3940

BOCAIB

Núm. 32

Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Núm. 4900
Decret 32/2000, de 3 de març, pel qual s’aprova el Reglament de
col·legis professionals de les Illes Balears.
La disposició final primera de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de
col·legis professionals de les Illes Balears, facultà el Govern per tal que, en el
termini de sis mesos, aprovàs un reglament general que permetés l’aplicació
d’aquest text legal.
Amb aquest Decret el Govern fa ús de l’habilitació esmentada i es proposa,
d’una banda, arbitrar solucions operatives en relació amb aquells aspectes de la
Llei que requereixen desplegament reglamentari i, d’altra banda, proporcionar al
mateix temps als professionals i a les entitats corporatives vies de relació amb
l’Administració pública tècnicament adequades al marc institucional de les Illes
Balears.
Per tot això, havent consultat les corporacions professionals de les Illes
Balears, a proposta del conseller de Presidència, d’acord amb el Consell
Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 3 de
març de 2000,

DECRET
Article únic
S’aprova el text del Reglament de col·legis professionals de les Illes
Balears que figura a l’annex.
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acreditativa de l’acord majoritari adoptat per, com a mínim, una associació
representativa dels professionals.
c) Pla d’estudis o currículum corresponent a la titulació oficial que dóna
cobertura a la professió de què es tracti.
d) Memòria sobre les activitats professionals pròpies de la titulació oficial
indicada i sobre la conveniència de la creació d’un nou col·legi professional des
del punt de vista dels interessos públics.
Article 3
1. Havent-ne admès la petició la conselleria competent en matèria de
col·legis professionals, s’obrirà, si pertoca, un període d’informació pública pel
termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears. En aquest termini, les persones interessades podran formular
al·legacions i presentar els documents o els elements de judici que considerin
oportuns.
2. Es trametrà una còpia de l’expedient corresponent, al qual s’incorporarà
el resultat de la informació pública, als col·legis professionals afectats i a les
conselleries que tenguin relació amb la professió de què es tracti, per tal que
n’emetin un informe en el termini de vint dies.
3. El titular de la conselleria a què fa referència l’apartat 1, havent-ne
sol·licitat, si pertoca, els informes complementaris que siguin pertinents, i si
considera que hi concorren raons d’interès públic, n’ordenarà l’elaboració de
l’avantprojecte de llei i
l’elevarà al Govern perquè l’estudiï. En altre cas, elevaran les actuacions
al Consell de Govern perquè en dicti la resolució pertinent.
4. L’avantprojecte contendrà les mesures necessàries per a la creació, amb
caràcter provisional, d’una comissió gestora, a la qual s’encarregarà la convocatòria
d’una assemblea constituent i la redacció d’un projecte d’estatuts.
5. Havent-ne examinat l’avantprojecte, el Govern de las Illes Balears
resoldrà i, si pertoca, aprovarà el corresponent projecte de llei, i el trametrà al
Parlament perquè en faci la tramitació que correspongui.
6. La decisió que s’adopti es notificarà als peticionaris.

Disposició final
1.- S’autoritza el conseller de Presidència a dictar les disposicions necessàries
per al desplegament i l’execució d’aquesta disposició general.
2.- Aquest Decret i el Reglament que incorpora entraran en vigor l’endemà
d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears .
Palma, 3 de març de 2000
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

CAPÍTOL II
Relacions amb l’Administració pública
Article 4
Per ordre de la Presidència es determinarà l’adscripció dels col·legis
professionals a les conselleries amb les quals s’han de relacionar pel que fa als
continguts de cada professió.
Article 5

El conseller de Presidència,
Antoni Garcias Coll

ANNEX
REGLAMENT DE COL·LEGIS PROFESSIONALS
DE LES ILLES BALEARS
CAPÍTOL I
Creació de col·legis professionals
Article 1
El Govern de les Illes Balears és l’òrgan competent per resoldre sobre les
peticions de creació d’un nou col·legi professional que suposi l’extensió de
l’organització col·legial a una professió que no en tingui, sempre que aquestes
peticions siguin formulades a l’empara de la Llei 10/1998, de 14 de desembre,
pels professionals de les Illes Balears, o per les associacions en les quals
s’integren, d’acord amb allò que es disposa en aquest capítol.
Article 2
Les peticions de creació d’un nou col·legi professional hauran de ser
motivades i s’hauran d’adreçar al conseller competent en matèria de col·legis
professionals. L’escrit de petició s’haurà d’acompanyar dels documents següents:
a) Relació certificada de les persones dedicades a l’exercici de la professió
de què es tracti a les Illes Balears.
b) Relació diligenciada de signatures dels proponents, amb expressió del
nom, llinatges, número de document nacional d’identitat i domicili, o certificació

