
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/1021/2015, de 13 de maig, per la qual s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de
la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Consell de Col·legis de Mediadors d'Assegurances de
Catalunya.

Vist l’expedient de modificació global dels Estatuts del Consell de Col·legis de Mediadors d'Assegurances de
Catalunya, incoat arran de la sol·licitud de 19 de desembre de 2015, del qual resulta que en data 17 d’abril de
2015 es va presentar el text dels Estatuts adaptats als preceptes de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici
de professions titulades i dels col·legis professionals, aprovat en les reunions extraordinàries del Consell Rector
del Consell de Col·legis de Mediadors d'Assegurances de Catalunya, celebrades en dates 17 de juny de 2014 i
26 de març de 2015;

Atesos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis en el mercat interior; i els Estatuts del Consell vigents declarats adequats a la legalitat per
la Estatuts del Consell vigents declarats adequats a la legalitat per la Resolució de 30 de juliol de 1993 (DOGC
núm. 1950, de 21.9.1994) i per la Resolució JUI/3942/2003, de 15 de desembre (DOGC núm. 4036, de
23.12.2003);

Vist que la modificació global els Estatuts s’adequa a la legalitat;

Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s’han aportat els documents
essencials i que s’han complert tots els tràmits establerts;

A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,

 

Resolc:

 

-1 Declarar l’adequació a la legalitat de modificació global dels Estatuts del Consell de Col·legis de Mediadors
d'Assegurances de Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels
col·legis professionals i disposar la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de
Catalunya;

 

-2 Disposar que el text d’aquesta modificació es publiqui al DOGC, com a annex d’aquesta Resolució.

 

Barcelona, 13 de maig de 2015

 

P. d. (Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC de 13.3.2013)

Santiago Ballester i Muñoz

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques
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Annex

Estatuts del Consell de Col·legis de Mediadors d'Assegurances de Catalunya

 

Títol primer

Naturalesa, denominació i domicili

 

Article 1

Els col·legis de mediadors d'assegurances de Catalunya han d'integrar-se necessàriament dins el Consell de
Col·legis de Mediadors d'Assegurances de Catalunya d'acord amb l'article 57.1 de la Llei 7/2006, de 31 de
maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

 

Article 2

El Consell de Col·legis de Mediadors d'Assegurances és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat d'obrar per a l'acompliment de les seves finalitats i constitueix l'òrgan representatiu i
executiu superior de la totalitat dels col·legis de mediadors d'assegurances existents a Catalunya.

 

Article 3

El Consell de Col·legis de Mediadors d'Assegurances de Catalunya té el domicili a la ciutat de Barcelona, Passeig
de Sant Joan, 33.

 

Article 4

L'àmbit territorial del Consell de Col·legis de Mediadors d'Assegurances de Catalunya comprèn les províncies de
Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida.

 

Article 5

El Consell, dins els límits assenyalats per les lleis:

a) Es relacionarà amb el Govern de la Generalitat a través dels òrgans que aquesta determini, i amb
l'Administració General de l'Estat a través del Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros de
España, de conformitat amb allò establert a l'article 64.3 de la Llei 26/2006, de mediació d'assegurances i
reassegurances privades.

b) Coordinarà la seva actuació amb el Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros de España.

c) Podrà així mateix relacionar-se amb organismes professionals, internacionals, de l'Estat i de les comunitats
autònomes.

 

 

Títol segon

Fins i funcions

 

Article 6

El Consell té com a fins essencials:

a) Coordinar els col·legis que ho integrin.
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b) Representar la professió a Catalunya.

c) Compilar i elaborar les normes deontològiques de la professió.

d) Representar l'activitat dels mediadors d'assegurances adscrits a qualsevol col·legi de mediadors català i
defensar els interessos dels col·legis quan tinguin una repercussió o dimensió general catalana.

 

Article 7

Són funcions pròpies del Consell:

1. Vetllar pel compliment per part dels col·legis de les disposicions legals i de les normes estatutàries i
resolucions del propi Consell en matèria de la seva competència i adoptar les mesures que calguin per al seu
exacte compliment per part dels col·legis.

