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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ JUS/1758/2017, de 13 de juliol, de modificació dels Estatuts del Col·legi de DietistesNutricionistes de Catalunya.
Atès l'expedient de modificació dels Estatuts del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, del qual
resulta que en data 21 de juny de 2017 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 7; 8.3; 15.4; 18.5; 19; 23; 24; 24.bis; 27, segon paràgraf; 29, primer i segon paràgraf; 33.e i j;
37, primer paràgraf; 46; 49; 52; 53, 54; 55; 56;62.2.h; títol VIII; i 74 dels Estatuts, aprovada en l'Assemblea
General Extraordinària del Col·legi de data 16 de juny 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/2752/2013, de 20 de desembre (DOGC núm. 6534, de 7.1.2014); i per la Resolució
JUS/1697/2014, de 8 de juliol (DOGC núm. 6671, de 24.7.2014);
Vist que la modificació dels articles 7; 8.3; 15.4; 18.5; 19; 23; 24; 24.bis; 27, segon paràgraf; 29, primer i
segon paràgraf; 33.e i j; 37, primer paràgraf; 46; 49; 52; 53, 54; 55; 56;62.2.h; títol VIII; i 74 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 7; 8.3; 15.4; 18.5; 19; 23; 24; 24.bis; 27, segon paràgraf;
29, primer i segon paràgraf; 33.e i j; 37, primer paràgraf; 46; 49; 52; 53, 54; 55; 56;62.2.h; títol VIII; i 74
dels Estatuts del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes 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, 13 de juliol de 2017

P. d. (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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Annex

Articles 7; 8.3; 15.4; 18.5; 19; 23; 24; 24.bis; 27, segon paràgraf; 29, primer i segon paràgraf; 33.e i j; 37,
primer paràgraf; 46; 49; 52; 53, 54; 55; 56;62.2.h; títol VIII; i 74 dels Estatuts del Col·legi de DietistesNutricionistes de Catalunya.

Article 7
1. El Col·legi pot dictar normes reguladores de les funcions públiques que li atribueix la llei seguint la següent
tramitació:
a) La Junta de Govern, d'ofici o a instància de l'Assemblea General, pot elaborar propostes normatives de
caràcter reglamentari que desenvolupin les funcions públiques pròpies del Col·legi previstes a l'article 5 dels
Estatuts o que hagin estat delegades expressament al Col·legi de conformitat amb el que disposa l'apartat
segon de l'article 5.
b) La proposta de reglament ha de contenir, a més de la proposta de text del reglament, una memòria
justificativa del projecte així com els informes i consultes que s'hagin pogut emetre durant la seva elaboració.
c) La proposta, la memòria i la documentació relacionada han de ser objecte d'informació pública col·legial
mitjançant la seva publicació a la pàgina web del Col·legi, tot oferint un termini d'un mes a fi que els col·legiats
puguin formular les al·legacions, els suggeriments o les esmenes que considerin convenients.
d) La Junta de Govern ha de contestar i, si s'escau, incorporar les al·legacions, els suggeriments i les esmenes
rebudes a la proposta durant el tràmit d'informació pública col·legial, i ha de sotmetre la proposta de reglament
a l'aprovació de la l'Assemblea General reunida amb caràcter extraordinari.
e) Amb la convocatòria de l'Assemblea General Extraordinària es posarà a disposició de les persones
