regula les altres funcions que el Col·legi exerceix 

com a entitat de base associativa: 

 
“Article 8.  

Altres funcions del Col·legi 

 

Com a entitat de base associativa, el Col·legi també exerceix aquestes altres funcions: 

a) Organitzar activitats i serveis comuns que siguin d’interès per a les persones 

col·legiades, per les societats professionals, i per a la professió en general. 

b) Posar a disposició de les persones professionals tota la informació necessària per tal 

d’accedir a la professió i per al seu exercici, facilitant la gestió dels tràmits relacionats 

amb la col·legiació i l’exercici professional. 

c) Gestionar el cobrament dels honoraris professionals quan la persona col·legiada o la 

societat professional ho sol·liciti. En aquest sentit, la persona col·legiada o la societat 

professional serà qui es faci càrrec de les despeses que aquestes gestions poguessin 

produir. 

d) Intervenir, per via de mediació o d’arbitratge, en els conflictes professionals que es 

puguin donar entre persones col·legiades o societats professionals, o entre aquestes 

i tercers, sempre que ho sol·licitin de comú acord les parts implicades. En aquest 

sentit, seran les persones col·legiades o les societats professionals les que es faran 

càrrec de les despeses que aquesta mediació o arbitratge pugui produir. 

e) Obtenir l’acoblament més adequat de les persones col·legiades a les empreses del 

sector, en els serveis i en les corporacions de caràcter públic, i una més gran eficàcia 

de la tasca professional, dins de les millors condicions per a ells mateixos fent servir, 

amb aquest propòsit, els mitjans que consideri més oportuns. 

f) Organitzar tots aquells departaments, serveis o comissions que cregui convenients 

per al millor compliment de les seves funcions. 

g) Col·laborar amb les associacions i altres entitats representatives dels interessos de 

la ciutadania directament vinculades amb l’exercici de la professió de periodisme. 

h) El Col·legi no establirà barems orientatius ni qualsevol altra orientació, recomanació, 

directriu, norma o regla sobre honoraris professionals; excepte en aquells casos 

previstos per la normativa vigent aplicable, respectant sempre el règim de lliure 

competència. 

i) Posar a disposició de les persones usuàries i consumidores destinatàries dels serveis 

professionals que ofereixen els professionals del periodisme, així com també a 

disposició de les persones col·legiades, mitjançant la finestreta única, la informació 

sobre (1) els Estatuts del Col·legi, (2) el Codi de deontologia professional, (3) les 

dades professionals de les persones col·legiades d’acord amb el que estableixen les 

lleis aplicables, (4) les vies de reclamació i queixes relatives a l’activitat col·legial o de 
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les persones col·legiades, així com (5) els recursos que puguin interposar-se en cas 

de conflicte, (6) les dades sobre les associacions o organitzacions de consumidors i 

usuaris a les quals puguin dirigir-se; i (7) les mesures necessàries per fer efectives 

les obligacions esmentades. 

j) Custodiar, a petició del professional o de la societat professional, i d’acord amb el que 

preveu la normativa vigent i els presents Estatuts, la documentació pròpia de la seva 

activitat, fent-se càrrec el professional o la societat professional de totes les despeses 

que es poguessin generar. 

k) Adoptar les mesures necessàries per promoure i facilitar el compliment del deure de 

cobrir mitjançant una assegurança els riscs de responsabilitat en què puguin incórrer 

les persones col·legiades a causa de l’exercici de llur professió. 

l) Qualsevol altra funció privada relacionada amb les seves finalitats o amb l’exercici de 

la professió, o que redundi en benefici dels interessos del col·lectiu professional o de 

la societat.” 

 

1.2,- Justificació 

 

El Col·legi exerceix diferents funcions com a entitat de base associativa , algunes 

de les quals no es troben relacionades en l’article 8 dels Estatuts, i per aquest 

motiu, des de la Junta de Govern es considera necessari que constin 

expressament en el Text Estatutari, atès que aquesta regulació expressa dona 

reconeixement a la tasca que realitza el Col·legi i permet obtenir subvencions i 

aportacions per a continuar-les desenvolupant. 

