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Decret 329/1983, de 7 de juliol, d'aprovació del Reglament de col·legis 
professionals de Catalunya (DOGC número 360, de 2 de setembre de 1983)  

De conformitat amb l'autorització concedida per la disposició final de la Llei 13/1982, de 
17 de desembre, de Col·legis Professionals, d'acord amb el que estableix l'article 33.1 de 
l'Estatut d'Autonomia i prèvia deliberació del Consell Executiu,  

Decreto:  

Article únic. Aprovar el text del Reglament de Col·legis Professionals de Catalunya.  

Disposició final 
 
Única. Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.  

Barcelona, 7 de juliol de 1983  

Jordi Pujol  
President de la Generalitat  
de Catalunya  

Agustí M. Bassols i Parés  
Conseller de Justícia  

Annex  
Reglament de Col·legis Professionals de Catalunya  

Títol I. Del règim dels Col·legis  

Article 1r. Els Col·legis Professionals es regiran per la Llei, el present Reglament i pels seus 
propis Estatuts.  

Article 2n. Els Estatuts seran elaborats i aprovats pels mateixos Col·legis.  

Els textos dels Estatuts i les seves modificacions, un cop aprovats, inscrits i publicats 
tenen força de norma obligatòria.  

Article 3r. Per a l'aprovació o la modificació dels Estatuts serà necessari acord de Junta o 
Assemblea General Extraordinària, especialment convocada a aquest efecte.  Quan la 
modificació d'Estatuts es limiti al canvi de domicili dintre la mateixa localitat, es podrà 
aprovar en Junta o Assemblea Ordinària.  

La presentació i la tramitació dels acords es durà a terme segons el que preveu l'article 32 
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> Títol I Del règim dels Col·legis
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d'aquest Reglament.  

Article 4t. Els Estatuts hauran de contenir i regular necessàriament el que preveu 
l'article 11.3 de la Llei.  En la denominació caldrà que consti la paraula "Col·legi", la 
professió o professions que inclogui, el nom de la població on radiqui el seu domicili 
únic o bé el de l'àmbit territorial que comprengui.  

En tot cas, els Estatuts han de fixar l'àmbit territorial d'actuació.  

Títol II. Dels òrgans dels Col·legis  

Article 5è. La Junta o Assemblea General és l'òrgan sobirà dels Col·legis. Tots els 
col·legiats incorporats de ple dret a un Col·legi hi tenen veu i vot, llevat que estiguin 
afectes a una sanció que comporti la suspensió d'activitats col·legials en general o la 
limitació d'aquests drets.  

Article 6è. Les Juntes Generals poden ésser ordinàries o extraordinàries. Seran 
sempre extraordinàries quan es convoquin a petició d'un nombre determinat de 
col·legiats i per prendre els acords de caràcter extraordinari previstos en aquest 
Reglament o en els Estatuts.  

Article 7è. La direcció i administració del Col·legi és atribuïda a l'òrgan de govern, que 
podrà tenir la denominació que es consideri més adequada.  

Article 8è. L'òrgan de govern serà sempre col·legiat. Es compondrà com a mínim: 
d'un President, el qual tindrà la representació del Col·legi a més de les altres funcions 
que els Estatuts, la Llei o el Reglament li atorguin, i pot tenir també la denominació 
de Degà, Síndic o similar; d'un Secretari, que tindrà el caràcter de fedatari de tots els 
actes i acords del Col·legi; i d'un vocal.  

Article 9è. El nomenament i els canvis dels components dels òrgans de govern han 
d'ésser comunicats en el termini de deu dies des que es produeixin, al Departament 
de la Presidència de la Generalitat, o aquell en qui es delegui, als efectes previstos a 
l'article 12.b) de la Llei.  

També es comunicaran, en el mateix termini, als respectius Consells de Col·legis, si 
s'esqueia.  

Article 10. Tots els càrrecs tindran una durada determinada i seran electius. Podran 
participar en l'elecció tots els col·legiats, exerceixen o no, d'acord amb el que 
determinen els Estatuts.  

