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COL·LEGI DE GEÒGRAFS A CATALUNYA

EDICTE

del Col·legi de Geògrafs a Catalunya, sobre publicació del codi ètic de l’exercici 
professional.

FAIG SABER:

Que en data d’avui, l’Assemblea General de la Delegació Territorial del Col·legi de 
Geògrafs a Catalunya ha aprovat el codi ètic de l’exercici professional dels geògrafs 
i les geògrafes a Catalunya. I, perquè així consti i sigui públic i notori, expedeixo 
aquest edicte que duu per annex el text aprovat.

Barcelona, 7 de març de 2008

ANTONI FRANCESC TULLA I PUJOL

President

CODI ÈTIC DE L’EXERCICI PROFESSIONAL DELS GEÒGRAFS I LES GE-
ÒGRAFES A CATALUNYA

PREÀMBUL

L’Assemblea del Col·legi de Geògrafs de 20 d’octubre de 2001 va deinir com 
a les activitats objecte dels professionals de la Geograia aquelles que es rela-
cionen amb el diagnòstic, la planiicació i la gestió del territori. S’hi destacà, a 
més, que els geògrafs i les geògrafes exerceixen les seves funcions professionals 
en la creació, actualització, contrast o veriicació de la informació territorial 
i llur expressió geogràica; la implantació, ús i desenvolupament de sistemes 
d’informació geogràica; l’anàlisi, diagnòstic, seguiment i valoració prospectiva 
de fenòmens i processos socioterritorials i econòmics; l’anàlisi i diagnòstic dels 
processos ambientals, així com la planiicació i la gestió del medi ambient i dels 
seus recursos; la realització d’estudis i avaluacions de l’impacte ambiental i ter-
ritorial; la localització d’accions i projectes i l’avaluació de llur incidència en les 
estructures i sistemes territorials; la planiicació i gestió urbanística, econòmica, 
sectorial, territorial i ambiental; l’ensenyament de la Geograia, en tots els nivells 
de docència, i la difusió de coneixements geogràics mitjançant la utilització de 
mitjans d’edició i comunicació social.

Es reconeix explícitament una heterogeneïtat de funcions de les quals el geògraf 
i la geògrafa professionals en són competents, i que, a la vegada, de manera inextri-
cable, afecta el desenvolupament del territori i llur sostenibilitat social, econòmica i 
ambiental. En virtut d’aquesta heterogeneïtat, els geògrafs i les geògrafes exerceixen, 
a més, amb freqüència, com a igures de coordinació d’equips multidisciplinaris en-
focats a l’assoliment d’objectius comuns en el proveïment de béns públics o d’interès 
col·lectiu. Conseqüentment l’acció dels geògrafs i les geògrafes està estretament 
relacionada amb l’exercici socialment responsable d’una professió que té incidència 
directa sobre el desenvolupament, present i futur, de l’espai comú dels ciutadans i 
les ciutadanes i, per tant, sobre l’evolució de la seva qualitat de vida individual i de 
la comunitat; és a dir, destinada tant a l’interès dels particulars i entre particulars 
com a l’interès general. D’aquí que les consideracions ètiques representin quelcom 
essencial per al desenvolupament de la professió.

L’exercici responsable la professió demanda, per tant, l’explicitació i l’assumpció 
d’un codi de conducta que empari el millor desenvolupament de les seves funcions, 
adequant-lo a les característiques i necessitats de la societat, i que permeti actuar 
autònomament els professionals de la Geograia davant de dilemes ètics, establint 
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criteris bàsics per tal d’evitar els possibles conlictes d’interessos que apareguin en 
l’exercici de la professió.

