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REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE LA DELEGACIÓ 
TERRITORIAL DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS A CATALUNYA 

--Proposta aprovada per la Junta de Govern que se sotmet a informació pública 
entre els col·legiats-- 

 

Capítol Primer. Disposicions generals 

Article 1. Constitució 

La Delegació territorial del Col·legi de Geògrafs a Catalunya (en endavant, la 
Delegació) es constitueix d’acord amb el que disposen els Estatuts del Col·legi de 
Geògrafs. El seu àmbit territorial és el de Catalunya, i té la seva seu a Barcelona. 

Article 2. Finalitats 

Les finalitats de la Delegació són: 

1. Promoure i fomentar el progrés de la geografia, del desenvolupament científic i 
tècnic de la professió, i de la solidaritat professional i el servei de la professió envers la 
societat. 

2. Contribuir a la millora de l’exercici professional. 

3. Vetllar per la dignitat i prestigi de la professió. 

4. Defensar els interessos professionals dels geògrafs. 

5. En general, tot allò que pugi resultar en benefici dels interessos professionals dels 
geògrafs. 

Article 3. Funcions 

Per aquestes finalitats, exercirà les següents funcions: 

1. Facilitar als seus col·legiats l’exercici de la professió. 

2. Representar i defensar la professió davant l’administració, institucions, tribunals, 
entitats i particulars de Catalunya, d’acord amb el que disposin els Estatuts i altres 
normes del Col·legi de Geògrafs. 

3. Participar en els consells o organismes consultius de les diferents administracions 
públiques de Catalunya en raó de la seva competència professional, quan així ho 
prevegin les normes reguladores d’aquests organismes. 

4. Facilitar als tribunals de justícia de Catalunya l’exercici de peritatge en afers 
judicials, i col·laborar-hi de la manera en què sigui requerit per aquests. 

5. Prestar el servei de visat de projectes, i facilitar, si escau, les certificacions oficials i 
altra documentació, d’acord amb el que disposin els Reglaments i Normes del Col·legi 
de Geògrafs. 
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6. Intervenir, per la via de conciliació i arbitratge, i a requeriment dels interessats, en 
les controvèrsies que es produeixin entre professionals. 

7. Denunciar davant l’Administració i, si escau, davant els Tribunals de justícia tots els 
casos d’intrusisme professional que afectin el col·lectiu geogràfic i l’exercici de la 
professió. 

8. Informar sobre els llocs de treball a exercir per geògrafs, a fi d’aconseguir una millor 
eficàcia en l’exercici professional. 

9. Emetre informe sobre projectes de llei i altres normatives de Catalunya que facin 
referència a les condicions de l’exercici professional de la geografia. 

10. Facilitar, al si de l’organització col·legial, el funcionament de seccions 
especialitzades i serveis comuns d’interès col·legial.  

11. Per a una major eficàcia en el compliment de les seves funcions, establir fórmules 
de relació permanent amb l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya, i 
també col·laborar amb d'altres col·legis i/o entitats professionals legalment constituïdes 
a Catalunya.  

12. Administrar l’economia col·legial, en els termes d’aquest Reglament i dels Estatuts 
del Col·legi. 

13. Afavorir la formació professional dels geògrafs. 

Article 4. Col·legiació 

La Delegació agrupa les persones col·legiades de Catalunya, en els termes dels 
Estatuts del Col·legi de Geògrafs. La col·legiació serà tramitada per la Delegació 
davant els òrgans col·legials corresponents. 

Article 5. Drets i deures 

Són drets i deures de les persones col·legiades, referits a la Delegació, els que figuren 
als articles corresponents dels Estatuts del Col·legi de Geògrafs. 

 

Capítol Segon. Òrgans de Govern 

Article 6. Òrgans 

Els òrgans de govern de la Delegació són l’Assemblea General i la Junta de Govern. 
També formen part de la Delegació el Comitè d’Ètica i els Grups de Treball, en els 
termes d’aquest Reglament.  