Títol III. Del règim econòmic  

Article 11. Els òrgans de govern dels Col·legis presentaran anualment per a la seva 
aprovació a la Junta General:  

a) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior.  
b) Pressupost per a l'exercici vinent.  

Article 12. Els Estatuts fixaran els tipus de recursos dels respectius Col·legis. Els 
recursos seran ordinaris i extraordinaris.  

Seran recursos ordinaris:  

a) Els rendiments dels béns i drets que constitueixen el patrimoni col·legial.  
b) Els drets que s'estableixin per a l'elaboració remunerada d'informes, dictàmens, 
estudis i altres serveis.  
c) Els drets d'incorporació o habilitació, quotes ordinàries i extraordinàries, incloses 
les derrames.  
d) El lliurament de certificacions fefaents.  
e) Els drets d'intervenció professional.  
f) Qualsevol altre que fos legalment possible de similars característiques.  

Seran recursos extraordinaris:  
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a) Les donacions o subvencions de procedència pública o privada.  
b) Els béns que a títol hereditari o per qualsevol altra causa s'incorporin al patrimoni 
del Col·legi.  
c) Qualsevol altra que fos legalment possible i que no constituís recurs ordinari.  

Article 13. Quan s'estableixin quotes, d'incorporació o habilitació, de percepció 
periòdica o de caràcter extraordinari -incloses les derrames-, s'entendrà que obliguen 
tots els Col·legiats sens perjudici que es puguin acordar estatutàriament exempcions, 
i moderacions en circumstàncies determinades.  

La quantia de les quotes de percepció periòdica serà fixada per la Junta de Govern; 
les de caràcter extraordinari -incloses les derrames- han d'ésser aprovades per la 
Junta General.  

La fixació dels drets o quotes per obtenir l'habilitació prevista a l'article 10.1 de la Llei 
serà establerta pels respectius Consells de Col·legis.  

Títol IV. Dels Col·legiats  

Article 14. Per poder exercir la professió respectiva, cal la incorporació plena o 
l'habilitació quan correspongui, al Col·legi a l'àmbit territorial del qual es pretén 
exercir.  

Article 15. Per ésser admès en un Col·legi professional caldrà tenir la titulació 
acadèmica o professional o reunir els requisits que exigeixin les Lleis, supeditant-se a 
les condicions que estableixin els Estatuts respectius, si bé no serà indispensable 
l'exercici de la professió ni serà exigible la pertinença a una determinada mutualitat.  

Els estrangers es podran incorporar o habilitar als Col·legis quan es complimentin els 
requisits per poder exercir a l'Estat espanyol la respectiva professió. S'exceptuen les 
incorporacions a títol honorífic.  

Article 16. Si els Estatuts no disposen altra cosa, l'òrgan de govern del Col·legi, dintre 
del termini màxim de tres mesos, haurà de prendre i comunicar l'acord d'incorporació 
o habilitació o bé la seva denegació.  
S'entendrà denegada la sol·licitud en el cas que transcorri aquest termini sense que 
recaigui resolució.  

El president o persona delegada per ell podrà, en casos d'urgència, atorgar la 
col·legiació amb caràcter provisional.  

En tot cas, no es podrà denegar la incorporació o l'habilitació als professionals que 
reuneixin els requisits previstos.  

Article 17. La condició de col·legiat es perdrà per les següents causes:  

a) Defunció.  
b) Incapacitat legal.  
c) Separació o expulsió com a conseqüència del compliment de sanció disciplinària 
que la comporti.  
d) Baixa voluntària comunicada per escrit.  
e) Baixa forçosa per incompliment de les obligacions econòmiques.  

Article 18. La suspensió o la inhabilitació de l'exercici professional no comprèn la 
pèrdua de la condició de col·legiat. La persona suspensa o inhabilitada continuarà 
pertanyent al Col·legi, amb la limitació de drets que la causa o acords de la suspensió 
o de la inhabilitació hagin produït.  