Davant d’aquesta necessitat sentida i, de manera especial, del reconeixement 
explícit de la responsabilitat social dels geògrafs i les geògrafes professionals, 
la Delegació Territorial del Col·legi Geògrafs a Catalunya, en aplicació dels 
preceptes previstos en els seus Estatuts, i en particular del deure corporatiu de 
tenir cura en el seu àmbit les condicions de l’exercici professional i la projecció 
pública de la professió, ha acordat dotar-se d’un codi deontològic que assisteixi 
l’exercici professional dels geògrafs i les geògrafes a Catalunya, d’obligat com-
pliment per als col·legiats i col·legiades. És per això que l’Assemblea General de 
la Delegació Territorial del Col·legi de Geògrafs a Catalunya, després d’atendre 
la proposta formulada pel Grup de Treball creat ad-hoc, després de sotmetre-la 
al tràmit d’informació prèvia als col·legiats i col·legiades i de les preceptives 
deliberacions, ha aprovat el present Codi Ètic de l’exercici professional dels 
geògrafs i les geògrafes a Catalunya, en sessió celebrada a Barcelona, el 7 de 
març de 2008.

CAPÍTOL I. ÀMBIT D’APLICACIÓ I DEFINICIONS

1. L’àmbit d’aplicació del present Codi és el territori de Catalunya i afecta els 
geògrafs i geògrafes que en aquest territori exerceixen la professió, així com a les 
societats professionals constituïdes per geògrafs i/o geògrafes.

2. Aquest Codi es redacta observant estrictament les normes que regulen l’exercici 
professional dels geògrafs i geògrafes; molt en concret la Llei 16/1999, de 4 de maig, 
de creació del Col·legi de Geògrafs; els Estatuts vigents del Col·legi de Geògrafs, i 
el Reglament de funcionament de la Delegació Territorial del Col·legi de Geògrafs 
a Catalunya; així com també allò què preveuen la Llei 7/2006, de 31 de maig, de 
l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals de Catalunya, i la 
Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.

3. Als efectes d’aquest Codi, s’entén per deontologia el conjunt dels principis i 
normes ètiques que han d’emparar i orientar la conducta professional dels membres 
del Col·legi de Geògrafs a Catalunya, a l’objecte de regular i millorar la qualitat del 
treball que ofereixen a la societat.

4. Als mateixos efectes, i també en el sentit que assenyala la Llei de l’exercici de 
professions titulades i dels col·legis professionals de Catalunya, s’entén per geògraf 
i/o geògrafa, el col·legiat i/o la col·legiada incorporats al Col·legi de Geògrafs a 
Catalunya, amb plenitud de drets, amb la inalitat d’exercir professionalment les 
seves funcions.

5. Els deures que es preveuen en aquest Codi obliguen tots els col·legiats i col-
legiades del Col·legi de Geògrafs a Catalunya en l’exercici de la seva professió, en 
qualsevol de les seves funcions i modalitats per aquells desenvolupada.

6. La Delegació Territorial del Col·legi de Geògrafs a Catalunya assumeix com 
a un dels seus objectius prioritaris el foment i desenvolupament de la deontologia 
professional dels geògrafs i de les geògrafes, destinant amb preferència recursos 
a la difusió del coneixement dels preceptes recollits en el present Codi, així com 
vetllar pel seu compliment.

7. Els geògrafs i les geògrafes tenen el dret i el deure moral de participar acti-
vament en les tasques del Col·legi de Geògrafs, atès que és per mitjà d’aquell que 
s’intervé corporativament en la posta en marxa de les polítiques territorials del país, 
així com en el foment de la qualitat i l’excel·lència de l’exercici professional i de la 
seva responsabilitat social i en la regulació dels mateixos.
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CAPÍTOL II. PRINCIPIS DEONTOLÒGICS

8. Aquest Codi Ètic es fonamenta en els següents principis deontològics:
a) Principi de legalitat.- Els geògrafs i les geògrafes en l’exercici de les seves 

activitats professionals vetllaran sempre pel compliment de la Constitució, de les 
lleis i les normes vigents i dels principis ètics establerts en aquest Codi.

b) Principi de responsabilitat social.- Els geògrafs i les geògrafes, com a profes-
sionals del territori, vetllaran perquè el resultat de les seves activitats professionals 
es comprometi i s’identiiqui amb les necessitats de la societat o dels col·lectius als 
que van adreçades.