Article 7. Assemblea General 

L’Assemblea General és constituïda per les persones col·legiades, amb igualtat de vot, 
i adopta el seus acords per majoria, d’acord amb aquest Reglament i amb els Estatuts 
del Col·legi. 
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Es pot reunir amb caràcter ordinari i extraordinari. És convocada per la Presidència,  
amb una antelació mínima de quinze dies respecte la data de celebració, mitjançant 
comunicació escrita o electrònica a totes les persones col·legiades. La convocatòria ha 
d'incloure lloc, data i hora de reunió, i també l’ordre del dia. 

L’Assemblea es considerarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi 
assisteixin almenys el 50 % dels col·legiats. La segona convocatòria quedarà fixada 
per mitja hora més tard, i es considerarà vàlidament constituïda sigui quin sigui el 
nombre d’assistents. 

Article 8. Assemblea extraordinària 

L’Assemblea extraordinària es reunirà: 

- per iniciativa de la Junta de Govern 

- per iniciativa d’un nombre de col·legiats no inferior al 10%, que també n’hauran de 
formular l’ordre del dia. 

Article 9. Funcions de l’Assemblea ordinària 

Correspon a l’Assemblea ordinària: 

a) Aprovar les propostes de Reglaments i altres normatives internes de la Delegació. 

b) Aprovar els pressupostos anuals de la Delegació i la liquidació dels comptes de 
l’exercici anterior. 

c) Aprovar l’acta de l’Assemblea General anterior. 

d) Aprovar la Memòria d’activitats de l’exercici anterior. 

e) Conèixer, discutir i, si escau, aprovar les propostes que li siguin plantejades per la 
Junta de Govern, o per qualsevol col·legiat. En aquest darrer cas, les propostes 
hauran d’haver estat presentades amb prou antelació per a ser incloses a l’ordre del 
dia o, almenys, ser distribuïdes per qualsevol mitjà als col·legiats. 

f) Aprovar la renovació dels càrrecs vacants de la Junta de Govern. 

g) Tot allò que, en l’àmbit de competències de la Delegació, no hagi estat atribuït a la 
Junta de Govern o a l’Assemblea General Extraordinària. 

Article 10. Funcions de l’Assemblea extraordinària 

Correspon en tot cas a l’Assemblea General Extraordinària: 

a) Promoure la dissolució de la Delegació. 

b) Promoure la segregació de la Delegació per a constituir un Col·legi independent, en 
els termes dels vigents Estatuts del Col·legi de Geògrafs. 

c) Resoldre les qüestions formulades a requeriment d’un mínim del 10 % dels 
col·legiats. 
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d) La votació de mocions de censura a la Junta de Govern. La moció pot ser 
presentada per un nombre de col·legiats no inferior al 10%, i haurà de contenir els 
motius de censura i una proposta de Junta alternativa. Per a ser aprovada, necessita 
la majoria absoluta de l’Assemblea.  

Article 11. Règim de l’Assemblea 

L’Assemblea és presidida pel President de la Delegació, que n’ordena i modera els 
debats. Actua com a Secretari de l’Assemblea el que ho és de la Delegació, que és qui 
n’aixecarà l’acta corresponent, amb el vist-i-plau del President. 

Els acords es prendran per majoria simple dels vots emesos, llevat dels acords sobre 
modificació d’aquest Reglament, moció de censura contra la Junta de Govern o algun 
dels seus membres, o dissolució o segregació de la Delegació, casos en els quals 
caldrà una majoria absoluta de vots favorables d’entre els presents. 