Per tal de facilitar les relacions de l’Administració de la comunitat
autònoma amb les corporacions representatives d’interessos professionals, per
ordre del conseller competent en matèria de col·legis professionals podrà
constituir-se, com a òrgan de col·laboració de caràcter estable, una conferència
de degans i presidents de col·legis professionals.

CAPÍTOL III
Absorció, fusió, segregació i dissolució
Article 6
En els supòsits d’absorció, fusió, segregació i dissolució de col·legis,
prevists a l’article 9 de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, l’aprovació de
l’avantprojecte de llei corresponent la durà a terme el conseller competent en
matèria de col·legis professionals, havent-se completat les actuacions que preveu
aquest capítol.
Article 7
l. El procediment d’absorció d’un col·legi per un altre de professió diferent
s’iniciarà a proposta de les corporacions afectades, la qual haurà de ser adoptada
en la forma prevista en els estatuts respectius. La proposta formarà part d’una
petició motivada que s’adreçarà al conseller competent en matèria de col·legis
professionals.
2. Havent-ne admès la petició, es trametrà una còpia de l’expedient a les
conselleries que tenguin relació amb el contingut de les professions de què es
tracti, per tal que n’emetin un informe en el termini d’un mes. Així mateix, se
sol·licitarà un informe jurídic al Departament Jurídic de la comunitat autònoma,
que haurà de ser emès en el termini d’un mes.
3. El conseller al qual fa referència l’apartat 1, si considera que l’absorció
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no infringeix l’ordenament jurídic, ordenarà l’elaboració de l’avantprojecte de
llei i l’elevarà al Govern perquè l’estudiï.
4. L’avantprojecte de llei preveurà, en tot cas, l’extinció de la corporació
absorbida i les mesures de liquidació patrimonial.
5. La decisió que s’adopti es notificarà a les corporacions peticionàries.
Article 8
1. Per a la fusió de dos o més col·legis que pertanyin a professions diferents
mitjançant la constitució d’un de nou se seguirà el mateix procediment fixat a
l’article anterior.
2. L’avantprojecte de llei contendrà les previsions que estableixen l’apartat
4 de l’article 3 i el 4 de l’article 7.
Article 9
A la segregació d’un col·legi professional d’un altre o altres per al qual, des
d’aquest moment, s’exigeixi titulació diferent a la del col·legi professional
d’origen, s’aplicarà allò que preveu l’article 7 d’aquest Decret, si bé el procediment
s’iniciarà a proposta de la corporació establerta, d’acord amb els seus estatuts, i
inclourà necessàriament un tràmit d’informació pública en els termes prevists a
l’article 3. l.
Article 10
1. Quan es tracti de la segregació de delegacions o demarcacions de
col·legis professionals d’àmbit supraautonòmic, se seguirà el procediment
previst en aquest article.
2. El procediment s’iniciarà a petició dels òrgans de govern propis de la
delegació o demarcació. La petició haurà de ser motivada i s’adreçarà al conseller
competent en matèria de col·legis professionals.
3. Havent-ne admès la petició, se sol·licitarà el parer de la corporació de la
qual forma part la delegació o demarcació, el qual haurà de ser emès en el termini
d’un mes i haurà de tenir caràcter favorable. En el mateix termini es trametrà una
còpia de l’expedient a les conselleries que tenguin relació amb el contingut de la
professió de què es tracti per tal que n’emetin un informe en el termini esmentat.
Així mateix se sol·licitarà un informe del Departament Jurídic de la comunitat
autònoma, que haurà de ser emès en el termini d’un mes.
4. El conseller competent en matèria de col·legis professionals ordenarà
l’elaboració d’un projecte de decret que s’elevarà al Govern perquè l’aprovi.
5. El projecte de decret contendrà les mesures necessàries per a la creació,
amb caràcter provisional, d’una comissió gestora, a la qual s’encarregarà la
convocatòria d’una assemblea constituent i la redacció d’un projecte d’estatuts.
6. La decisió que s’adopti es notificarà als peticionaris.
Article 11
1. Per a la dissolució d’un col·legi professional, llevat dels casos en què
sigui imposada directament per una llei o que sigui conseqüència d’una absorció
o fusió, se seguirà el mateix procediment previst a l’article 7, si bé únicament s’hi
exigirà l’informe jurídic.
2. L’avantprojecte de llei contendrà les mesures corresponents de liquidació
del patrimoni.