c) Principi de justícia social.- Els geògrafs i les geògrafes professionals, en l’exer-
cici de la seva professió, han de promoure el compliment dels valors del principi de 
justícia social, fomentant la distribució equitativa dels recursos, de les infrastructures 
i dels serveis a l’objecte de donar resposta a les necessitats bàsiques de la població 
i de millorar la seva qualitat de vida.

d) Principi de justícia territorial.- Els geògrafs i les geògrafes com a professi-
onals del territori i al servei de la societat, promouran una gestió equilibrada del 
territori.

e) Principi de professionalitat.- Els geògrafs i les geògrafes professionals aplicaran 
els seus coneixements i la seva experiència per assolir la màxima qualitat, eicàcia 
i diligència en l’exercici de la seva professió. A l’objecte de garantir el principi de 
professionalitat, els geògrafs i geògrafes s’esforçaran en l’actualització i millora 
dels coneixements, de la tècnica, la tecnologia i de la legislació necessària per al 
desenvolupament de la professió.

f) Principi d’independència.- L’exercici de la professió es basa en el respecte a la 
independència del criteri professional, intel·lectual i moral, sense límits il·legítims 
o arbitraris en el desenvolupament del seu treball i en el servei a la comunitat. Els 
geògrafs i geògrafes no acceptaran mai contractes professionals sota cap circums-
tància o condició que comprometin la seva independència de judici respecte al seu 
treball i al desenvolupament de la professió.

g) Principi d’honestedat.- Els geògrafs i geògrafes han de dur a terme les seves 
activitats professionals amb una conducta cívica digna i honesta vers la societat, 
organismes públics, clients, altres geògrafs i geògrafes professionals i altres pro-
fessionals.

h) Principi de iabilitat.- El contingut dels treballs derivats de l’activitat profes-
sional dels geògrafs i geògrafes ha de ser rigorós, contrastat i ha de respectar els 
drets d’autor d’altres professionals.

i) Principi de conidencialitat.- La informació que es rebi, reculli o es generi per 
la realització de les activitats professionals dels geògrafs i les geògrafes és coni-
dencial. No s’utilitzarà o distribuirà la informació obtinguda en el decurs de les 
seves actuacions professionals en beneici propi o de tercers llevat de consentiment 
explícit del client o empleador o de supòsit d’exempció prevista legalment.

j) Principi d’abstenció.- Els geògrafs i les geògrafes s’abstindran en el cas de 
trobar-se davant d’un conlicte d’interessos en l’exercici de la seva professió. 
Rebutjaran qualsevol tipus de pràctica contrària l’exercici honest de la professió 
i, en especial, evitaran qualsevol pràctica de la corrupció i el tràic d’inluències 
i privilegis. Els professionals de la geograia s’abstindran no només en els supò-
sits de contravenció a la legalitat, sinó també en tots aquells que menystinguin 
o comprometin en l’exercici de la professió la seva independència, imparcialitat 
o neutralitat.

CAPÍTOL III. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS GENERALS 
ENVERS LA SOCIETAT

9. L’exercici professional de la Geograia està al servei de la societat i, conse-
qüentment, els geògrafs i les geògrafes professionals seran conscients i atendran les 
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seves responsabilitats socials tant a nivell corporatiu com individual, de conformitat 
amb l’aplicació dels principis ètics que s’estableixen en aquest Codi.

10. Constitueix un deure corporatiu i individual dels geògrafs i les geògrafes 
la difusió a la comunitat de la seva responsabilitat social i de les seves funcions i 
competències professionals envers la societat.

11. Els geògrafs i les geògrafes basaran la seva conducta en el respecte dels drets 
fonamentals i les llibertats públiques; respectaran en tot moment la dignitat, cultura 
i identitat de les persones del territori on exerceixin la seva professió o d’aquelles 
el desenvolupament de les comunitats de les quals pugui quedar afectat per la seva 
tasca professional, i evitaran qualsevol actuació que pugui produir discriminació 
per raó de naixement, origen ètnic o raça, gènere, sexe o orientació sexual, religió 
o conviccions, opinió, ideologia política, discapacitat, edat o qualsevol altra cir-
cumstància o condició personal o social.