La suspensió o la inhabilitació s'haurà de comunicar al Consell de Col·legis, si 
s'esqueia.  

Article 19. Perquè la baixa forçosa sigui efectiva caldrà la instrucció d'un expedient 
sumari, que comportarà un requeriment escrit a l'afectat, perquè, dintre del termini 
que es fixi, es posi al corrent dels descoberts. Passat el termini sense compliment, es 
prendrà l'acord de baixa, que haurà de notificar-se de forma expressa a l'interessat.  
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En qualsevol moment es podrà rehabilitar la col·legiació, previ l'abonament dels 
descoberts pendents i la taxa de reingrés, en el cas que sigui prevista.  

Article 20. La pèrdua de la condició de col·legiat no alliberarà del compliment de les 
obligacions vençudes. Aquestes obligacions es podran exigir als interessats o als seus 
hereus.  

Article 21. El col·legiat comunicarà obligatòriament al Col·legi el seu domicili per a 
notificacions a tots els efectes col·legials. Així mateix, qualsevol canvi de domicili, 
perquè predueixi aquests efectes, haurà de ser comunicat expressament.  

Títol V. Agrupació, segregació i dissolució de Col·legis  

Article 22. La unió o fusió de dos o mes Col·legis de la mateixa professió es podrà fer 
d'acord amb el que disposen la Llei i el present Reglament i el que estableixin els 
respectius Estatuts.  L'acord d'unió, fusió i d'absorció portarà implícit l'acord de 
dissolució.  

Article 23. Una Comissió Mixta, que tindrà el caràcter de gestora, nomenada per les 
Juntes dels Col·legis afectats, establirà els termes de la unió, la fusió o l'absorció i la 
denominació del nou Col·legi. Elaborarà els Estatuts pels quals es regiran, a excepció 
del cas d'absorció, en el qual els Estatuts que han de regir seran els del Col·legi 
absorbent, sens perjudici de les modificacions que la Comissió fixi. Els acords i els 
Estatuts seran elaborats per la Comissió Mixta se sotmetran a l'aprovació de les 
Juntes Generals dels respectius Col·legis afectats, que s'hauran de convocar 
exclusivament per a aquest afer.  

Article 24. Una certificació de l'acord es remetrà al Consell de Col·legis i una altra, 
amb la sol·licitud corresponent, al Departament de la Presidència de la Generalitat o 
aquell en el qual es delegui, el qual, previ informe de l'esmentat Consell, l'aprovarà o 
el denegarà, mitjançant la corresponent resolució, que serà publicada al Diari Oficial 
de la Generalitat.  

La certificació de l'acord inclourà el text dels nous Estatuts aprovats. La resolució 
d'aprovació de l'agrupació de Col·legis pel Departament de la Presidència o aquell en 
el qual es delegui comportarà la qualificació positiva de la legalitat dels Estatuts.  

Quan escaigui, regirà el que disposa l'article 32 del Reglament respecte a l'aplicació 
del silenci positiu, l'aprovació de modificacions i la qualificació definitiva dels Estatuts.  

Article 25. Per als casos d'unió o fusió de Col·legis, la publicació de la resolució 
aprovatòria comportarà l'extinció dels Col·legis units o fusionats i l'adquisició de 
personalitat jurídica del nou. Malgrat això, perquè tingui capacitat d'obrar, caldrà que 
la Comissió Mixta o les persones que les disposicions transitòries dels Estatuts hagin 
previst convoquin una Junta General i s'elegeixin els càrrecs.  

Per als casos d'absorció, la publicació de la resolució d'aprovació comportarà l'extinció 
del Col·legi absorbit.  

Article 26. Per constituir un nou Col·legi per segregació que modifiqui l'àmbit 
territorial, es podrà fer en la forma i amb els requisits següents:  

a) Una comunicació sol·licitant la segregació i l'àmbit que afectaria, adreçada al 
President del propi Col·legi, signada com a mínim per la meitat més un dels 
Col·legiats residents a l'àmbit territorial del Col·legi que es projecta i que el nombre 
d'aquests últims sigui superior a 15.  

b) L'acord de la Junta General Extraordinària, la qual s'haurà de convocar per 
celebrar-se forçosament en el termini d'un mes des de l'esmentada comunicació.  