CAPÍTOL IV
De l’actuació administrativa respecte dels estatuts
Article 12
l. Els col·legis professionals aproven els seus estatuts amb autonomia,
d’acord amb la Constitució, la legislació reguladora d’aquestes corporacions i
l’ordenació substantiva pròpia de cada professió.
2. La inscripció i la publicació oficials dels estatuts està condicionada al
resultat del control de legalitat que correspon a l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, en els termes prevists en aquest capítol.
Article 13
1. Dins dels vint dies següents a l’aprovació dels estatuts, o de les seves
modificacions, per part de l’òrgan corporatiu que pertoqui, els col·legis han de
trametre a la conselleria competent en matèria de col·legis professionals el text
íntegre dels estatuts o de les modificacions, així com una certificació acreditativa
de l’acord d’aprovació.
2. El conseller competent en matèria de col·legis professionals ha de
qualificar-ne els estatuts i notificar-la dins el termini de tres mesos, comptadors
a partir de la recepció del text objecte de control. El transcurs d’aquest termini
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sense que se n’hagi notificat la resolució produirà els efectes de la qualificació
positiva.
Article 14
Sense perjudici d’allò que disposa l’article anterior, els òrgans directius
dels col·legis podran sol·licitar de la direcció general competent un informe
orientador sobre el projecte d’estatuts, amb la finalitat de facilitar-ne el debat i
l’aprovació per part de l’òrgan corporatiu competent.
Article 15
La qualificació té per objecte comprovar que el text aprovat per l’òrgan
col·legial competent s’adequa a la Constitució, a l’Estatut d’autonomia i a la resta
de l’ordenament jurídic. La resolució que en contengui la qualificació no pot
incloure observacions d’oportunitat.
Article 16
1. En el procediment de qualificació s’ha de sol·licitar l’informe dels
serveis jurídics, així com de les conselleries que estiguin directament relacionades
amb el contingut de la professió representada pel col·legi.
2. Si s’observen defectes o irregularitats de caràcter formal, o no substancials,
en el text tramès, la direcció general competent ordenarà la devolució dels
estatuts al col·legi per tal que, en un termini no superior a seixanta dies, s’hi
introdueixin les correccions o modificacions escaients.
3. La devolució dels estatuts interromp el termini per resoldre.
4. Havent-ne tramès novament els estatuts, el conseller competent en
dictarà la resolució que pertoqui, la qual haurà de ser motivada.
Article 17
1. Si la qualificació és positiva, el conseller competent en matèria de
col·legis professionals resoldrà mitjançant ordre que es publicarà en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, juntament amb el text íntegre dels estatuts, fins i tot
si la superació del control de legalitat es produeix de manera presumpta, i es
comunicarà d’ofici al Registre de Col·legis Professionals.
2. Contra la resolució de qualificació podran interposar-se els recursos que
preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CAPÍTOL V
Del règim jurídic i de la Comissió Mixta de Garanties
Article 18
1. Contra els actes dels col·legis professionals subjectes al dret administratiu
podran interposar-se els recursos que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. Els estatuts determinaran l’òrgan superior jeràrquic, o l’òrgan col·legial
dotat d’autonomia funcional, a qui correspondrà la resolució del recurs d’alçada.
3. Això no obstant, els estatuts podran substituir el recurs d’alçada per un
recurs corporatiu especial que haurà de ser resolt per la Comissió Mixta de
Garanties.
4. Allò que disposen els apartats anteriors no afecta la competència de
l’Administració de la comunitat autònoma per resoldre els recursos que s’interposin
contra els actes dictats pels col·legis en l’exercici de funcions administratives
delegades.
Article 19
1. La Comissió Mixta de Garanties es constituirà, per cada assumpte que
se’n sotmeti a la consideració, amb tres membres del col·legi professional del
qual emani l’acte impugnat i tres representants de l’Administració de la comunitat
autònoma.
2. Els representants de l’Administració seran designats pel titular de la
conselleria competent en matèria de col·legis professionals, preferentment entre
funcionaris públics que exerceixin activitats relacionades amb la professió de
què es tracti. Com a mínim un dels representants de l’Administració haurà de
posseir el títol de llicenciat en dret.
3. El funcionament de la Comissió s’ajustarà a la normativa prevista amb
caràcter general per als òrgans col·legiats de l’Administració de la comunitat
autònoma. Això no obstant, la presidència recaurà en el membre de l’Administració
de més rang o, en igualtat de rang, en el de més antiguitat.
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CAPÍTOL VI
Del Registre de Col·legis Professionals
Article 20
1. Correspon a la conselleria competent en matèria de col·legis professionals
l’ordenació i la gestió del Registre de Col·legis Professionals.
2. S’inscriuen en el Registre, pel que fa als col·legis professionals que
desenvolupen les seves activitats exclusivament en el territori de les Illes Balears:
a) El text oficial dels estatuts i la denominació dels col·legis que han superat
el control de legalitat.
b) Les modificacions estatutàries que s’han declarat ajustades a la legalitat.
c) Les adaptacions dels estatuts imposades per disposició legal o
reglamentària.
d) La composició dels òrgans de govern, amb identificació de les persones