12. Els geògrafs i les geògrafes seran conscients dels efectes de l’acció antròpica 
sobre el territori i el clima i contribuiran activament en posar en pràctica processos 
i sistemes que fomentin el desenvolupament sostenible.

13. Els geògrafs i les geògrafes tenen el dret i el deure de conèixer el present Codi 
Ètic, que constitueix norma jurídica obligatòria que com a professional titulat li és 
aplicable i ha d’observar estrictament, en atenció a la seva responsabilitat social.

CAPÍTOL IV. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS ENVERS EL 
COL·LEGI

14. Els geògrafs i les geògrafes tenen el deure de complir el cos legal que regula 
els seus drets i deures professionals i la seva deontologia, així com respectar i 
complir els acords adoptats per l’assemblea i els òrgans de govern del Col·legi de 
Geògrafs en l’exercici de les seves competències.

15. Els geògrafs i les geògrafes tenen el dret i el deure de respectar la dignitat 
personal i professional de tots aquells companys, col·laboradors i/o clients amb 
qui mantingui relació professional, així com mantenir i potenciar la reputació i el 
prestigi del Col·legi de Geògrafs i la de la seva professió.

16. Els geògrafs i les geògrafes, en virtut de la seva col·legiació, hauran de res-
pectar les persones que exerceixin càrrecs en els òrgans de govern del Col·legi de 
Geògrafs, i brindar-los la deguda col·laboració i lleialtat en el desenvolupament de 
les seves funcions col·legials en la defensa i foment de la professió.

17. Els geògrafs i les geògrafes tenen el dret i el deure de conèixer l’activitat col-
legial, especialment pel que fa a comunicacions i requeriments de col·laboració que 
provinguin dels òrgans de govern del Col·legi de Geògrafs a l’objecte de facilitar 
l’assoliment de les seves inalitats i funcions envers la defensa i el foment de la 
professió, així com de l’organització mateixa i estructura de la Corporació.

18. Els geògrafs i les geògrafes tenen el dret i el deure d’exigir al Col·legi de 
Geògrafs el compliment puntual de les inalitats legals i estatutàries establertes per 
al seu funcionament, i molt especialment pel que fa a la protecció, defensa i millora 
de la professió i de les condicions laborals dels professionals de la Geograia, pel 
que fa al desenvolupament i millora de l’ensenyament de la Geograia i la formació 
contínua dels professionals, així com pel que fa a la representació de la professió 
en comissions, taules o grups de treball oicials on es debati, gestioni, planiiqui o 
decideixi sobre assumptes relacionats amb llur competència professional.

19. Els geògrafs i les geògrafes tenen el dret i el deure de denunciar davant dels 
òrgans de govern del Col·legi de Geògrafs tota pràctica professional de la que en 
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tinguin o en rebin coneixement que pugui ser considerada d’intrusisme, o que pugui 
contravenir els preceptes deontològics previstos en aquest Codi.

CAPÍTOL V. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS ENVERS ELS 
CLIENTS I EMPLEADORS

20. Els geògrafs i les geògrafes en exercici de la seva professió no transferiran 
les seves responsabilitats ni els seus beneicis a tercers sense l’aprovació expressa 
del client o empleador.

21. Els geògrafs i les geògrafes hauran de prestar els seus serveis amb integritat 
i professionalitat i, si s’escau, comunicaran al client o empleador tota aquella in-
formació, beneicis, riscos i/o responsabilitats rellevants que puguin derivar-se de 
l’execució de la seva activitat professional.

22. Els geògrafs i les geògrafes realitzaran aquells encàrrecs per als que disposin 
de formació, competència professional i capacitat requerides, o bé proporcionades, 
si s’escau, mitjançant l’associació amb altres professionals formant equips inter-
disciplinaris.

23. Els geògrafs i les geògrafes hauran de garantir que la informació continguda 
en els seus treballs és verídica, completa i que pertany a una font iable.

24. Quan els geògrafs i les geògrafes gaudeixin de discrecionalitat atorgada pel 
client o empleador del qual en siguin col·laboradors hauran d’exercir-la de forma 
honrada i imparcial.