 

En primer lloc, es proposa addicionar un nou apartat l) que incorpori la funció 

d’elaborar i/o editar publicacions periòdiques d’àmbit periodístic, entre les quals 

cal destacar “Capçalera”, que és una publicació històrica del Col·legi que va 

aparèixer l’any 1989 i actualment és un referent en la informació sobre la 

professió periodística, i “Report.cat” que és un diari digital d’anàlisi del periodisme 

i comunicació que està elaborat íntegrament per periodistes col·legiats, i que està 

pensat per a que, sobretot, joves sense experiència o professionals que estan a 

l’atur o es vulguin reincorporar a la professió puguin donar visibilitat als seus 

articles. 

 

En segon lloc, es proposa addicionar un nou apartat m) que incorpori la funció 

de crear o participar en figures mercantils per a promoure activitats i/o 

proporcionar serveis a les persones col·legiades, actuant sempre i en tot moment 

en benefici del Col·legi i de les persones col·legiades que en formen part. 

 

I en tercer lloc, es proposa addicionar un nou apartat n) que incorpori la funció 

d’organitzar i/o oferir activitats de formació permanent, no només per a persones 

col·legiades que això ja està expressament previst en l’article 7.i) dels Estatuts 
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com una de les funcions públiques del Col·legi, sinó també per a professionals 

no periodistes, com són el professorat no universitari o altres col·lectius, en 

interès de la societat en general. 

 

En darrer lloc, com a conseqüència de l’addició d’aquests tres nous apartats, 

l’anterior apartat l) passa a identificar-se com a apartat o), modificant-se així la 

seva numeració. 

 

1.3,- Contingut de la proposta de modificació 

 

La Junta de Govern proposa addicionar els apartats l), m) i n) de l’article 8 

dels Estatuts modificant la numeració de l’anterior apartat l) que ara passa 

identificar-se com apartat o). Es sotmet a informació pública col·legial la 

següent proposta de modificació: 

 

“Article 8 

Altres funcions del Col·legi 

 

Com a entitat de base associativa, el Col·legi també exerceix aquestes altres 

funcions: 

[...] 

l) Elaborar i/o editar publicacions periòdiques d’informació periodística d’interès 

per a les persones col·legiades i per als usuaris en general (“Capçalera” i 

“Raport.cat”, entre d’altres). 

m) Crear o participar en figures mercantils per promoure activitats i/o 

proporcionar serveis als col·legiats. 

n) Organitzar i/o oferir activitats de formació permanent adreçades a d’altres 

professionals no col·legiats, com el professorat no universitari o d’altres 

col·lectius, en interès de la societat. 

o) Qualsevol altra funció privada relacionada amb les seves finalitats o amb 

l’exercici de la professió, o que redundi en benefici dels interessos del 

col·lectiu professional o de la societat.  

 
 
2. Modificació de l’article 29.1 dels Estatuts relatiu a la data de 

convocatòria de l’assemblea general ordinària 

 

2.1,- Text vigent dels Estatuts 

 

L’article 29 dels Estatuts vigents regula la figura de l’Assemblea General 

Ordinària del Col·legi: 
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“Article 29 

Assemblea General Ordinària. 

 

1. L’Assemblea General Ordinària se celebrarà una vegada a l’any dins del primer 

quadrimestre. 

[...]” 

 

2.2,- Justificació 

 

La Junta de Govern sotmet a consideració i votació de l’Assemblea General 

Ordinària la gestió i el moviment econòmic de l’exercici anterior, i presenta el 

pressupost de l’exercici en curs, tal i com estableix l’apartat segon de l’article 29 

dels Estatuts. 

 

En aquest sentit, l’article 61 dels Estatuts estableix l’obligació de la Junta de 

Govern d’encarregar una auditoria dels estats consolidats de l’exercici anterior 

del Col·legi, havent-se de sotmetre a votació per part de l’Assemblea General, 

que ha d’aprovar els estats comptables auditats de l’exercici anterior.  

 

Els estatuts estableixen que l’assemblea general que ha d’aprovar aquests 

comptes es celebri dins del primer quadrimestre, i dins d’aquest termini, és difícil 

poder disposar de l’auditoria i poder convocar l’assemblea general dins del 

termini d’un mes establert en l’article 31.2 dels Estatuts. Per aquest motiu, la 

Junta de Govern proposa celebrar l’assemblea general ordinària dins del primer 

semestre de l’any, donant temps suficient a l’empresa auditoria per a poder 

auditar els comptes i al Col·legi, per a poder sotmetre a votació aquests comptes. 