Article 12. Junta de Govern 

La Junta de Govern és l’òrgan executiu i representatiu de la Delegació. Està 
constituïda per: 

a) Un nucli de càrrecs amb assignació directa de funcions, composat per la 
Presidència, Vice-presidència, Secretaria i Tresoreria. 

b) Tres vocalies 

La Junta de Govern es renovarà de manera completa cada quatre anys. En el supòsit 
de vacants sobrevingudes, la Junta podrà nomenar una persona per a cobrir el que 
resti del mandat. El nomenament haurà de ser ratificat per la primera Assemblea que 
se celebri. Si el nombre de vacants a cobrir amb aquest procediment és superior a 
tres, caldrà celebrar eleccions anticipades.  

Article 13. Competències de la Junta de Govern 

Són competències de la Junta de Govern: 

a) Ostentar la representació de la Delegació 

b) Executar els acords de l’Assemblea General 

c) Complir i fer complir aquest Reglament, els Estatuts del Col·legi i altres reglaments 
que els despleguin. 

d) Complir i fer complir els seus propis acords i aquells acords que la Junta de Govern 
del Col·legi de Geògrafs li encomani en exercici de les seves competències. 

e) Dirigir l’administració i la gestió de la Delegació. 

f) Recaptar les quotes col·legials i altres ingressos, en els termes dels Estatuts i 
reglaments del Col·legi. 

g) Manifestar l’opinió de la Delegació en afers d’interès professional. 
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h) Representar els interessos de la Delegació davant dels poders públics.  

i) Designar, quan procedeixi, els representants de la Delegació en òrgans de 
l’administració.  

j) Facilitar als òrgans judicials la relació de les persones col·legiades que puguin actuar 
com a perits judicials.  

k) En general, i per analogia, totes les funcions encomanades a la Junta de Govern del 
Col·legi als Estatuts, en allò que sigui competència de la Delegació. 

Article 14. Règim de sessions 

La Junta de Govern es reunirà sempre que sigui convocada pel President o a petició, 
almenys, d’un terç del seus membres, i, en tot cas, un mínim de quatre cops l’any. Li 
serà d’aplicació, amb caràcter general, la normativa dels òrgans col·legiats pel que fa a 
ordre del dia i règim d’adopció d’acords.  

Article 15. Atribucions de la Presidència 

a) Convocar, obrir i aixecar les sessions ordinàries i extraordinàries de l'Assemblea 
General i de la Junta de Govern, així com presidir-les i dirigir les deliberacions.  

b) Decidir, amb el seu vot de qualitat, els empats en les votacions. 

c) Adoptar, en cas d'extrema urgència, les resolucions necessàries, donant compte 
immediatament a l’òrgan corresponent per al seu acord, modificació o revocació en la 
primera sessió que se celebri. 

d) Ostentar la representació de la Delegació.  

e) Coordinar les actuacions dels membres de la Junta de Govern, sense perjudici de la 
competència i responsabilitat directa d'aquells en la seva gestió. 

f) Signar les certificacions que expedeixi la Secretaria. 

g) Legitimar amb la seva signatura els llibres de comptabilitat i qualsevol altre de 
naturalesa oficial, sens perjudici de les legalitzacions establertes per la Llei 

h) Visar els informes i comunicacions que oficialment es dirigeixin per la Delegació a 
les autoritats i entitats públiques o privades. 

 i) Autoritzar l'ingrés o retirada de fons dels comptes corrents o d'estalvi de la 
Delegació, unint la seva signatura a la del Tresorer/a. 

Article 16. Atribucions de la Vicepresidència 

La Vicepresidència substitueix la Presidència en els casos d'absència, vacant o 
malaltia i exerceix totes aquelles funcions que li encomani la Junta de Govern o li 
delegui el President/a.  
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Article 17. Atribucions de la Secretaria 

a) Redactar i donar fe de les actes de les sessions ordinàries i extraordinàries de 
l'Assemblea General i de la Junta de Govern. 

b) Custodiar la documentació de la Delegació i els expedients de les persones 
col·legiades. 

c) Expedir certificacions, amb el vist-i-plau del President/a. 

d) Expedir i tramitar comunicacions i documents, donant-ne compte a la Junta de 
Govern. 

e) Exercir la direcció del personal administratiu i de serveis de la Delegació 

f) Portar els llibres de registre de visats, de societats professionals, i els que es puguin 
crear.  

g) Redactar la memòria de gestió anual per a l'Assemblea General. 