25. Si la tasca a desenvolupar pels geògrafs i les geògrafes es presenta contrària a 
l’ètica establerta en aquest Codi o és il·legal, ho hauran de posar en coneixement del 
client o l’empleador del qual en siguin col·laboradors, de manera objectiva i justii-
cada. En tot cas, els geògrafs i les geògrafes no han de prestar la seva col·laboració 
en pràctiques contràries a l’ètica o a la legalitat, ni les encarregarà a col·legues o 
personal col·laborador.

26. Els geògrafs i les geògrafes no transmetran informació no publicada sobre 
aspectes de serveis prestats a persones relacionades amb subministradors, con-
cursants, contractistes o altres agents interessats en els temes objecte d’estudi i 
projectes, sense autorització prèvia del client o empleador.

27. Els geògrafs i les geògrafes hauran d’informar al client, al seu responsable o a 
l’empleador on desenvolupa la seva activitat, de qualsevol conlicte d’interessos o situació 
d’incompatibilitat amb encàrrecs que estigui duent a terme en aquell moment o que hagi 
desenvolupat i que pugui existir i/o afectar la seva imparcialitat professional.

28. Els geògrafs i les geògrafes procuraran, en la mesura del possible, que les 
entitats o organismes amb les quals treballin o col·laborin, tinguin coneixement del 
present Codi Ètic, per tal de garantir les normes que d’aquell se’n deriven.

CAPÍTOL VI. COOPERACIÓ I SOLIDARITAT ENTRE GEÒGRAFS

29. Els geògrafs i les geògrafes han de mantenir una posició activa, constructiva 
i solidària envers la pràctica de la professió i envers l’organització corporativa dels 
professionals de la Geograia.

30. El geògrafs i les geògrafes ocupats per compte d’altri i/o integrats en equips de 
treball multidisciplinaris vetllaran per la consideració explícita de les seves funcions 
i la seva categoria professional de titulats superiors en els seus contractes, a l’objecte 
d’elevar el reconeixement i la valoració de la professió per part de les empreses, 
l’administració, les altres comunitats professionals i la societat en general.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5109 – 11.4.2008 28187

Concursos i anuncis

31. Els geògrafs i les geògrafes hauran de tractar els col·legues amb el degut 
respecte i tolerància; sigui quina sigui la relació jeràrquica o funcional entre ells. 
Atenent el principi d’independència professional, els geògrafs i les geògrafes han 
de respectar la independència del criteri professional d’altres companys de profes-
sió, sense límits il·legítims o arbitraris en el desenvolupament del seu treball i en 
el servei a la comunitat.

32. Els geògrafs i les geògrafes tenen l’obligació moral de compartir els seus 
coneixements i experiències a l’objecte de constituir un bé social, territorial i am-
biental, compartit i contrastat, als efectes del progrés cientíic i de la metodologia 
aplicada a l’exercici de la professió. En consonància amb això, els geògrafs i les 
geògrafes hauran de mantenir una actitud crítica permanent envers llurs funcions 
i tasques a l’objecte de fomentar la millora contínua de la professió.

33. Els geògrafs i les geògrafes, de forma corporativa a través del Col·legi de 
Geògrafs, seran solidaris amb el desenvolupament de la professió en altres indrets 
del món on es gaudeixi de menys oportunitats, mitjançant l’establiment de programes 
propis de cooperació per al desenvolupament i/o la participació en altres programes 
organitzats per entitats de cooperació.

34. Els geògrafs i les geògrafes tenen el deure de denunciar als òrgans de govern 
del Col·legi de Geògrafs, de forma objectiva, entenedora, demostrable i discreta, les 
presumptes infraccions a les normes deontològiques comeses per altres geògrafs de 
les quals en tingui coneixement, amb la inalitat que el Col·legi arbitri les actuacions 
pertinents per a la seva esmena o correcció.