col·legiades, ja sigui a través de la pàgina web o bé a la seu col·legial, la proposta de reglament que es sotmet
a l'aprovació de l'Assemblea i l'informe sobre les esmenes presentades indicant aquelles que s'han incorporat a
la proposta i aquelles que no s'han incorporat.
f) Les persones col·legiades que hagin formulat al·legacions, esmenes i suggeriments, i aquestes no hagin
estat incorporades a la proposta de reglament que la Junta de Govern acordi elevar a l'Assemblea General
Extraordinària, tindran dret a defensar-les en la pròpia Assemblea de conformitat amb el procés que acordarà
la Junta de Govern.
g) El text que s'aprovi ha de ser presentat a la consideració de la Generalitat per tal que el Departament que
correspongui el qualifiqui i, si és el cas, n'ordeni la publicació al DOGC. El reglament entrarà en vigor l'endemà
de la publicació al DOGC.
2. El Col·legi també pot dictar normes d'ordre intern col·legial per a regular el funcionament dels serveis i dels
òrgans col·legials, en el marc de l'exercici de les funcions de base associativa de caràcter privat del col·legi.
Aquestes normes de caràcter intern, que poden denominar-se reglaments, poden regular un contingut específic
o bé poden incloure la regulació de molts aspectes del règim intern del col·legi. La tramitació d'aquestes
normes de caràcter intern és la següent:
a) La Junta de Govern, d'ofici o a instància de l'Assemblea General, pot elaborar propostes de reglament de
caràcter intern que hauran de contenir la proposta de text i una memòria justificativa.
b) La proposta i la memòria justificativa s'han de sotmetre a informació pública col·legial mitjançant la seva
publicació a la web del Col·legi, tot oferint un termini d'un mes per tal que les persones col·legiades puguin
formular les al·legacions, els suggeriments o les esmenes que considerin convenients.
c) La Junta de Govern valorarà totes les al·legacions, suggeriments i esmenes presentades, acordarà
motivadament la seva incorporació o no a la proposta de text definitiu que elevarà a l'Assemblea General per a
la seva aprovació, i comunicarà la seva decisió a les persones col·legiades que les hagin formulat.
d) Amb la convocatòria de l'Assemblea General, es posarà a disposició de les persones col·legiades, ja sigui a
la pàgina web o bé a la seu col·legial, la proposta de reglament que es sotmet a l'aprovació de l'Assemblea i
l'informe sobre les esmenes presentades indicant aquelles que s'han incorporat a la proposta i aquelles que no
s'han incorporat.
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e) Les persones col·legiades que hagin formulat al·legacions, esmenes i suggeriments, i aquestes no hagin
estat incorporades a la proposta de reglament que la Junta de Govern acordi elevar a l'Assemblea General
Extraordinària, tindran dret a defensar-les en la pròpia Assemblea de conformitat amb el procés que acordarà
la Junta de Govern.
f) La norma d'ordre intern del col·legi aprovada per l'Assemblea General entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació a la pàgina web del Col·legi.
3. La Junta de Govern pot dictar protocols i normes de seguiment en aspectes específics de l'activitat del
Col·legi que hauran de ser ratificats per l'Assemblea General.