2. Fomentar, crear i organitzar amb caràcter supletori, institucions, serveis i activitats que, sempre amb relació
amb la professió tinguin per objecte la promoció cultural, l'assistència social i sanitària, la cooperació i el
mutualisme, el foment de l'ocupació i d'altres actuacions convenients, i establir els concerts o acords més
escaients, en aquest sentit, amb l'Administració i les institucions o entitats que corresponguin.

3. Dirimir els conflictes que es puguin produir entre els col·legis de mediadors d'assegurances de Catalunya.

4. Intervenir en via de conciliació o arbitratge en les controvèrsies que per motius professionals es suscitin
entre els col·legiats, quan pertanyin a diferents col·legis catalans.

5. Resoldre els recursos en virtut del que disposa l'article 67 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de
professions titulades i dels col·legis professionals.

6. Exercir la funció disciplinària en relació als membres de les juntes de govern dels col·legis, així com
d'integrants del Consell Rector del propi Consell, d'acord amb les normes legals i estatutàries i el Reglament de
Disciplina Col·legial.

7. Aprovar els seus propis Estatuts.

8. Aprovar els seus pressupostos i fixar les aportacions dels col·legis d'acord amb l'establert a l'article 37
d'aquests Estatuts.

9. Informar totes les normes que prepari el Govern de la Generalitat d'acord a l'establert a l'article 60.1.c de la
Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

10. Exercir les funcions que li siguin encomanades pel Govern de la Generalitat o delegades per aquest, prèvia
la seva acceptació.

11. Exercir la representació i la defensa de la professió davant els òrgans de l'Administració del seu àmbit
territorial, institucions, entitats i particulars, sense cap limitació participant en juntes i organismes consultius,
consells i patronats, i exercir el dret de petició o qualsevol altre que sigui procedent conforme a la Llei.

12. Exercir igualment la representació plena i la defensa de la professió davant tota classe d'òrgans
jurisdiccionals, com ara jutjats o tribunals de qualsevol ordre i grau, amb legitimació per a ser part en els litigis
que afectin els interessos professionals i col·legials.

13. Intervenir com contempli la legislació aplicable en els processos d'agrupació, segregació o dissolució de
col·legis catalans.

14. Vetllar perquè es compleixin les condicions exigides per les lleis i els Estatuts pel que fa i en referència a la
presentació i proclamació de candidats per a la les juntes de govern dels col·legis.

15. Completar provisionalment la Junta de Govern dels col·legis quan restessin vacants la majoria dels seus
càrrecs.

16. Promoure la celebració de congressos per a l'estudi dels temes i problemes d'importància general.
Determinar la seva prioritat, lloc i data de celebració, temari i normes per al seu funcionament.

17. Establir els límits dins els quals els col·legis fixaran els drets d'incorporació i l'import de les quotes
ordinàries i extraordinàries dels seus col·legiats.

18. Establir les normes i portar el Llibre registre de noms comercials, sigles i símbols, previst en els estatuts
dels col·legis de mediadors d'assegurances catalans.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6877 - 22.5.20153/14 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15135073-2015



19. Establir les normes de funcionament i competències de les comissions de sector professional o de treball, a
les quals s'hauran de sotmetre les que es creïn en els col·legis catalans.

20. Establir les normes a les que s'hauran d'ajustar els col·legis per atorgar el títol de col·legiats d'honor.

21. Establir les normes generals que hauran de seguir els col·legis per atorgar l'adscripció secundària quan la
col·legiació principal s'hagi establert a un col·legi integrant del Consell de Col·legis de Mediadors
d'Assegurances de Catalunya.

22. Establir sistemes de previsió i normes per les quals hauran de regir-se els mateixos quan aquests
s'estableixin per als col·legis que ho integren.

23. Establir les directrius generals dels serveis en matèria d'assessorament en qüestions professionals que
puguin crear els col·legis.