35. Quan un geògraf o una geògrafa en exercici de la seva professió siguin 
víctimes d’acusacions manifestament injustes o no fonamentades de contravenci-
ons ètiques o de la legalitat, els col·legiats i col·legiades tenen el dret i el deure de 
defensar-los. En cas d’acusació greu, hauran de posar el fet en coneixement de la 
Junta de Govern del Col·legi de Geògrafs a Catalunya, a l’objecte de defensar els 
col·legiats en l’exercici de la seva professió.

36. En els treballs en equip on es designi un professional com a responsable, no 
desapareixeran les responsabilitats i obligacions individuals conferides o assignades 
a cadascun dels membres de l’equip.

37. El Col·legi de Geògrafs de Catalunya podrà actuar com a àrbitre o mediador 
en els conlictes que es produeixin sobre qüestions cientíiques o professionals 
entre geògrafs i/o geògrafes. En tot cas, la resolució d’aquests conlictes s’hauran 
de circumscriure als àmbits legals més adequats.

38. Els geògrafs i les geògrafes no incorreran en pràctiques de competència 
deslleial, no intentaran suplantar a un altre professional, ni directa ni indirectament, 
no interferiran conscientment en els seus treballs ni el substituiran en la seva tasca 
professional sense el seu consentiment o notiicació per escrit.

39. Els geògrafs i les geògrafes tenen el dret i el deure de posar en coneixement dels 
seus companys l’obligat compliment d’aquest Codi Ètic i de les seves normes.

CAPÍTOL VII. PUBLICACIONS I COMUNICACIÓ

40. Els geògrafs i les geògrafes tenen el dret i el deure de contrastar els resultats 
obtinguts o descobriments cientíics procedents del seu exercici professional abans 
de fer-los públics i fer-ne difusió.

41. Els geògrafs i les geògrafes hauran de rebre l’autorització expressa de l’orga-
nització de la qual vagi a difondre o publicar qualsevol tipus d’informació, a menys 
que ja estigui publicada. En aquell cas, haurà d’assegurar-se de la correcta citació 
de les fonts o del seu origen.
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42. En qualsevol cas, constitueixen incompliment deontològic els supòsits se-
güents en matèria de publicació i/o difusió:

- La publicació o difusió prematura de procediments, descobriments o resultats 
no contrastats, sense advertir-ho explícitament.

- La falsiicació, ocultació o invenció de dades.
- La presentació d’estimació de dades sense explicitar la lògica o el procediment 

mitjançant els quals hagin estats obtingudes.
- La difusió d’informació no fonamentada, que suposi la publicació de dades 

imprecises i sense base suicient que puguin lesionar o menysprear la dignitat de les 
persones i provocar dany o descrèdit injustiicat a institucions i entitats públiques 
i privades.

- El plagi de qualsevol mena i/o l’atribució incorrecta d’autoria efectuats cons-
cientment.

- La inclusió de dades obtingudes per altres autors sense citar-ne les fonts.
- La utilització i/o publicació d’informació obtinguda mitjançant procediments 

il·lícits.
- En els treballs realitzats en equip, l’omissió entre els autors d’aquells professio-

nals que han participat en la realització i publicació del treball o atribuir-se l’autoria 
exclusiva de les tasques realitzades en col·laboració amb altres professionals.

- Així mateix, la inclusió com a autors de persones que no hagin contribuït en el 
disseny o la realització dels continguts de la publicació.

43. En qualsevol cas, els geògrafs i les geògrafes faran estricta observança i 
compliment de la legalitat vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal en les publicacions que produeixin, en el magatzematge i el procés de la 
informació i en l’explotació de les dades.

CAPÍTOL VIII. CONTRACTES I HONORARIS PROFESSIONALS

44. Els geògrafs i les geògrafes formalitzaran els contractes de serveis profes-
sionals de la manera més concisa, iable i completa possible.

45. Els geògrafs i les geògrafes hauran de ixar uns honoraris professionals pro-
porcionals a les tasques a realitzar, als coneixements aplicats i a la dedicació per a 
l’execució correcta de la feina encarregada.

46. Els geògrafs i les geògrafes no podran admetre o aplicar condicions contrac-
tuals i econòmiques il·legals o sospitoses de ser-ho, ni tampoc admetre o aplicar 
condicions ocultes. Tampoc aquelles que puguin condicionar la independència de 
llur exercici professional o que atemptin manifestament contra els drets fonamentals 
de les persones.