Article 8.3
Els actes col·legials sotmesos al dret administratiu s'ajusten al règim establert en la legislació vigent que reguli
el procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 15.4
En el cas que la persona observadora no acrediti l'obtenció del grau en nutrició humana i dietètica o la repetició
del curs en el termini d'un any a comptar des de la data d'admissió com a observadora del Col·legi, la Junta de
Govern acordarà la seva baixa del Col·legi.
L'acord de baixa es comunicarà a la persona observadora, atorgant-li un termini de deu dies per tal que pugui
manifestar el que correspongui. Si no formula cap manifestació dins del termini conferit, l'acord de baixa serà
plenament executiu amb efectes des del dia en què va transcórrer un any des de la seva admissió. Per contra,
si s'acredita l'obtenció del grau o la repetició del curs, aleshores la Junta resoldrà el que correspongui.
Contra l'acord de baixa automàtica com a persona observadora hi cap recurs de reposició davant de la
presidència del Col·legi.

Article 18.5
El funcionament del registre de societats professionals del Col·legi es regularà mitjançant un reglament.

Article 19
1. Són motius de baixa de la condició de persona col·legiada:
a) La defunció i la declaració de incapacitat.
b) L'admissió de la sol·licitud de baixa justificada en el cessament de l'activitat professional, que es comunicarà
a la persona afectada.
c) La pèrdua de les condicions requerides per a la col·legiació.
d) La desatenció del pagament dels drets d'incorporació, d'una quota extraordinària, d'una quota col·legial
ordinària anual o de l'equivalent fraccionat de la quota ordinària anual, i de les restants obligacions
econòmiques col·legials, d'acord amb el procediment específic establert en l'apartat segon d'aquest article i
que es desenvoluparà per reglament.
e) L'expulsió acordada en l'expedient disciplinari corresponent.
2. El procediment de baixa col·legial per impagament previst en l'apartat d del paràgraf anterior es regularà
per un reglament. Prèviament a l'adopció de l'acord de la Junta de Govern de baixa col·legial s'haurà de
garantir l'atorgament d'un tràmit d'audiència a la persona col·legiada afectada perquè pugui formular
al·legacions i abonar les quotes col·legials pendents en el termini màxim d'un mes.
L'abonament de les quotes pendents, amb l'interès legal meritat, comportarà la rehabilitació automàtica de la
persona en la seva condició de persona col·legiada, llevat dels supòsits en què subsisteixi algun altre motiu de
baixa.
La pèrdua de la condició de persona col·legiada per impagament no alliberarà del compliment de les obligacions
vençudes, les quals podran ésser exigides als interessats.
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3. En els supòsits a i c de l'apartat primer d'aquest article, la Junta de Govern acordarà la baixa col·legial quan
en tingui coneixement, comunicant a la persona afectada o als seus hereus el citat acord.
4. Les persones que hagin causat baixa de la condició de persona col·legiada per un motiu diferent al previst
en l'apartat d del paràgraf primer, podran sol·licitar la reincorporació si es compleixen els mateixos requisits
que per adquirir la condició esmentada. En aquest cas, es manté el número de col·legiació anterior a la baixa.
La Junta de Govern podrà establir una quota de reingrés per a la reincorporació, que haurà d'aprovar
l'Assemblea General.

Article 23
1. La Junta de Govern pot obrir un període d'informació o actuacions prèvies amb la finalitat de conèixer les
circumstàncies del cas concret i la conveniència o no d'iniciar el procediment.
2. En l'article 24 es regula el procediment a seguir en el supòsit en què el període d'informació o actuacions
prèvies s'obri a una persona col·legiada per l'existència d'indicis d'una infracció disciplinària prevista als
Estatuts.
3. En l'article 24.bis, es regula el procediment a seguir en el supòsit en què aquest període d'informació o
actuacions prèvies s'obri a una persona que no es troba col·legiada i/o que no està en possessió de la titulació
que habilita per a l'exercici de la dietètica i la nutrició humana, i per tant, que pot estar cometent una infracció
d'intrusisme professional.
4. En qualsevol dels dos supòsits, si la conducta de la persona col·legiada o no col·legiada té naturalesa
sancionadora, les actuacions prèvies s'orientaran a determinar, amb la major precisió possible, els fets
susceptibles de motivar la incoació del procediment, la identificació de la persona o persones que puguin
resultar responsables i les circumstàncies rellevants que concorrin en uns i altres.

Article 24
1. Les persones col·legiades poden ser objecte de l'obertura d'un període d'informació o actuacions prèvies
destinat a determinar si en la seva actuació concorren elements que justifiquin la conveniència o no d'iniciar un
expedient disciplinari.
2. Quan la Junta de Govern tingui notícia de l'actuació d'alguna persona col·legiada que pugui ser considerada
irregular, si més no, ha d'acordar obrir un període d'informació o actuacions prèvies i ha d'encarregar a un/a
instructor/a, que no podrà ser membre de la Junta de Govern, la tramitació d'aquestes actuacions prèvies a fi
que, en el termini màxim d'un mes, informi de les circumstàncies concurrents a la Junta de Govern.
3. Immediatament després de rebuda la informació de l'instructor i en qualsevol cas, dins del termini d'un mes
establert, la Junta de Govern ha de decidir de forma raonada l'inici d'expedient disciplinari o l'arxiu de les
actuacions prèvies.