Article 27. L'acord a què fa referència l'article anterior ha de preveure els termes en 
què es farà la segregació, la denominació del Col·legi segregat i la que portarà en 
endavant el Col·legi matriu i, així mateix, preveurà el nomenament d'una gestora. Pel 
que fa a la seva legalització, s'aplicarà el que preveu l'article 24 d'aquest Reglament.  

Article 28. La dissolució d'un Col·legi tindrà lloc:  
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a) Quan la professió de què es tracti perdi, d'acord amb la Llei o norma que ho reguli, 
el caràcter de col·legiable.  
b) Per qualsevol causa establerta en els Estatuts.  
c) Per acord de la Junta General pres amb els requisits necessaris.  
d) Per unió o fusió.  
e) Per absorció per un altre Col·legi.  
f) Per manca de col·legiats que no permeti de cobrir els llocs previstos de l'òrgan de 
Govern sense simultanejar o duplicar càrrecs.  

Article 29. El Consell de Col·legis respectiu serà part en el procés de dissolució, 
prendrà les mesures que les circumstàncies aconsellin i autoritzarà la destinació del 
patrimoni quan sigui procedent. L'acord de dissolució s'haurà de publicar al Diari 
Oficial de la Generalitat, per a la qual cosa prèviament es comunicarà al Departament 
de la Presidència o aquell en el qual es delegui per a l'adopció de la  resolució escaient 
i per a la seva inscripció al Registre.  

El patrimoni social es destinarà en primer lloc a cobrir el passiu. A l'actiu restant es 
donarà la destinació que fixin els Estatuts, que hagi acordat la Junta General i que, 
mancant això, disposi el Consell de Col·legis.  

Disposicions comunes a aquest títol  

Article 30. Per a la constitució de nous Col·legis per unió o fusió o bé per segregació 
així com també per creació per Llei o bé d'acord amb el que preveu l'apartat 2 de la 
disposició transitòria d'aqueixa, a més dels tràmits específics per a cada una de les 
situacions, regirà el següent:  

Dictada la norma o la resolució aprovatòria procedent, els gestors i, mancant aquests, 
el Departament corresponent de la Generalitat, convocaran l'Assemblea constituent, 
la qual ratificarà els gestors o bé en nomenarà de nous i aprovarà els Estatuts.  

Article 31. Mentre no s'hagin elegit els òrgans de govern, les Assemblees constitutives 
s'hauran de convocar mitjançant publicació al Diari Oficial de la Generalitat amb una 
anticipació mínima de vuit dies, sens perjudici que es convoquin, a més, per altres 
sistemes.  

Article 32. Un cop aprovats els Estatuts o llur modificació, juntament amb la 
certificació de l'Acta s'hauran de remetre al Departament de la Presidència de la 
Generalitat i aquell en el qual es delegui per a la seva qualificació de legalitat, que 
haurà de pronunciar-se dins el termini de tres mesos. En cas que no es resolgui dintre 
l'esmentat termini, s'entendran admesos definitivament per silenci positiu.  

En el cas que s'observessin defectes o irregularitats, es tornaran perquè en una nova 
Assemblea es ratifiqui el text o s'acordin les correccions o modificacions escaients. Un 
cop tramesos novament els Estatuts i seguint el mateix tràmit anterior l'esmentat 
Departament de la Generalitat resoldrà definitivament.  

La qualificació definitiva dels Estatuts o llur modificació, tant expressa com tàcita, 
serà publicada al Diari Oficial de la Generalitat. Contra aquesta qualificació, s'hi 
podran interposar els recursos ordinaris. Quan la qualificació sigui positiva comportarà 
la publicació dels Estatuts al Diari Oficial de la Generalitat.  