que els integren, i les modificacions successives que s’hi produeixin.
e) El text dels reglaments de règim interior i de qualsevol altra normativa
de caràcter professional aprovada pels col·legis.
f) Les normes o barems sobre honoraris professionals.
g) Els actes corresponents a constitucions, absorcions, fusions, segregacions
o dissolucions que afecten els col·legis professionals als quals fa referència
aquest article.
h) Els domicilis, les seus i les delegacions col·legials.
i) El pressuposts i els comptes anuals.
j) Qualsevol altre acte, quan s’estableixi així per disposició legal o
reglamentària.
Article 21
Les delegacions o demarcacions de col·legis professionals d’àmbit territorial superior al de les Illes Balears que disposin d’òrgans de govern elegits
democràticament pels col·legiats residents en aquesta comunitat autònoma,
podran promoure la inscripció en el Registre dels actes que els afectin en els
mateixos casos previstos a l’article anterior.
Article 22
1. Llevat dels casos en què legalment o reglamentàriament es prevegi una
altra cosa, les inscripcions s’hauran de practicar en virtut de documents autèntics,
en el termini màxim d’un mes des que s’hagi esdevingut l’acte inscriptible.
2. Correspon als òrgans de direcció dels col·legi promoure la inscripció
dels actes a què fa referència l’article 20, llevat dels casos en què la inscripció
s’hagi de practicar d’ofici.
Article 23
1. Les inscripcions són exigibles únicament a efectes de publicitat i, per
tant, la manca d’inscripció en el Registre no afecta l’eficàcia dels actes inscriptibles.
2. Això no obstant, els actes inscriptibles no subjectes a publicació no
tendran reconeixement oficial fins que es produeixi la inscripció en el Registre.
Article 24
1. Les inscripcions només podran ser denegades per resolució motivada
d’acord amb la normativa aplicable.
2. Si els actes presentats al Registre presenten defectes o omissions
esmenables, es concedirà un termini no inferior als vint dies per corregir-ne la
deficiència, i s’hi deixarà constància d’aquesta circumstància mitjançant una
nota marginal.
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Disposició addicional segona
El règim de les entitats corporatives a què fa referència la disposició
addicional setena de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, s’entendrà completat
amb les prescripcions següents:
a) Els actes relatius a absorcions, fusions, segregacions i dissolucions dels
col·legis d’àmbit insular requeriran, amb caràcter previ, l’acord favorable del
Consell de Col·legis. Si afecten aquesta corporació s’aplicarà el règim general
establert en aquest Reglament. En els casos no prevists a l’article 9 de la Llei 10/
1998, l’aprovació dels processos d’absorció, fusió, segregació i dissolució es
durà a terme per decret del Consell de Govern.
b) Les funcions establertes a l’article 12 de la Llei 10/1998 les desenvoluparà
preferentment el Consell de Col·legis i, si pertoca, els col·legis d’àmbit insular
d’acord amb les directrius dictades per aquell.
c) El Consell de Col·legis aprovarà els seus estatuts i els sotmetrà al control
de legalitat d’acord amb la regulació establerta al capítol IV d’aquest Reglament.
d) Als actes del consell de col·legis subjectes al dret administratiu s’aplicarà
el règim previst al capítol V d’aquest Reglament.
e) S’inscriuran en el Registre regulat al capítol VI els actes i les disposicions
del Consell de Col·legis en els mateixos supòsits prevists per als col·legis
professionals.
Disposició transitòria primera
1. Per a l’adaptació dels estatuts prevista a la disposició transitòria de la Llei
10/1998, de 14 de desembre, els col·legis professionals hauran de trametre a la
direcció general competent el text adaptat dels seus estatuts, juntament amb la
certificació de l’acord d’aprovació adoptat per l’òrgan corporatiu, en el termini
de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest
Reglament.
2. Havent-ne rebut el text dels estatuts i la certificació, se seguirà el
procediment previst al capítol IV d’aquest Reglament. En cas de qualificació
positiva es procedirà directament a la inscripció dels estatuts al Registre.
3. Les prescripcions anteriors són igualment aplicables a les corporacions
a què fa referència la disposició addicional setena de la Llei 10/1998, de 14 de
desembre.
Disposició transitòria segona
Les persones elegides o designades per als càrrecs corresponents, d’acord
amb el procediment establert en els estatuts vigents fins a l’adaptació, continuaran exercint-los fins al termini del seu mandat. Si s’hi haguessin produït o s’hi
produïssin vacants, es cobriran d’acord amb els estatuts adaptats.
Disposició transitòria tercera
Mentre els estatuts col·legials no contenguin les previsions establertes al
capítol VII de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, els col·legis professionals
n’exerciran la potestat disciplinària d’acord amb les previsions del títol II del
Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l’Administració de la
comunitat autònoma, aprovat pel Decret 45/1995, de 4 de maig, en tot allò que
sigui compatible amb el regim jurídic d’aquestes corporacions.
Disposició final
En el termini de tres mesos, comptadors a partir de l’endemà de l’entrada
en vigor d’aquest Reglament, la conselleria competent en matèria de col·legis
professional adoptarà les mesures adients per a la constitució de la Comissió
Mixta de Garanties, a la qual proporcionarà els recursos humans i materials
necessaris per al seu funcionament.