Article 24.bis
1. La Junta de Govern ha d'acordar obrir un període d'informació o actuacions prèvies quan tingui notícia de la
presumpta comissió d'un acte d'intrusisme professional per part d'una persona que tot i no estar en possessió
de la titulació del grau en nutrició humana i dietètica i/o no estar col·legiada, estigui exercint la professió de
dietista-nutricionista.
2. En el mateix acord d'obertura del període d'informació o actuacions prèvies la Junta de Govern encarrega la
instrucció de l'expedient a la Comissió d'Intrusisme, o en el seu defecte, nomena a un instructor que en aquest
cas sí que podrà ésser un membre de la Junta de Govern.
3. La Comissió d'Intrusisme o l'instructor té un termini màxim de dos mesos, ampliable en un mes més, per a
informar a la Junta de Govern sobre la concurrència o no de fets constitutius d'un acte d'intrusisme
professional, i formular una proposta de resolució.
4. La Junta de Govern, en el termini màxim d'un mes des del moment en què rep la proposta de resolució, ha
de decidir si acorda l'arxiu de l'expedient per falta de proves concurrents o bé acorda posar en coneixement de
l'Administració de la Generalitat l'actuació d'intrusisme professional per tal que adopti les mesures
administratives que calgui per a corregir aquestes conductes, sense perjudici que també pugui acordar requerir
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directament a l'infractor perquè sol·liciti en el termini de quinze dies la seva col·legiació d'acord amb el que
estableix l'article 17 dels Estatuts.
5. La resolució de la Junta de Govern ha de ser motivada, i en el cas que s'acordi denunciar l'actuació
d'intrusisme professional a l'Administració, haurà d'acompanyar totes les proves que permeten acreditar de
forma suficient els indicis de la comissió d'un acte d'intrusisme professional, per tal que l'Administració de la
Generalitat, si ho considera convenient, pugui tramitar l'expedient sancionador previst legalment.
6. La Comissió d'Intrusisme, que serà creada per la Junta de Govern amb les funcions que aquella estableixi,
efectuarà un seguiment de totes les denúncies per tal d'evitar qualsevol nou acte d'intrusisme professional.
7. El Col·legi i l'Administració de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu la legislació vigent en
matèria de col·legis professionals, poden acordar, mitjançant un conveni de delegació, la delegació de la funció
de tramitació de l'expedient sancionador per intrusisme professional d'aquelles persones que sense estar
col·legiades i/o sense estar en possessió del grau o la diplomatura de nutrició humana i dietètica, o titulació
homologada equivalent, exerceixin la professió de dietista-nutricionista.

Article 27
Les assemblees poden ser ordinàries o extraordinàries.
El Col·legi ha de celebrar, com a mínim, dues assemblees ordinàries cada any a fi de sotmetre a l'aprovació de
les persones col·legiades la memòria i la liquidació del pressupost vençut i l'inventari-balanç de situació, el
pressupost i el programa d'actuació de l'any següent, de conformitat amb el que disposa l'article 67 d'aquests
Estatuts.

Article 29, paràgrafs primer i segon
La presidència ha de fer saber a les persones col·legiades la convocatòria de l'Assemblea amb un mínim d'un
mes d'antelació, excepte per raons d'urgència que aquest termini es podrà reduir a quinze dies naturals;
indicant, a més del lloc, el dia, l'hora i l'ordre del dia. Les raons d'urgència que permeten reduir el termini de
convocatòria s'hauran d'exposar breument a la mateixa convocatòria.
La convocatòria es publicarà a la pàgina web del Col·legi i es comunicarà a través del correu electrònic a tots
els col·legiats llevat que hagin sol·licitat expressament rebre les comunicacions per escrit. En aquest darrer
cas, se'ls comunicarà per escrit al domicili que hagin fet constar en el registre col·legial.

Article 33.e i j
e) L'aprovació i modificació dels estatuts, la promulgació i canvi del reglament de règim intern que decideixi
dictar, i l'aprovació i modificació de les normes reglamentàries establertes en l'article 7 dels Estatuts.
j) L'aprovació i modificació de les normes de deontologia professional.

Article 37, primer paràgraf
El ple de la Junta de Govern s'ha de reunir, de forma presencial o no, una vegada al trimestre, com a mínim, i
tantes com ho decideixi la presidència o ho sol·licitin cinc dels seus membres. En el cas que el ple de la Junta
de Govern es reuneixi de forma no presencial, aquest s'efectuarà a través dels mitjans telemàtics que permetin
la participació de tots els membres de la Junta de Govern, i garanteixin la vàlida deliberació i presa d'acords.