 

2.3,- Contingut de la proposta de modificació 

 

La Junta de Govern proposa modificar l’apartat 1 de l’article 29 dels Estatuts, 

establint que l’Assemblea General Ordinària es celebrarà dins del primer 

semestre de l’any. Es sotmet a informació pública col·legial la següent proposta 

de modificació: 

 

“Article 29 

Assemblea General Ordinària. 

 

1. L’Assemblea General Ordinària se celebrarà una vegada a l’any dins del primer 

semestre. 

[...]” 
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3. Modificació de l’apartat e) i supressió de l’apartat f) de l’article 66.3 

dels Estatuts, relatiu a les circumstàncies que impedeixen a les 

persones col·legiades obtenir la condició de persona elegible  

 

3.1,- Text vigent dels Estatuts 

 

L’article 66.3 dels Estatuts vigents, incorporat mitjançant la modificació del Títol 

VI dels Estatuts aprovada en l’Assemblea General Extraordinària de data 17 de 

gener de 2014 i publicada al DOGC número 6554 de 4 de febrer de 2014 

mitjançant la Resolució JUS/151/2014, de 24 de gener, estableix les 

circumstàncies que impedeixen a les persones col·legiades adquirir la condició 

de persones elegibles en un procediment electoral: 

 

“Article 66 

Condició de persona col·legiada elegible 

[...] 

3. Les persones col·legiades no tindran la condició de persona elegible quan 

incorrin en alguna de les circumstàncies següents: 

a) No reunir els requisits establerts en aquests Estatuts. 

b) Ser membre de la Junta de Govern o de les juntes de demarcació i no haver 

dimitit prèviament del càrrec en el moment de la presentació com a aspirant a 

candidat. 

c) Haver estat objecte d’una sanció disciplinària per part del Col·legi d’acord amb 

el que preveuen els Estatuts. 

d) No estar al corrent de pagament de les quotes col·legials, és a dir, no tenir 

abonades almenys tres quotes trimestrals. 

e) Haver format part ininterrompudament de les juntes de demarcació o de la 

Junta de Govern durant els vuit anys anteriors a la convocatòria d’eleccions. 

f) Ningú no podrà presentar-se a més de dues convocatòries electorals 

consecutives, a excepció d’aquells que optin al Deganat, càrrec que igualment 

tindrà una durada màxima de vuit anys, però al qual podran ser candidats, fins 

i tot aquelles persones que hagin format part de les juntes de demarcació i/o 

de Govern, en altres càrrecs, durant un termini de vuit anys consecutius.” 

 

3.2,- Justificació 

 

En primer lloc, l’apartat e) de l’article 66.3 dels Estatuts prohibeix la possibilitat 

de presentar-se novament a les eleccions col·legials per ocupar qualsevol 

càrrec, sempre i quan s’hagi format part de la Junta de demarcació o de la Junta 

de Govern, de forma ininterrompuda durant els vuit anys anteriors a la 

convocatòria d’eleccions. 



 

8 
 

 

I l’apartat f) de l’article 66.3 dels Estatuts estableix que les persones col·legiades 

que s’hagin presentat a dues convocatòries electorals consecutives, amb 

independència que hagin estat elegides o no per ocupar un lloc a la Junta de 

demarcació o a la Junta de Govern, no podran tornar-se a presentar en la 

següent convocatòria electoral. 

 

L’article 51.1 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions 

titulades i dels col·legis professionals estableix que “l’exercici d’un mateix càrrec 

a aquest òrgan queda limitat, comptant les reeleccions, a un màxim de 12 anys 

consecutius”. 

 

El Col·legi de Periodistes ha reduït aquest límit a un màxim de 8 anys 

consecutius pel mateix càrrec. Tanmateix, l’apartat f) de l’article 66.3 dels 

Estatuts estableix una limitació de participar a les convocatòries electorals –un 

màxim de dues consecutives, amb independència que la persona col·legiada 

sigui elegida o no– que considerem desproporcionada, i que es proposa 

modificar per tal de permetre que les persones col·legiades puguin presentar-se 

a les eleccions de forma consecutiva, amb l’únic límit establert en la nova 

redacció de l’apartat e). 