La Junta de Govern decidirà quin dels seus membres es fa càrrec de la Secretaria en 
els casos d'absència, vacant o malaltia de la persona que l'ocupa. 

Article 18. Atribucions de la Tresoreria 

a) Recaptar i custodiar els fons de la Delegació. 

b) Cobrar, signar rebuts i realitzar pagaments relacionats amb la gestió de la 
Delegació. 

c) Redactar l'avantprojecte de pressupost de la Delegació que la Junta de Govern ha 
de presentar a l'Assemblea General. 

d) Fer el balanç del pressupost de l'exercici anterior que la Junta de Govern ha de 
presentar per a la seva aprovació a l'Assemblea General. 

e) Portar els llibres de comptabilitat corresponents. 

f) Per exprés acord de la Junta de Govern, obrir comptes corrents d'estalvi 
conjuntament amb la Presidència, a nom de la Delegació, i retirar-ne fons mitjançant la 
signatura d’almenys dues de les persones autoritzades. 

Article 19. Comitè d’Ètica 

El Comitè d’Ètica es regeix pel que disposa el Codi Ètic del Col·legi, i per aquest 
Reglament, amb caràcter supletori, per a tot allò que no hi estigui previst. 

Article 20. Grups de Treball 

Per acord de la Junta de Govern, es poden crear grups de treball oberts a tots els 
col·legiats. Aquests grups tindran una finalitat específica i una durada predeterminada, 
que es fixaran a l’acord de creació. Els presidirà un membre de la Junta, i tindran per 
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objecte l’elaboració de documents i propostes d’interès per al Col·legi. El resultat del 
seus treballs tindrà el tràmit corresponent, segons la seva naturalesa.  

 

Capítol Tercer. Règim electoral 

Article 21. Periodicitat de les eleccions a Junta de Govern 

1. La Delegació celebrarà eleccions ordinàries per cobrir els càrrecs de la Junta de 
Govern cada quatre anys, llevat de convocatòria extraordinària.  

2. La convocatòria d'eleccions ordinàries o extraordinàries es farà amb una antelació 
mínima de dos mesos, i contindrà un detallat calendari de tot el procés electoral.  

Article 22. Membres electors, elegibles, i tipus d' elecció 

1. Els membres de la Junta de Govern seran elegits per tots els col·legiats a través de 
sufragi universal lliure, directe i secret. Són electors i elegibles tots els col·legiats que, 
el dia de la convocatòria, no es trobin sancionats amb suspensió dels seus drets 
col·legials, i que es trobin al corrent de pagament de les seves quotes.  

2. Els membres de la Junta de Govern seran elegits atribuint un vot igual a cada 
col·legiat i sense que s'admeti el vot delegat  

Article 23. Cens electoral 

1. Les llistes dels col·legiats amb dret a vot seran exposades a la seu de la Delegació i 
a la part privada del web col·legial, durant deu dies i amb una anticipació no inferior a 
vint dies, respecte a la data de la celebració de les eleccions.  

2. Dins dels tres dies següents a l'exposició, es podran formular les reclamacions que 
siguin procedents, que seran resoltes per la Junta de Govern en el termini de tres dies. 
Contra la resolució denegatòria es pot interposar recurs ordinari davant l'Assemblea 
General, previ al recurs contenciós administratiu en la forma i terminis establerts per 
aquesta jurisdicció.  

Article 24. Proclamació de candidatures 

1. L'elecció dels membres de la Junta de Govern es realitzarà mitjançant candidatures 
completes per a tots els llocs d'elecció directa de la Junta. Les llistes que concorrin a 
les eleccions han d'incloure tants candidats com membres d'elecció directa 
componguin la Junta de Govern. La llista anirà encapçalada pels candidats a la 
Presidència, Vicepresidència, Secretaria, i Tresoreria, amb indicació expressa del 
càrrec al qual es presenta cada candidat o candidata, seguida per les candidatures a 
vocal.  