Article 46
1. La baixa dels membres de la Junta de Govern pot ésser causada per qualsevol dels supòsits previstos en
l'article 49 dels Estatuts, i comporta que el càrrec que s'ocupava dins de la Junta de Govern queda vacant.
2. La vacant de qualsevol càrrec de Junta de Govern ha de ser coberta fins a les següents eleccions que s'hagin
de celebrar, esgotant el termini restant de mandat, de conformitat amb els següents criteris:
a) La baixa de la presidència serà coberta per la vicepresidència, que la substituirà en el càrrec d'acord amb el
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que estableix l'article 41 dels Estatuts.
b) La baixa de la secretaria serà coberta per la vicesecretaria, que la substituirà en el càrrec d'acord amb el
que estableix l'article 43 dels Estatuts.
c) La baixa de la tresoreria serà coberta per la vicetresoreria, que la substituirà en el càrrec d'acord amb el que
estableix l'article 44 dels Estatuts.
d) La baixa de la vicepresidència, de la vicesecretaria i de la vicesecretaria serà coberta pels membres de Junta
de Govern restants.
e) La baixa de les vocalies serà coberta pels suplents de la candidatura elegida i proclamada en l'ordre en què
constessin, amb els límits fixats en l'apartat cinquè d'aquest article.
3. En els casos previstos en els apartats a, b i c del paràgraf anterior, la substitució del càrrec vacant es
produeix de forma automàtica. En la resta de casos, la substitució es produeix per acord de Junta en els
termes indicats en l'apartat d, que s'haurà de comunicar a la persona suplent o al membre de Junta, per tal
que manifesti la seva conformitat i s'integri en la següent reunió de Junta de Govern.
4. La substitució de qualsevol dels membres de Junta haurà de ser ratificada per l'Assemblea General en la
següent reunió ordinària o extraordinària que es celebri.
5. Si es produeix la baixa de més de la meitat dels membres de la Junta de Govern o bé si de forma simultània
o alterna es produeix la baixa de la presidència i de la vicepresidència escollides electoralment pels col·legiats i
per les col·legiades, la presidència del col·legi serà assumida provisionalment pel membre de la Junta de més
edat, que haurà de convocar eleccions per a l'elecció d'una nova Junta de Govern i aquestes s'hauran de
celebrar en un termini que no superi els dos mesos comptats des de la darrera de les dimissions que causi
l'aplicació d'aquest precepte. Els membres de la Junta de Govern que segueixin ocupant el seu càrrec quedaran
en funcions i hauran d'assumir les responsabilitats dels càrrecs vacants fins a la proclamació de la nova Junta.

Article 49
1. Els membres de la Junta de Govern cessaran del seu càrrec pels següents motius:
a) Defunció o incapacitat declarada judicialment.
b) Expiració del termini pel qual van ésser elegits.
c) Renúncia de l'interessat formulada per escrit.
d) Incórrer de forma sobrevinguda en alguna de les causes d'incompatibilitat previstes expressament en
aquests Estatuts.
e) Ésser condemnat per sentència ferma que porti annexa la inhabilitació per a càrrecs públics.
f) Imposició d'una sanció disciplinària per falta greu o molt greu que hagi esdevingut ferma,.
g) Destitució.
h) Incompliment reiterat de llurs obligacions, previ apercebiment.
2. La destitució de la presidència o de la Junta de Govern pot ser promoguda per un nombre de col·legiats
superior al 25 % del cens mitjançant comunicació raonada dirigida a la Junta de Govern la qual ha de sotmetre
la decisió a la primera Assemblea que es convocarà després de transcorreguts trenta dies des que es presenti
la iniciativa, mai més enllà de dos mesos després.
3. La destitució de la resta de membres de la Junta de Govern pot ser promoguda a instància de la presidència,
per dos terços dels membres de la Junta de Govern, per incórrer en alguna de les causes previstes en l'apartat
primer.
4. A proposta de la presidència, la Junta de Govern pot decidir, per majoria de dos terços de tots els seus
membres, la suspensió per termini no superior a sis mesos de l'exercici del càrrec d'algun del seus membres
que, de forma reiterada i prèviament advertit, incompleixi les seves obligacions.

