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Baixa del Col·legi 

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. 

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. 
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