 

En segon lloc, la Junta de Govern proposa concretar el termini màxim per poder 

formar part de la Junta de Govern o de les juntes de demarcació de forma 

ininterrompuda, diferenciant el supòsit en què s’ocupi el mateix càrrec de forma 

consecutiva, amb un límit màxim de vuit anys; o bé s’ocupin diferents càrrecs de 

forma consecutiva, amb un límit màxima de dotze anys.  

 

En qualsevol cas, es proposa mantenir l’excepció per al cas que la persona 

col·legiada opti per al Deganat, càrrec que igualment tindrà una durada màxima 

de vuit anys, però al qual podran ser candidats, fins i tot aquelles persones que 

hagin format part de les juntes de demarcació i/o de Govern ininterrompudament, 

ocupant un mateix càrrec durant els vuit anys anteriors a la convocatòria 

d’eleccions, o bé ocupant diferents càrrecs durant els dotze anys anteriors a la 

convocatòria d’eleccions. 

 

3.3,- Contingut de la proposta de modificació 

 

La Junta de Govern proposa modificar l’apartat e) i suprimir l’apartat f) de 

l’article 66.3 dels Estatuts. Es sotmet a informació pública col·legial la següent 

proposta de modificació: 
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3. Les persones col·legiades no tindran la condició de persona elegible quan 

incorrin en alguna de les circumstàncies següents: 

 

[...] 

e) Haver format part ininterrompudament de les juntes de demarcació o de la 

Junta de Govern ocupant un mateix càrrec durant els vuit anys anteriors a 

la convocatòria d’eleccions, o bé ocupant diferents càrrecs durant els dotze 

anys anteriors a la convocatòria d’eleccions; a excepció d’aquells que optin 

al Deganat, càrrec que tindrà una durada màxima consecutiva de vuit anys, 

però al qual podran ser candidats, fins i tot aquelles persones que hagin 

format part de les juntes de demarcació i/o de Govern ininterrompudament, 

ocupant un mateix càrrec durant els vuit anys anteriors a la convocatòria 

d’eleccions, o bé ocupant diferents càrrecs durant els dotze anys anteriors 

a la convocatòria d’eleccions. 

 

 

D. Text de modificació puntual dels Estatuts del Col·legi que es sotmet a 

informació pública 

 

Els articles 8.l, 8.m, 8.n, 8.o; 29.1; i 66.3.e i 66.3.f dels Estatuts del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya, amb el següent redactat, es sotmeten a informació 

pública col·legial durant un termini d’un mes  

 

Article 8.l, 8.m, 8.n i 8.o dels Estatuts 

 

l) Elaborar i/o editar publicacions periòdiques d’informació periodística d’interès 

per a les persones col·legiades i per als usuaris en general (“Capçalera” i 

“Raport.cat”, entre d’altres). 

m) Crear o participar en figures mercantils per promoure activitats i/o proporcionar 

serveis als col·legiats. 

n) Organitzar i/o oferir activitats de formació permanent adreçades a d’altres 

professionals no col·legiats, com el professorat no universitari o d’altres col·lectius, 

en interès de la societat. 

o) Qualsevol altra funció privada relacionada amb les seves finalitats o amb 

l’exercici de la professió, o que redundi en benefici dels interessos del col·lectiu 

professional o de la societat.  

 

Article 29.1 dels Estatuts 

 

1. L’Assemblea General Ordinària se celebrarà una vegada a l’any dins del primer 

semestre. 
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Article 66.3.e i 66.3.f dels Estatuts 

 

e) Haver format part ininterrompudament de les juntes de demarcació o de la Junta 

de Govern ocupant un mateix càrrec durant els vuit anys anteriors a la 

convocatòria d’eleccions, o bé ocupant diferents càrrecs durant els dotze anys 

anteriors a la convocatòria d’eleccions; a excepció d’aquells que optin al Deganat, 

càrrec que tindrà una durada màxima consecutiva de vuit anys, però al qual podran 

ser candidats, fins i tot aquelles persones que hagin format part de les juntes de 

demarcació i/o de Govern ininterrompudament, ocupant un mateix càrrec durant 

els vuit anys anteriors a la convocatòria d’eleccions, o bé ocupant diferents càrrecs 

durant els dotze anys anteriors a la convocatòria d’eleccions. 

 

 

  * * * * * * * * * 

 

 

Barcelona, 20 de març de 2019. 

 