Article 52
1. L'elecció de la Junta de Govern s'ha de convocar amb prou antelació perquè la renovació no excedeixi el
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mandat de la Junta.
2. La presidència ha de formalitzar la convocatòria d'eleccions mitjançant comunicació dirigida a totes les
persones col·legiades, i amb la publicitat que decideixi la Junta de Govern.
3. La convocatòria comporta:
a) La publicitat del cens dels col·legiats al taulell d'anuncis del Col·legi. La convocatòria haurà d'indicar la data
en què es publicarà el cens al taulell d'anuncis.
b) Les persones col·legiades tenen un termini màxim de cinc dies des de la seva publicació per a formular
reclamacions, de forma motivada, davant de la secretaria de la Junta de Govern.
La Junta de Govern tindrà un termini de cinc dies per a resoldre les reclamacions que es plantegin i elaborar el
cens definitiu de col·legiats que remetrà a la Comissió Electoral abans que finalitzi el termini per a presentar
candidatures.
c) La disposició d'un termini mínim de quinze dies des de la publicació de la convocatòria perquè els candidats
presentin les seves candidatures a la seu del Col·legi, i d'un termini de cinc dies des de la finalització del termini
de presentació de candidatures perquè la Comissió Electoral faci públiques les candidatures degudament
presentades, proclamant-les vàlides als efectes de la seva publicitat entre els col·legiats. La convocatòria
establirà el calendari electoral amb els terminis establerts en aquest article.
d) La fixació del dia i l'horari de les eleccions en una sessió que s'ha de celebrar en un mínim de 20 dies i un
màxim de 30 dies des de la designació dels candidats. Es desconvocaran les eleccions si només es presenta
una candidatura, que quedarà proclamada.
e) La constitució de la Comissió Electoral d'acord amb el que estableix l'article 55 dels Estatuts.
f) La decisió de la Junta de Govern d'establir una única mesa electoral central, que pot no estar a la seu del
Col·legi, o bé pot acordar establir una mesa electoral a cada delegació territorial que estigui constituïda. En
qualsevol cas, les meses electorals no es constituiran fins el dia de la votació.
g) En el cas de l'establiment de les meses electorals de les delegacions, la Junta Electoral programarà amb la
convocatòria l'emissió del vot pels/per les interventors/es de dos a set dies abans del que es fixi respecte de la
votació a la seu central del Col·legi. L'urna o les urnes seran custodiades per la Comissió Electoral fins al
moment del recompte a l'elecció central.
4. Els terminis electorals es compten per dies naturals.
5. Es podrà aprovar un reglament d'ordre intern que desenvolupi el procediment electoral de conformitat amb
el que disposen els presents Estatuts.

Article 53
1. Les candidatures, que han de procurar la incorporació proporcionada de dones i homes respecte a les
proporcions de persones col·legiades, segueixen el sistema d'una llista tancada, on ha de constar el nom i el
càrrec al qual opten els membres que la componen: presidència, vicepresidència, secretaria, vicesecretaria,
tresoreria, vicetresoreria i set vocals. Les candidatures poden establir fins a set suplents per als càrrecs de la
Junta de Govern, indicant l'ordre de prelació dels mateixos.
2. Els candidats a president/a han d'acreditar l'aval d'un mínim de 20 col·legiats, identificats amb el nom i
cognoms, número de DNI, número de col·legiat i signatura original.
3. Els candidats que integren la candidatura han de complir els requisits d'antiguitat establerts en l'article 36
dels Estatuts i en aquest mateix article, i no incórrer en règim d'incompatibilitat.
4. No s'admetrà cap candidatura en què més de dos membres treballin a la mateixa empresa, i en què menys
de dos terços dels seus membres ho siguin.
5. Serà requisit per l'admissió de la candidatura que al menys dos terços dels membres siguin col·legiats
exercents.
6. Amb la presentació de la candidatura, que s'haurà de dirigir a la Comissió Electoral, s'haurà de fer constar el
nom i el càrrec al qual opten cada un dels membres de la candidatura i el nom dels suplents i el seu ordre de
prelació, s'hauran d'acompanyar els avals del candidat a la presidència, i aportar el currículum vitae dels seus
membres i el programa electoral.
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7. Cada candidatura podrà designar tants interventors/es com meses electorals territorials es constitueixin. En
el cas que només hi hagi una mesa electoral central, cada candidatura podrà designar un únic interventor.
Cada candidatura també podrà designar un únic interventor per formar part de la Comissió Electoral amb veu
però sense vot.
8. La Comissió Electoral revisarà que les candidatures presentades compleixen els requisits fixats en aquests
Estatuts, proclamarà les candidatures vàlides dins del termini fixat en l'article anterior.

