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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ JUS/1258/2018, de 8 de juny, de modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial de Psicologia de
Catalunya.
Atès l'expedient de modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, del qual resulta que
en data 8 de febrer de 2018 es va presentar la documentació prevista a l'article 46 de la Llei 7/2006, de 31 de
maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals sobre la modificació dels articles 16.1,
103.1b, 103.2b i 103.3a i b dels Estatuts, aprovada en la Junta General Extraordinària del Col·legi de data 18
de desembre de 2017;
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, del 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 col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la
Resolució JUS/2261/2014, de 8 d'octubre (DOGC núm. 6729, de 16.10.2014);
Vist que la modificació dels articles 16.1, 103.1b, 103.2b i 103.3a i b dels 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 dels articles 16.1, 103.1b, 103.2b i 103.3a i b dels Estatuts del Col·legi
Oficial de Psicologia de Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels
col·legis professionals, i disposar-ne la inscripció al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de
Catalunya.

−2 Disposar que aquesta modificació es publiqui al DOGC com a annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 8 de juny de 2018

Per delegació (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)
Xavier Bernadí i Gil
Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques
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Articles 16.1, 103.1b, 103.2b i 103.3a i b dels Estatuts del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Article 16
1. A petició pròpia, sens perjudici de les obligacions professionals o corporatives pendents de compliment. La
petició de baixa s'ha de fer per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció adreçat a la Junta
de Govern. La baixa es fa efectiva en la data en què el col·legiat manifesti que vol causar baixa, sempre dins el
semestre de què es tracti, no retornant-se les quotes satisfetes del semestre en què es causa baixa.

Article 103.1
b) Multa d'entre 5.001 euros i 50.000 euros.

Article 103.2
b) Multa d'entre 1.001 euros i 5.000 euros.

Article 103.3
a) Amonestació, o,
b) Multa d'una quantitat no superior a 1.000 euros.

(18.163.093)
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