24. Proposar als col·legis integrants les modificacions de llurs Estatuts, que cregui convenients.

25. Establir el registre i cens de col·legiats adscrits als col·legis de Catalunya.

26. Acceptar herències, legats, donacions i subvencions al seu favor.

27. Les altres que la legislació vigent li atribueixi i aquelles que redundin en benefici de la professió o dels
col·legiats.

 

Article 8

El Consell disposarà d'una pàgina web per tal que, mitjançant la finestra única prevista a la Llei 17/2009, de 23
de novembre, sobre accés a les activitats de serveis i el seu exercici, o la normativa que sobre la mateixa
matèria la substitueixi o desenvolupi, a més de posar-se en coneixement dels col·legiats la vida privada i
pública del Consell, es puguin realitzar tots els tràmits necessaris que depenguin del Consell. En tot cas, aquest
web permetrà:

a) Publicar les convocatòries de les reunions dels òrgans del Consell.

b) Consultar la memòria anual.

c) Accedir als codis deontològics, d’existir.

 

Article 9

1. El Consell resta subjecte al principi de transparència en la seva gestió. Per a això, elaborarà una memòria
anual a la que exposarà les principals dades de la seva gestió econòmica i d'activitats ajustada sempre al
contingut de la legislació aplicable. La memòria anual s'haurà de fer pública a través de la pàgina web en el
primer semestre de cada any i amb aquesta finalitat, els col·legis catalans hauran de cursar-li la informació que
se'ls hi sol·liciti.

2. La gestió financera i pressupostària del Consell estarà sotmesa a la legislació aplicable en cada moment.

 

 

Títol tercer

Dels òrgans de govern

 

Capítol primer

Òrgans de govern

 

Article 10

Constitueixen els òrgans de govern del Col·legi:

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6877 - 22.5.20154/14 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15135073-2015



1. El Consell Rector.

2. La Junta de Presidents.

3. El president i, si escau, el vicepresident.

 

Article 11

El Consell Rector és l'òrgan suprem del Consell de Col·legis de Mediadors d'Assegurances de Catalunya, del
qual té la representació plena.

La Junta de Presidents és l'òrgan executiu superior de govern del Consell de Col·legis.

 

Article 12

El president i el vicepresident també ho seran del Consell Rector i de la Junta de Presidents.

 

Capítol segon

Composició dels òrgans de govern

 

Article 13

El Consell Rector està composat pels membres següents:

a) Els presidents dels col·legis catalans, considerats consellers nats.

b) Els consellers elegits per la Junta de Govern de cada Col·legi, a raó de dos consellers cadascú.

c) A més, el Consell Rector podrà nomenar els assessors que cregui convenients, que tindran veu, però no vot.

 

Article 14

Del conjunt de consellers es nomenaran els càrrecs següents: secretari, secretari suplent, tresorer i comptador.

El president i el vicepresident del Consell Rector hauran d'ésser elegits entre els Consellers nats.

 

Article 15

La Junta de Presidents del Consell Rector serà composta per la totalitat dels presidents dels col·legis catalans i
pel secretari del Consell Rector, el qual actuarà amb veu, però sense vot.

 

Capítol tercer

Facultats dels òrgans de govern

 

Article 16

Del Consell Rector

Correspon al Consell Rector exercir les funcions previstes a l'article 7 d'aquests Estatuts.

 

Article 17

De la Junta de Presidents
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Correspon a la Junta de Presidents exercir les funcions que expressament li delegui el Consell Rector.

 

Article 18

Del president

El president del Consell té les següents facultats i atribucions:

a) Exercir la representació legal del Consell davant tota classe d'autoritats, organismes, tribunals, entitats,
corporacions i particulars, amb facultat d'atorgar poder a favor de procuradors, advocats o qualsevol altra
persona sempre que ho estimi convenient.

b) Assumir l'alta direcció del Consell dels serveis col·legials en tots els assumptes que ho requereixin, d'acord
amb les normes establertes pel Consell Rector.

c) Vetllar per l'exacte compliment de les disposicions legals, dels presents Estatuts i dels reglaments col·legials
així com dels acords adoptats pel Consell Rector i la Junta de Presidents.

d) Convocar el Consell Rector i la Junta de Presidents, fixant l'ordre del dia.