Article 54
1. El vot és personal, secret i intransferible, i s'hi ha de fer constar la candidatura seleccionada, si no és que es
tracta d'un vot en blanc.
2. Els electors que prefereixin votar a distància han d'enviar el vot per correu certificat dirigit a la Comissió
Electoral, amb avís de rebuda, o qualsevol altre sistema de certificació que l'agència oficial de correu
implementi a la secretaria del Col·legi. El sobre, que ha d'estar signat per l'elector en la seva comissura, ha de
contenir una còpia del DNI i del carnet de col·legiat a més d'un sobre blanc i tancat dins del qual figuri la
papereta de vot on consti la candidatura escollida. Els vots que no reuneixen els requisits esmentats o que
siguin rebuts després de 2 dies (48 hores) abans de les eleccions són nuls. La gestió a correus pot fer-se a
través de tercera persona.
3. També els electors podran optar per comparèixer personalment a la seu del Col·legi fins el dia abans on es
segellarà el sobre amb el segell de la secretaria i es lliurarà un justificant de la recepció amb el número de
registre d'entrada.
4. La gestió al Col·legi es pot fer a través d'una tercera persona, sempre que compleixi amb els requisits del
vot per correu, o bé al lloc on es vota centralitzadament o territorialment.
5. La Comissió Electoral vetllarà tot el procés a fi d'evitar que una mateixa persona voti dues o més vegades.
La Secretaria del Col·legi remetrà a la Comissió Electoral els correus i sobres electorals que arribin al Col·legi
dins del termini legalment previst, perquè siguin custodiats fins el dia de les eleccions.
6. La Junta de Govern podrà habilitar la votació electrònica per les eleccions sempre i quan es garanteixi de
forma segura que el vot és personal, lliure i secret, fent-ho constar en el moment de la convocatòria.

Article 55
1. En el moment de convocar les eleccions, la Junta de Govern designarà una Comissió Electoral, formada per
tres membres, que no podran participar en cap candidatura i que vetllaran pel correcte compliment del procés
electoral.
2. La Comissió Electoral proclamarà les candidatures vàlides i les difondran als col·legiats, juntament amb llurs
programes per correu electrònic, facebook i twitter o qualsevol altra xarxa social. En tot cas, amb un tracte
igual entre els candidats que s'hagin presentat vàlidament. Les candidatures proclamades tindran accés al cens
col·legial de forma actualitzada, que estarà en disposició de la Comissió Electoral.
3. En el moment de proclamar-se les candidatures, els interventors designats per les diferents candidatures
s'integraran a la Comissió Electoral, amb veu, però sense vot.
4. La Comissió Electoral resoldrà aquelles qüestions que se li plantegin sobre el procediment electoral, i es
reunirà, de forma presencial o no, tantes vegades com sigui necessari.