Títol VI. Consells de Col·legis  

Article 33. Els Col·legis d'una mateixa professió s'han d'integrar al respectiu Consell 
de Col·legis de Catalunya, les característiques i les funcions del qual es determinen en 
els articles 15 i 16 de la Llei i es regeixen per aquesta, pel present Reglament i pels 
seus propis Estatuts.  

Article 34. Per a l'aprovació i la modificació d'Estatuts regirà el que preveu l'article 3 
d'aquest Reglament. Quant a la denominació, ha de constar el nom de "Consell de 
Col·legis de Catalunya" i la professió corresponent.  

Article 35. Els Consells de Col·legis es constituiran d'acord amb el que prevegin els 
seus Estatuts i tindran, en tot cas, un President, que podrà tenir també el nom de 
Degà General, de Síndic o d'un altre adequat i que tindrà la representació del Consell, 
a més de les altres funcions que els Estatuts i el Reglament li atorguen, així com un 
Secretari amb caràcter de fedatari de tots els actes i acords del Consell.  
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Article 36. En els òrgans sobirans dels Consells han de tenir representació tots els 
Col·legis.  
Per a l'exercici del vot cada Col·legi tindrà una sola representació, amb un nombre de 
vots proporcional o igual al nombre dels seus col·legiats. Els còmputs s'efectuaran 
d'acord amb el nombre de membres de cada Col·legi el 31 de desembre de cada any, 
sens perjudici d'altres requisits que puguin exigir els Estatuts.  

Malgrat això, per poder prendre acords vàlids es requereix que votin a favor, com a 
mínim, més d'una quarta part dels col·legis assistents amb independència del nombre 
de col·legiats que hom pugui representar. En matèria disciplinària, cada Conseller 
tindrà un sol vot.  

Article 37. El nomenament i els canvis dels components dels òrgans de govern han de 
ser comunicats en el termini de deu dies al Departament de la Presidència de la 
Generalitat o aquell en qui es delegui d'acord amb l'article 12.b) de la Llei.  

Article 38. Serà d'aplicació als Consells de Col·legis el que preveu l'article 11 d'aquest 
Reglament.  
Els tipus de recursos financers s'establiran en els respectius Estatuts. Regirà el 
principi que les aportacions que hagin d'efectuar els Col·legis seran en proporció al 
nombre de llurs Col·legiats.  

Article 39. Les quotes o altres contribucions econòmiques assignades individualment 
als col·legiats i destinades als Consells de Col·legis s'ingressaran a través dels 
respectius Col·legis.  

Títol VII. Jurisdicció disciplinària  

Article 40. Els Col·legis i Consells de Col·legis quan correspongui tenen jurisdicció 
disciplinària per sancionar les faltes comeses pels professionals inscrits en un Col·legi 
en l'exercici de la seva professió o activitat col·legial.  

Article 41. Els Estatuts regularan el procediment sancionador inspirant-se en els 
principis del Dret Administratiu i respectant-los en tot moment i, especialment hauran 
de preveure i regular els següents punts:  

a) Sobre el nomenament de l'Instructor.  
b) Necessitat de preexistència en els Estatuts de la norma la infracció de la qual sigui 
sancionable i del tipus de sanció aplicable.  
c) Respectar el principi d'audiència a les parts.  
d) Motivar la resolució final.  

Article 42. Són competents per a l'exercici de la funció disciplinària en via 
administrativa:  

a) La Junta de Govern del Col·legi a la qual pertanyi.  
b) El Consell de Col·legis, quan la persona afectada tingui un càrrec de govern en el 
Col·legi i no tingui cap càrrec de representació o de govern en el Consell.  
c) El Consell de Col·legis, quan la persona afectada tingui un càrrec de representació 
o govern en el Consell, però en aquest cas l'afectat per l'expedient disciplinari no 
podrà prendre part en les deliberacions ni votar dins de la Junta.  
d) Si només hi hagués un Col·legi únic, quan l'afectat tingui un càrrec de 
representació o govern serà d'aplicació el que disposa l'apartat c) anterior.  