2. Les persones col·legiades votaran una sola candidatura completa per a tots els llocs 
d'elecció directa de la Junta.  

3. La Junta de Govern proclamarà les candidatures presentades fins a trenta dies 
abans de la celebració de les eleccions. Aquestes candidatures seran comunicades 
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per escrit a tots els col·legiats, i exposades al web col·legial, amb una antelació mínima 
de quinze dies a la data de la votació.  

4. La Junta de Govern ha de facilitar a totes les candidatures proclamades la 
possibilitat de fins a dues trameses electròniques de documentació a totes les 
persones col·legiades, amb un màxim de tres fulls din A4 per tramesa.  

Article 25. Mesa electoral 

1. El dia assenyalat per a la votació es constituirà una mesa electoral al lloc indicat en 
la convocatòria d’eleccions.  

2. La mesa electoral estarà constituïda pels membres de la Junta de Govern sortint 
que no formin part de cap de les candidatures. En el cas que els membres de la Junta 
de Govern sortint siguin inferiors a tres, es procedirà a completar la mesa electoral 
amb els membres de major i menor antiguitat amb dret a vot i residents a la ciutat on 
es constitueixi la mesa. La mesa escollirà, d’entre les persones que la componen, qui 
exerceix la presidència i qui exerceix la secretaria.   

Article 26. Interventors  

1. Amb quaranta-vuit hores d'antelació a la votació, els candidats a la Presidència de 
les candidatures proclamades podran comunicar a la Junta de Govern la designació 
d'interventors per a la mesa electoral. 

2. Aquests interventors poden assistir a tot el procés de votació i escrutini, i formular 
les reclamacions que estimin convenients, que seran resoltes pel president de la mesa 
i recollides en l'acta d'escrutini.  

Article 27. Votació 

Els col·legiats podran exercir el seu dret al vot de qualsevol de les següents formes:  

1. Presencial, lliurant la papereta al president de la mesa, prèvia identificació del 
col·legiat, perquè aquell, en la seva presència, la dipositi a l'urna. En aquest cas, el 
secretari de la taula indicarà a la llista de persones col·legiades aquelles que vagin 
dipositant el seu vot.  

2. Per correu, en sobre tancat amb les dades clars del remitent, que serà enviat a la 
seu de la Delegació. S’hi ha d'incloure còpia d’un document identificatiu del col·legiat, i 
un altre sobre, també tancat, que contingui la papereta de votació. Els vots per correu 
hauran de ser rebuts a la seu de la Delegació almenys vint-i-quatre hores abans del 
dia assenyalat per les eleccions.  

3. Un cop acabada la votació presencial, es procedirà a comprovar que els vots 
enviats per correu corresponen als col·legiats amb dret a vot i que no l'han exercit 
personalment. En aquest cas, una vegada que el secretari de la taula hagi marcat en 
la llista de col·legiats aquells que voten per correu, el president procedirà a obrir els 
sobres, introduint cadascun dels sobres amb les paperetes a les urnes. Quan un sobre 
inclogui més d'un sobre amb papereta, no s'introduirà a l'urna i es computarà el vot 
com a nul.  
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Article 28. Escrutini 

Acabada la votació, es realitzarà l'escrutini dels vots emesos. Aquest escrutini serà 
públic. La Secretaria de la mesa electoral aixecarà acta en què constin els vots 
obtinguts per cadascuna de les candidatures, els vots nuls i els vots en blanc.  

Article 29. Proclamació dels resultats 

La mesa electoral resoldrà, amb caràcter definitiu, sobre les declaracions dels 
interventors, si n'hi ha, i si no aprecia cap defecte de fons o forma que pugui invalidar 
la votació, proclamarà el resultat de l'elecció, comunicant-ho en el termini de quaranta-
vuit hores als col·legiats mitjançant la seva exposició al públic a la seu de la Delegació 
i al web col·legial.  