e) Presidir les reunions del Consell Rector i de la Junta de Presidents, declarant-les obertes i aixecant-les,
encaminant les discussions, declarant acabat el debat dels temes quan s'hagin consumit els torns establerts, i
sotmetre a votació, a criteri seu, les qüestions que ho requereixin.

f) Signar o autoritzar amb el seu vist-i-plau, com escaigui, les actes de les reunions que se celebrin, així com
els informes, certificacions, circulars o normes generals que es dictin.

g) Ordenar els pagaments que calgui fer amb càrrec al fons del Consell i autoritzar l'ingrés o retirada dels fons
dels comptes o dipòsits, unint la seva signatura a la del tresorer o persona que s'assenyali.

h) Delegar, en els casos que ho estimi convenient, en el vicepresident comeses concretes, així com
encarregar-li la signatura de determinats documents, donant compte al Consell Rector.

 

Article 19

Del vicepresident

Correspon al vicepresident:

a) Substituir el president en cas d'absència, malaltia o vacant.

b) Dur a terme totes les funcions col·legials que el president li encomani.

 

Article 20

Del secretari

El secretari té el caràcter de fedatari dels actes i els acords dels òrgans del Consell.

Són funcions seves:

a) La custòdia de la documentació i registres del Consell amb cura que s'estengui acta de totes les reunions
que se celebrin.

b) L'expedició dels certificats que se sol·licitin.

c) Redactar la memòria anual reflectint-hi les activitats del Consell per sotmetre-la a la consideració del Consell
Rector per a la seva aprovació.

d) L'assistència, sense vot, a la Junta de Presidents.

El Consell podrà designar d'entre els seus membres un o més secretaris suplents, els quals actuaran en
substitució del titular en cas d'absència d'aquest.
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Article 21

Del tresorer

Correspon al tresorer:

a) Gestionar la recaptació i la custòdia dels recursos del Consell, i proposar al Consell Rector les normes que
aconsellin el millor desenvolupament d'aquest servei.

b) Curar que es portin amb les degudes formalitats els llibres d'entrada i sortida de fons i els inventaris, i que
es conservin els justificants necessaris.

c) Sotmetre, junt amb el comptador, si més no amb ocasió de cada reunió al Consell Rector, i al president
sempre que les circumstàncies ho aconsellin, la situació dels ingressos i les despeses en relació als
pressupostos, i donar compte de l'estat de caixa.

d) Formalitzar els comptes i les previsions anuals d'ingressos i despeses i formular els projectes de
pressupostos de cada exercici econòmic, junt amb el comptador, que s'hagin de sotmetre a l'aprovació del
Consell Rector.

 

Article 22

Del comptador

Correspon al comptador:

a) Tenir cura que les despeses i els ingressos del Consell s'ajustin als pressupostos aprovats i donar compte de
les possibles incidències.

b) Col·laborar amb el tresorer en les tasques que han de realitzar conjuntament, segons l'article anterior.

c) Informar els pressupostos extraordinaris.

 

Article 23

De la gerència

Hi podrà haver un gerent, designat pel Consell Rector, el qual realitzarà les seves funcions sota dependència
del president.

Les seves funcions seran:

a) Tenir cura de l'execució dels acords dels òrgans de govern.

b) Vetllar pel compliment i l'execució de les directrius dictades pel president i el vicepresident, secretari,
tresorer i comptador, dins l'àmbit de llurs respectives atribucions.

c) Procurar la coordinació entre els diversos òrgans i serveis del Consell.

d) Ésser el cap del personal administratiu i/o subaltern del Consell i dirigir tots els serveis administratius.

e) Les altres funcions i facultats concretes que li siguin atorgades pel Consell Rector.

 

Capítol quart

Reunions, convocatòries i adopció d'acords

 

Article 24

Les reunions podran ser convocades per correu electrònic o per qualsevol medi documental escrit. La
convocatòria es publicarà així mateix al web del Consell. Les reunions dels diferents òrgans que, per raons
d'urgència, se celebrin sense subjecció als terminis establerts als articles següents d'aquests Estatuts
observaran com a primer punt de l'ordre del dia l'aprovació de la justificació de la urgència.
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Article 25

A les reunions que celebrin els òrgans de govern del Consell podran assistir sense vot, el gerent i el personal
assessor o tècnic que el president proposi en cada cas.