Article 43. Els òrgans competents per iniciar expedient disciplinari són els respectius 
òrgans de govern que delegaran en un instructor la tramitació i la proposta de 
resolució o bé en l'òrgan en el qual, amb caràcter permanent, es deleguin aquestes 
facultats. En aquest últim cas, l'òrgan delegat nomenarà l'instructor. La resolució final 
decisòria correspondrà a l'òrgan de govern de la Corporació a la qual pertanyen els 
afectats.  

Article 44. El procediment s'iniciarà o bé d'ofici o com a conseqüència de denúncia o 
comunicació. No es consideraran denúncia els escrits anònims.  L'òrgan competent 
per iniciar l'expedient disciplinari podrà acordar la instrucció d'informació reservada 
abans de dictar la providència que decideixi iniciar l'expedient disciplinari. La resolució 
per la qual s'acordi l'arxiu de les actuacions haurà d'expressar les causes que l'hagin 
motivada i disposar, si s'escau, el que es cregui pertinent amb relació al denunciant.  
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Article 45. Cada Col·legi establirà en els seus Estatuts els tipus de faltes i les sancions 
corresponents, sens perjudici del que disposin els Consells de Col·legis en llur funció 
coordinadora.  

Article 46. Els Estatuts podran preveure un termini de prescripció per a les faltes. 
Mancant aquest, s'entendrà que les faltes lleus prescriuen al cap de dos mesos, les 
greus al cap de dos anys i les molt greus al cap de quatre anys d'haver-se comès. La 
prescripció s'interromprà per l'inici del procediment disciplinari. La paralització del 
procediment per un termini superior als sis mesos, no imputable a l'expedientat, farà 
córrer de nou el termini interromput.  

Article 47. El sancionat podrà demanar a l'òrgan sancionador la seva rehabilitació amb 
la conseqüent cancel·lació de la nota en el seu expedient disciplinari.  
Si no hi ha terminis establerts en els Estatuts, aquests seran, a comptar des del 
compliment de la sanció, els següents: si la falta fos lleu, sis mesos; greu, dos anys; 
molt greu, quatre anys i determinant d'expulsió, cinc anys.  

Títol VIII. Recursos  

Article 48. Els Estatuts dels Col·legis i Consells de Col·legis establiran els terminis i els 
requisits dels recursos corporatius, a excepció dels explícitament regulats en el 
present Reglament.  

En tot moment els tràmits, els requisits i els terminis que estableixin els Estatuts 
s'adaptaran als principis informadors de procediment administratiu vigent.  

Article 49. Quan els Estatuts no ho hagin previst, els recursos contra els actes i 
resolucions corporatives s'interposaran dintre del termini de quinze dies de la 
notificació i hauran de resoldre's dintre del termini de tres mesos. Els mateixos 
terminis s'observaran quan s'interposi recurs d'alçada.  

Article 50. Contra els actes i les resolucions dels Col·legis professionals es podrà 
interposar recurs d'alçada davant el Consell de Col·legis, que esgotarà la via 
corporativa.  

Els actes i les resolucions dels Consells de Col·legis que esgotin la via corporativa i els 
dictats en única instància seran susceptibles de recurs en la jurisdicció contenciosa 
administrativa.  

Article 51. La Llei de Procediment Administratiu vigent a Catalunya serà supletòria en 
tot el que no preveu el present títol.  

Arbitratge  

Article 52. Si no hi hagués acord entre els Col·legis o Consells de Col·legis en tot el 
que fa a la seva participació en els Consells respectius i en tot el que es deriva de 
l'elaboració i de la modificació d'Estatuts, el Departament de la Presidència de la 
Generalitat, o aquell en el qual delegui, a petició de qualsevol dels afectats resoldrà el 
que sigui procedent, després d'haver escoltat les parts interessades. Contra la decisió 
del Departament s'hi podran interposar els recursos ordinaris.  

Registre de Corporacions  

Article 53. El Registre de Col·legis Professionals i Consells de Col·legis de Catalunya 
s'establirà al Departament de la Presidència de la Generalitat o en aquell en el qual 
delegui, i s'hi inscriuran els Estatuts, llurs modificacions, les persones que integren els 
òrgans de govern i les altres inscripcions i anotacions reglamentàries que es 
considerin convenients.  