Article 30. Reclamacions 

1. Un cop publicats els resultats de la votació, s'obrirà un termini de cinc dies per 
possibles reclamacions. Acabat aquest termini, la mesa analitzarà les reclamacions, si 
n'hi ha, i resoldrà. Si considera que no hi ha lloc a anul·lar les eleccions, proclamarà 
definitivament elegida com a Junta de Govern de la Delegació del Col·legi de Geògrafs 
a Catalunya a la que resulti elegida.  

 2. En cas que la mesa electoral, a la vista de les impugnacions presentades, decideixi 
anul·lar les eleccions, ho farà públic al web col·legial, amb completa explicació dels 
motius que li fan adoptar aquesta decisió, i establirà un nou termini per a, pel mateix 
procediment assenyalat, convocar noves eleccions abans dels dos mesos posteriors a 
la data d'anul·lació de l'elecció.  

Article 31. Presa de possessió 

En el termini màxim d'un mes de la proclamació, es constituirà la Junta elegida, 
prenent possessió dels seus càrrecs els membres electes. D’aquest acte, se’n donarà 
compte a tots els col·legiats, a través del web col·legial, al Colegio de Geógrafos, i al 
registre corresponent de la Generalitat de Catalunya.  

Article 32. Recursos 

Contra les resolucions definitives de la mesa electoral sobre tot el procés electoral, 
qualsevol col·legiat pot interposar els recursos previstos en les lleis, l'ordinari davant 
l'Assemblea General, i posteriorment el contenciós administratiu. 

Article 33. Comunicacions 

Totes les comunicacions als col·legiats i col·legiades fetes mitjançant correu electrònic 
es consideren vàlides i suficients.  
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Capítol Quart. Règim econòmic i patrimonial 

Article 34. Pressupost  

Correspon al Tresorer/a presentar a la Junta, per a ser posteriorment presentat a 
l’Assemblea, un projecte de pressupost de la Delegació. Aquest pressupost haurà de 
ser equilibrat en ingressos i despeses.  

Article 35. Pagaments 

Correspon al Tresorer/a, amb l’autorització de la Presidència, efectuar els pagaments 
en nom de la Delegació.  

Article 36. Quotes 

El cobrament de les quotes podrà ser assumit per la Delegació en els termes dels 
Estatuts i Reglament del Col·legi. Correspon a la Delegació la gestió dels cobraments 
endarrerits, i la declaració de baixa per impagament.  

Article 37. Inventari  

Correspon al Tresorer/a la realització i manteniment de l’inventari patrimonial de la 
Delegació. 

 

Capítol Cinquè. Relacions institucionals 

Article 38. Col·legi de Geògrafs 

Les relacions amb el Col·legi de Geògrafs es regulen pel que disposen els Estatuts i el 
Reglament del Col·legi. D’acord amb aquest reglament, la representació ordinària de la 
Delegació és a càrrec de la Presidència i, supletòriament i per aquest ordre, de la 
Vicepresidència o d’un altre membre de la Junta en qui delegui el President/a, amb 
coneixement d’aquesta.  

Article 39. Associació de Geògrafs Professionals de  Catalunya 

La Delegació podrà acordar un règim de col·laboració amb l’Associació de Geògrafs 
Professionals de Catalunya que permeti la integració de persones col·legiades i 
associades i d’activitats. Aquest règim s’expressarà en un conveni, a aprovar per 
ambdues parts, que contempli mesures per evitar la doble quota en cas de col·legiació 
i associació, la col·laboració econòmica, els serveis comuns, i la col·laboració entre la 
Junta de Govern i l’òrgan de govern de l’Associació.  

 

Disposició Final 

Per a tot allò no previst en aquest Reglament, regeixen els Estatuts i reglaments del 
Col·legi de Geògrafs.  