 

Article 26

1. A totes les reunions del Consell Rector i de la Junta de Presidents, assistirà el Secretari, o la persona que
faci les seves funcions, el qual aixecarà la corresponent acta. L'esmentada acta podrà ser aprovada per
interventors nomenats a cada reunió per aquest objecte.

2. Tots els membres dels òrgans de govern tenen deure estricte de confidencialitat i no poden revelar
injustificadament el contingut de les deliberacions.

 

Article 27

No tindrà dret de vot el col·legi que no es trobi al corrent de pagament de les aportacions establertes en la
forma que el Consell Rector determini.

 

Article 28

1. El Consell Rector es reunirà una vegada al trimestre. També es podrà reunir quan les circumstàncies ho
aconsellin, prèvia convocatòria del president o a petició, almenys, de quatre membres del Consell.

2. Les convocatòries s'efectuaran almenys amb set dies naturals d'anticipació, amb indicació de l'ordre del dia,
data, hora i lloc de la sessió, i es dirigiran a cadascú dels consellers i assessors i col·legis.

3. Restarà així mateix constituït sempre que es trobi reunida la totalitat de llurs membres, encara que sense
convocatòria, així ho acordin, i en aquest cas, el punt primer de l'ordre del dia serà l'aprovació del mateix.

4. Els acords es prendran per majoria simple i correspondrà a cada col·legi un nombre de vots igual al de
col·legiats existent a 31 de desembre de l'any anterior, però també caldrà el vot favorable de més d'una
quarta part dels col·legis assistents.

Per a l'exercici del vot, cada col·legi tindrà una sola representació, la qual ostenta el president o en cas
d'absència el conseller de major edat.

S'exceptua de tot l'anterior, els acords en matèria de disciplina, ja que cada conseller tindrà un vot, sense
possibilitat de delegació, i s'exigirà majoria simple en una votació secreta. El president tindrà vot de qualitat.

 

Article 29

1. La Junta de Presidents es reunirà una vegada al trimestre. També es podrà reunir quan les circumstàncies ho
aconsellin, prèvia convocatòria del president, o a sol·licitud, almenys, de dos dels presidents dels col·legis
catalans.

2. Les convocatòries es realitzaran almenys amb set dies naturals d'anticipació, amb indicació de l'ordre del
dia, i la data, hora i lloc de la reunió.

3. La Junta de presidents restarà vàlidament constituïda si assisteixen la meitat més un dels presidents que la
composen, en primera convocatòria, i mitja hora després, en segona convocatòria, almenys dos presidents.

 

Capítol cinquè

Elecció i designació dels seus membres

 

Article 30
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Els mandats seran de dos anys. Els membres que no siguin consellers nats podran ésser substituïts en
qualsevol moment, per acord de la junta de govern del seu col·legi.

 

Article 31

Quan es produeixi una vacant en un càrrec es cobrirà mitjançant elecció a la primera reunió de l'òrgan que ho
hagi d'elegir, pel procediment que correspongui.

El mandat expirarà, en aquests casos, i a la de les substitucions a que fa referència l'article anterior, quan
hagués finalitzat el del substituït.

 

Article 32

La condició de membre del Consell Rector serà supeditada al manteniment del càrrec requerit per a ostentar
l'esmentada condició en el col·legi que representi.

La condició de membre de la Junta de presidents, de president, de tresorer i comptador serà supeditada al
manteniment de la condició de membre del Consell Rector.

El càrrec de president és incompatible amb el de president del Consejo General de Colegios de Mediadores de
Seguros de España.

 

Article 33

El president serà elegit d'entre els quatre presidents, pel Consell Rector. Per a aquesta elecció, cadascun dels
membres del Consell Rector tindrà vot. En cas d'absència podrà delegar el seu vot en un altre conseller del seu
mateix Col·legi.