Disposició addicional  

Única. El que disposa l'article 11.3.b) de la Llei i el 15 d'aquest Reglament no afecta 
l'obligatorietat de pertànyer a una determinada Mutualitat per a l'exercici d'aquelles 
professions que tenien establertes aquestes exigències en les normes vigents en 
promulgar-se la Llei.  

Disposicions transitòries  
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1ª. Per a l'adaptació dels Estatuts que preveu l'apartat 1 de la disposició transitòria de 
la Llei, se seguirà el tràmit que preveuen els article 3 i 32 d'aquest Reglament i no 
serà necessària la publicació de la qualificació definitiva.  

En cas de qualificació positiva es procedirà directament a la inscripció al Registre.  

2ª. Les persones elegides i designades per als càrrecs corresponents d'acord amb el 
procediment dels Estatuts anteriors continuaran exercint-los fins al termini del seu 
mandat, sens perjudici que si s'hi haguessin produït o es produïssin vacants, es 
cobreixin d'acord amb els Estatuts adaptats.  

Modificació de l'àmbit territorial dels actuals Col·legis  

3ª. Quan, d'acord amb l'apartat 3 de la disposició transitòria de la Llei, es vulgui 
modificar l'àmbit territorial dels Col·legis actualment existents, el Col·legi o Col·legis 
interessats ho proposaran al corresponent Consell de Col·legis.  

Per a la validesa de la modificació es requerirà l'acord aprovatori de tots els Col·legis 
afectats i del Consell de Col·legis respectiu. Quan s'escaigui regirà el que preveu el 
Títol V d'aquest Reglament.  

Col·legis d'àmbit estatal  

4ª. Els integrants de les delegacions de Catalunya de Col·legis únics d'àmbit estatal 
podran constituir-se en Col·legis d'àmbit català. Per iniciativa de la persona que tingui 
el càrrec més representatiu de la delegació del Col·legi a tot Catalunya o bé en un 
àmbit territorial menor, es tramitarà la constitució mitjançant la convocatòria d'una 
assemblea de tots els col·legiats a Catalunya i d'acord amb les previsions contingudes 
en l'article 32 d'aquest Reglament.  

Quan les persones a qui correspon la iniciativa segons el paràgraf anterior haguessin 
estat requerides per un nombre no inferior a cinc col·legiats i no haguessin gestionat 
la modificació convocant l'assemblea dintre d'un termini d'un mes des del 
requeriment, el Departament corresponent de la Generalitat podrà iniciar els tràmits 
de constitució establerts.  

Consells de Col·legis  

5ª. La constitució dels Consells de Col·legis de la branca corresponent es portarà a 
terme en el termini de sis mesos, dintre del qual s'hauran d'aprovar els respectius 
Estatuts.  

A aquest efecte es reuniran en Assemblea les representacions dels respectius 
Col·legis, convocats pels que tinguin major nombre de col·legiats llevat del cas que, 
trobant-se tots reunits, decideixin per unanimitat constituir-se en Assemblea per a 
l'assenyalada finalitat.  

Per a l'aprovació dels Estatuts s'aplicarà el que preveu l'article 17.2 de la Llei i 36 del 
Reglament. També serà d'aplicació el procediment que ve regulat per l'article 32 
d'aquest Reglament.  

6ª. Tots els tràmits de constitució de Consells que s'haguessin efectuat des de la 
vigència de la Llei i abans de la d'aquest Reglament es consideraran vàlids sempre 
que no estiguessin en contradicció amb el que aquí es disposa.  

En tot cas s'hauran de completar d'acord amb els tràmits previstos en aquest 
Reglament.  

Disposició final  

Única. Els terminis establerts a la disposició transitòria de la Llei s'entendrà que 
començaran a regir a partir de la publicació del present Reglament al Diari Oficial de 
la Generalitat.  
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