Article 25
— o —1. El Registre de Col·legis Professionals és públic i qualsevol persona o
entitat interessada el podrà consultar.
2. No s’exigirà la condició de persona interessada a les administracions
públiques i als òrgans de l’Administració de la comunitat autònoma.
Disposició addicional primera
Els col·legis professionals que, a l’entrada en vigor d’aquest Decret,
desenvolupin les seves activitats exclusivament en el territori de les Illes Balears
han de trametre al Registre de Col·legis Professionals, en el termini de dos mesos
comptadors a partir de l’endemà de l’entrada en vigor d’aquest Reglament,
certificació del text oficial vigent dels seus estatuts, així com de la relació
actualitzada de persones que n’integren els òrgans de govern.

Núm. 4901
Decret 33/2000, de 3 de març, pel qual es crea la Comissió
Interdepartamental d’Acció Exterior.
La importància creixent dels centres de decisió d’abast internacional per a
la vida quotidiana dels ciutadans exigeix un impuls i un reforçament de l’acció
exterior que, dins el marc de les seves competències constitucionals i estatutàries,
exerceix el Govern de les Illes Balears.
Aquest fenomen es manifesta de manera cada vegada més evident dins el
procés de construcció de la Unió Europea, al qual s’afirmen cada dia més les
funcions que pertoquen a les regions i a les col·lectivitats territorials.
D’altra banda, convé també potenciar les relacions de tota mena amb els
països i regions més vinculats a les Illes Balears per raons geogràfiques,