Després de la reunió de presa de possessió del Consell Rector i en la sessió anterior a l'expiració del mandat
del president, segons els casos, els membres nats que vulguin ocupar la presidència hauran de presentar la
seva candidatura davant del Consell. L'elecció es portarà a terme en la reunió següent.

 

Article 34

El nomenament dels diferents òrgans dels components del Consell ha d'ésser comunicat en el termini de cinc
dies hàbils al departament o registre de la Generalitat de Catalunya que correspongui en cada moment i al
Consejo General de los Colegios Mediadores de Seguros de España.

 

 

Títol quart

Règim econòmic

 

Capítol primer

Recursos col·legials

 

Article 35

Tots els col·legis catalans hauran de contribuir al sosteniment econòmic del Consell amb una aportació anual
establerta d'acord amb l'article següent (36), d'aquests Estatuts.

 

Article 36

Constitueixen els recursos del Consell:
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a) Les aportacions dels col·legis catalans, que seran establertes en proporció al nombre dels seus col·legiats a
31 de desembre anterior, suficients per a cobrir el pressupost que s'hagi aprovat, i amb la compensació que
s'estableixi per les despeses materials i d'estructura a favor del Col·legi de Barcelona mentre aculli el domicili
del Consell i li doni un recolzament personal i material més directe al seu càrrec.

b) Les derrames que es puguin establir.

c) Els drets que li siguin legalment reconeguts.

d) Els ingressos per publicacions, impresos, subscripcions, prestacions de serveis de qualsevol altra activitat
lícita.

e) Els imports provinents de l'explotació o la disposició dels béns i els drets propis.

f) Les multes reglamentàriament imposades.

g) Els interessos dels comptes bancaris i els altres productes financers.

h) Les herències, legats, donacions, subvencions i aportacions al seu favor.

i) El lliurament de certificacions.

j) Qualsevol altres recursos obtinguts de conformitat amb les disposicions legals.

k) Recursos provinents d'entitats col·laboradores.

 

Article 37

Per establir els recursos previstos en els apartats a) i b) de l'article 36 anterior, tant si són de caràcter
permanent com temporal, caldrà presentar-ne memòria i pressupost específics.

 

Article 38

El Consell administrarà i disposarà del seu patrimoni amb plena capacitat d'obrar en tots els seus actes i
contractes sense altres limitacions que les establertes en les lleis derivades dels fins i funcions a què és afecte.

 

Article 39

Els fons del Consell estaran dipositats a nom seu en entitats bancàries o caixes d'estalvis. Per disposar-ne,
caldran almenys dues signatures conjuntes.

 

Article 40

El tresorer, conjuntament amb el comptador, presentarà a la sessió ordinària del primer trimestre de cada any
al Consell Rector:

a) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior.

b) El pressupost per al nou exercici.

 

Capítol segon

Pressupostos

 

Article 41

El règim econòmic administratiu del Consell es desenvoluparà seguint els pressupostos, per anys naturals, en
els quals es consignaran tots els recursos i les despeses estimats. Els comptes anuals expressaran la imatge
fidel de la situació econòmica i patrimonial, de conformitat amb les normes i principis comptables que siguin
aplicables d'acord amb la normativa vigent.
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Article 42

Per atendre la realització d'una actuació no prevista en el pressupost ordinari, podran formalitzar-se
pressupostos extraordinaris, la durada dels quals serà la que calgui per a desenvolupar la totalitat de
l'actuació. Aquests pressupostos es sotmetran pel tresorer al Consell Rector per a la seva aprovació.

A la vista del desenvolupament de l'exercici econòmic, el Consell Rector podrà acordar la transferència dels
excedents que es prevegin en un capítol, article o partida, a fi de cobrir els resultats deficitaris en altres, o bé
les despeses no previstes, crèdit extraordinari o suplement de crèdit.

 

Article 43

Quan es convoqui una reunió del Consell Rector a la qual s'hagin de sotmetre les liquidacions de comptes,
pressupostos o balanços per a l'aprovació, es remetran a cadascú dels Consellers i als Col·legis, per al seu
examen, almenys amb 15 dies abans de la data prevista per a la reunió.