CAPÍTOL IX. APLICACIÓ DEL CODI ÈTIC

47. Correspon a la Junta Territorial del Col·legi de Geògrafs a Catalunya la potes-
tat disciplinària per garantir el respecte als principis, obligacions i responsabilitats 
recollides en aquest Codi Ètic, d’acord amb el que estableixen les disposicions 
legals i els Estatuts vigents.

48. L’incompliment d’un o diversos preceptes d’aquest Codi Ètic podrà ser ob-
jecte d’aplicació d’inhabilitació i/o sanció d’acord amb la legalitat, que es concreta 
en el Títol III de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades 
i dels col·legis professionals de Catalunya.

49. A l’objecte de l’aplicació, interpretació i seguiment del present Codi Ètic, es 
constituirà en el si del Col·legi de Geògrafs a Catalunya un Comitè d’Ètica especíic. 
Aquest Comitè serà també l’òrgan encarregat de proposar les accions de foment i 
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desenvolupament de la deontologia professional dels geògrafs i les geògrafes, tal com 
les fórmules de difusió del coneixement dels preceptes recollits en el present Codi, 
l’anàlisi de casos i la redacció de bones pràctiques, o l’establiment de programes 
de formació en aspectes deontològics. Estarà format per un nombre de membres 
no inferior a cinc, dels quals la meitat serà escollit per la Junta Territorial i l’altre 
per sorteig entre la resta de col·legiats i col·legiades a Catalunya amb una antiguitat 
superior a cinc anys d’exercici professional. El Comitè guardarà la màxima paritat 
de gènere. Amb igual nombre s’escolliran suplents. El Comitè tindrà un mandat 
igual al de la Junta Territorial i la seva elecció es produirà de forma immediata al 
nomenament de la Junta.

CAPÍTOL X. MODIFICACIÓ DEL CODI ÈTIC

50. S’entén que la deontologia no és un concepte estàtic i que pot evolucionar 
en funció de la transformació de la realitat i del pensament social i polític. Con-
seqüentment, aquest Codi Ètic estarà sotmès a modiicacions en funció d’aquells 
canvis. Les modiicacions s’introduiran, a proposta de la Junta de la Delegació 
Territorial del Col·legi de Geògrafs a Catalunya, per acord pres per la majoria de 
l’Assemblea General.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

1. El present Codi Ètic entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari 
Oicial de la Generalitat de Catalunya.

2. La Junta de la Delegació Territorial del Col·legi de Geògrafs a Catalunya 
difondrà de manera expressa el text d’aquest Codi Ètic entre tots els seus membres, 
així com entre els membres de la comunitat acadèmica de la Geograia i entre les 
empreses que puguin donar treball a professionals de la Geograia, així com al 
conjunt de la societat, pels mitjans que garanteixin el seu general coneixement.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Per tal de procedir a l’aplicació immediata del present Codi Ètic i a l’objecte de 
dotar de personal el Comitè especíic que ha de vetllar per la seva aplicació, inter-
pretació i seguiment, es procedirà a l’elecció i nomenament dels seus membres en 
un termini no superior a un mes des de la seva entrada en vigor.

PG-209339 (08.095.070)
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CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT

EDICTE

del Consorci Ripollès Desenvolupament, sobre contractació de personal labo-
ral.

Per Decret de Presidència núm. 08/2008 de data 22 de febrer de 2008, s’ha resolt 
procedir a la contractació, pel procediment de màxima urgència, a la senyora ANNA 
MASLLORENS COLOMER, com administrativa a temps complet en tasques de 
gestionar el programa europeu Leader Plus, amb efectes des del dia 27 de febrer 
de 2008 i ins i tant les necessitats del servei ho requereixin.

Es fa públic de conformitat amb el que preveuen els articles 22, 55.f i 94.3 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals i l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya.

Ripoll, 1 d’abril de 2008

RAMON TURRATS I MUNTADAS

President

PG-211262 (08.098.057)
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