Article 56
1. El dia de les eleccions, en l'horari previst en la convocatòria es constituirà la mesa electoral central.
2. La mesa electoral estarà integrada per un president/a, que ha de ser membre de la Comissió Electoral, i per
dues persones més designades per la Comissió Electoral, que poden ser membres de la Comissió Electoral o
designades per aquesta d'entre els membres de la Junta de Govern que no es presentin a cap candidatura. Una
d'aquestes persones serà designada secretària. La mesa estarà assistida per l'interventor que cada candidatura
hagi designat, per bé que la seva absència no suspendrà el procés electoral.
3. Un cop iniciat l'horari de les eleccions, el president de la mesa ha d'oferir a les persones electores una urna
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suficientment garantida perquè, comprovat pels/per les interventors/es que el/la votant consta al cens i, si
escau, que no ha votat en una mesa territorial, hi dipositi la papereta de vot.
4. Abans que conclogui l'horari d'eleccions, un membre de la comissió electoral ha de lliurar al president de la
mesa els vots rebuts per correu i a la seu, així com els que provinguin de les seccions territorials, si escau. La
mesa electoral comprovarà amb el cens electoral utilitzat que les persones que han votat per correu, no hagin
votat presencialment. En el cas que la mateixa persona hagi votat presencialment i per correu, aleshores el vot
per correu quedarà invalidat i no s'introduirà a l'urna. Una vegada verificats la resta de vots, el president de la
mesa els introduirà a l'urna.
5. En el cas que les eleccions es realitzin en el marc d'una Assemblea, cada candidatura podrà designar un
interventor que formarà part de la Comissió Electoral amb veu i sense vot. També un membre de la mesa de
l'Assemblea que no participi en cap candidatura formarà part de la Comissió Electoral i coordinarà la mesa i la
Comissió Electoral.
6. Quan sigui l'hora fixada pel tancament de l'urna, i després d'haver introduït els vots per correu, els rebuts a
la seu i els de les demarcacions territorials, si s'escau, els membres de la mesa electoral i les persones
interventores han de procedir al recompte dels vots.
7. Seran nul·les les paperetes que continguin expressions totalment alienes a l'estricte contingut de la votació,
les que continguin paperetes de més d'una candidatura, així com les que continguin ratllades, esmenes o
qualsevol altre tipus d'alteració que pugui induir a error en la perfecta identificació de la voluntat de l'elector.
8. En cas d'empat, resultarà elegida la candidatura amb la presidència de més antiguitat per any de col·legiació
i si són iguals la de més edat.
9. El president de la mesa anunciarà els resultats. Les dades principals de la jornada electoral i el resultat de la
votació han de constar en una acta electoral signada pels membres de la mesa electoral i les persones
interventores.
10. Les candidatures podran impugnar en aquell mateix moment el resultat electoral. La Comissió Electoral
tindrà un termini de 24 hores per a resoldre la impugnació i proclamar els candidats elegits.

Article 62.2.h
La infracció de seguiment dels acords o decisions col·legials degudament aprovades i justificades en l'interès
general del Col·legi, els col·legiats o de l'exercici de la nutrició humana i dietètica.

Títol VIII
Modificació dels Estatuts

Article 74
1. El procediment per a modificar els Estatuts del Col·legi ha d'iniciar-se per acord de l'Assemblea General o de
la Junta de Govern.
2. La Junta de Govern pot acordar nomenar un membre de la Junta o bé una comissió, que estigui integrada
per membres de Junta i/o altres persones col·legiades, per tal que elabori una proposta de modificació d'acord
amb els criteris establerts per la Junta de Govern. La proposta s'haurà de presentar a la Junta de Govern en el
termini establert per la mateixa Junta, i prèvia valoració, aquesta acordarà si l'assumeix o no.
3. La Junta de Govern també pot acordar directament formular una proposta de modificació dels Estatuts sense
necessitat de realitzar cap nomenament.
4. La proposta i la memòria justificativa de la modificació d'Estatuts acordada per la Junta de Govern serà
sotmesa al tràmit d'informació pública col·legial mitjançant la seva publicació a la web del Col·legi per tal que
totes les persones col·legiades puguin formular al·legacions, suggeriments i esmenes en el termini d'un mes
des de la seva publicació a la web.
5. Una vegada finalitzat el termini d'informació pública col·legial, la Junta de Govern valorarà totes les esmenes
presentades i acordarà motivadament la seva incorporació o no incorporació a la proposta de text definitiu de
la modificació puntual que elevarà a l'Assemblea General Extraordinària per tal que sigui sotmès a la seva
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consideració i si així s'acorda, ho aprovi.
6. Les persones col·legiades que hagin formulat esmenes i suggeriments, i aquests no hagin estat incorporats
a la proposta de modificació estatutària que la Junta de Govern acordi elevar a l'Assemblea General
Extraordinària, tindran dret a defensar-les en la pròpia assemblea de conformitat amb el procés que acordarà
la Junta de Govern.
7. En el cas que no es presentin esmenes ni suggeriments dins del termini previst, la proposta de modificació
puntual sotmesa a informació pública col·legial s'entendrà aprovada com a proposta definitiva elevant-se
directament a l'Assemblea General per a la seva aprovació en una sessió extraordinària convocada per a tal fi.
8. El text aprovat per l'Assemblea General extraordinària, s'haurà de trametre al Departament de la Generalitat
amb competència en matèria de col·legis professionals, perquè en qualifiqui l'adequació a la legalitat, en
disposi la inscripció en el Registre de col·legis professionals i n'ordeni la publicació al DOGC, entrant en vigor
l'endemà de la seva publicació al DOGC.

(17.200.095)
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