 

Article 44

Quan hi hagi òrgans, institucions o serveis dotats de pressupost propi, les aportacions d'aquests es consignaran
dins el pressupost ordinari del Consell.

 

 

Títol cinquè

Règim disciplinari

 

Capítol primer

Potestat disciplinària

 

Article 45

El Consell de Col·legis tindrà potestat disciplinària per a sancionar les faltes comeses pels mediadors
d'assegurances durant l'exercici de la seva activitat professional o col·legial, tipificades als estatuts del col·legi
al que pertanyi i conforme a aquests, quan la persona afectada tingui un càrrec de govern en qualsevol dels
col·legis catalans.

Així mateix, tindrà aquesta potestat en el cas que la persona afectada sigui membre d'un òrgan de govern del
Consell, cas en el qual, el conseller afectat no podrà prendre part en les deliberacions relacionades amb el
procediment ni exercir el seu dret de vot respecte al mateix. Tots els col·legis tenen el deure ampli de
col·laborar amb aquests procediments del Consell amb tots aquells tràmits i diligències que se'ls hi sol·licitin.

 

Article 46

A més de la seva competència específica establerta a l'article anterior, per a la resta de supòsits el Consell
podrà impulsar la instrucció d'expedients disciplinaris, la competència dels quals correspongui als col·legis, i es
podrà recaptar informació sobre els seus tràmits. No podrà ser imposada cap sanció sense prèvia instrucció
d'un expedient disciplinari.

 

Capítol segon

Faltes i sancions
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Article 47

Tindran la consideració de faltes amb la seva graduació corresponent les conductes així tipificades en els
estatuts de cada col·legi. Les sancions seran també les establertes als respectius estatuts.

 

Article 48

Les faltes específiques aplicables a conductes amb repercussió al Consell seran les següents:

1. Són faltes molt greus:

a) L'incompliment greu de les normes legals o d'aquests Estatuts que regulen l'exercici dels càrrecs i
responsabilitats i el funcionament dels òrgans del Consell.

b) La realització d'actes que impedeixin o alterin el funcionament normal del Consell o dels seus òrgans.

2. Són faltes greus:

a) L'incompliment d'acords vàlidament adoptats pel Consell relatiu a qualsevol fi i funció de la seva
competència dels contemplats als articles 6 i 7 d'aquests Estatuts.

b) L'ofensa o la desconsideració greu envers altres membres dels òrgans de govern del Consell.

c) L'incompliment per part dels membres dels òrgans de govern del deure de confidencialitat contemplat a
l'article 26.2.

3. Són faltes lleus:

Qualsevol de les conductes tipificades com a faltes greus que pugui considerar-se, per la seva rellevància i la
resta de circumstàncies concurrents, com a lleu.

 

Article 49

Per a les faltes tipificades als estatuts de cada col·legi, s'aplicaran les sancions que els mateixos contemplin.

Per a les faltes específiques aplicables a conductes amb repercussió amb el Consell, les sancions que es podran
imposar són les següents:

1. Per faltes lleus: amonestament privat.

2. Per faltes greus:

a) Inhabilitació professional durant un temps no superior a un any.

b) Multa d'entre 1.001 euros i 5.000 euros.

3. Per faltes molt greus:

a) Inhabilitació professional durant un temps no superior a cinc anys.

b) Multa d'entre 5.001 euros i 50.000 euros.

Als casos previstos per la normativa vigent, i pel que fa a la imposició de sancions molt greus d'inhabilitació
professional, podran acordar-se les mesures administratives que calguin per corregir les conductes infractores,
i fins i tot assegurar que les puguin conèixer les persones que ho necessitin, mitjançant la seva publicació de
conformitat amb les previsions de la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

Aquesta responsabilitat administrativa s'entén sens perjudici de la responsabilitat penal que pugui
correspondre.

 

Article 50

La gravetat de la falta determinarà la sanció a imposar, la qual es graduarà atenent la qualificació de la
infracció i a les circumstàncies que concorrin en cada cas, d'acord amb els principis generals establerts per a la
potestat sancionadora en la legislació de règim jurídic i procediment administratiu.
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Article 51

1. Els terminis de prescripció en relació amb les infraccions disciplinàries seran de tres anys respecte a les molt
greus, de dos anys respecte a les greus i d'un any respecte a les lleus. Aquests terminis comencen a comptar
des que la infracció s'ha comès. En el cas que es tractin d'infraccions continuades, el termini s'inicia quan han
finalitzat totes les accions o omissions que infringeixin el mateix precepte administratiu o altres de semblants,
en execució d'un pla preconcebut o aprofitant una ocasió idèntica. Si es tracta d'infraccions permanents el
termini s'inicia quan es produeix la finalització o la cessació de l'activitat il·lícita.

2. La prescripció de les infraccions disciplinàries queda interrompuda per l'inici, amb coneixement de la persona
interessada, del procediment sancionador. El termini de prescripció torna a iniciar-se si l'expedient sancionador
ha quedat interromput durant un mes per causa no imputable a la presumpta persona infractora.

3. Els terminis de prescripció en relació amb les sancions disciplinàries seran de tres anys respecte a les
imposades per infraccions molt greus, de dos anys respecte a les imposades per infraccions greus i d'un any
respecte a les imposades per infraccions lleus. Aquests terminis comencen a comptar a partir de l'endemà al
dia en què esdevé ferm la resolució que les imposa.

4. Les sancions que comporten la inhabilitació professional per un període igual o superior a tres anys
prescriuen una vegada transcorregut el mateix termini pel qual van ser imposades.

5. La prescripció de les sancions disciplinàries queda interrompuda per l'inici, amb coneixement de la persona
interessada, del procediment d'execució. El termini de prescripció torna a iniciar-se si el procediment
d'execució queda interromput durant més de sis mesos per causa no imputable a la persona infractora.

 

Article 52

Seran comunicades al Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros de España, les sancions
definitives imposades pel Consell.

 

 

Títol sisè

Recursos

 

Article 53

Contra els altres acords del Consell, que posen fi a la via administrativa i són impugnables directament davant
de la jurisdicció, es podrà potestativa o voluntàriament interposar recurs de reposició dins el termini d'un mes
a comptar des de l'endemà de la seva notificació. El recurs s'haurà de resoldre i comunicar dins el termini d'un
mes des de la seva presentació. Aquest recurs donarà fi a la via administrativa corporativa.

 

 

Títol setè

Dissolució

 

Article 54

El Consell es pot dissoldre a causa de la dissolució de tots els Col·legis catalans o la reducció d'aquests a un de
sol, o de la seva fusió en un sol Col·legi d'àmbit català.

En aquest cas, el patrimoni social serà destinat, en primer lloc, a cobrir el passiu. A l'actiu restant, se li donarà
la destinació que hagi acordat el Consell Rector.

Per a tot allò no contemplat en aquest article serà d'aplicació la legislació en matèria de col·legis professionals
vigent a Catalunya i les seves normes reglamentàries de desenvolupament.
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Títol vuitè

Reforma dels estatuts

 

Article 55

Aquests Estatuts podran ésser modificats totalment o parcialment quan ho acordi el Consell Rector,
expressament convocat a aquest efecte, amb el vot favorable de la majoria absoluta, corresponent a cada
col·legi un nombre vots igual al de col·legiats existents a 31 de desembre anterior, que a més compti amb el
vot favorable de més d'una quarta part dels col·legis assistents.

 

Article 56

La facultat d'interpretació dels presents Estatuts és competència de la Junta de presidents.

 

 

Disposició derogatòria

A l'entrada en vigor dels presents Estatuts quedaran derogats els Estatuts del Consell de Col·legis de Mediadors
d'assegurances de Catalunya que foren declarats adequats a la legalitat per la Resolució de 30 de juliol de
1993 (DOGC núm. 1950, de 21.9.1994) i per la Resolució JUI/3942/2003, de 15 de desembre (DOGC núm.
4036, de 23.12.2003).

 

(15.135.073)
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