Col·legi Oficial de Doctors
i Llicenciats en Filosofia i Lletres
i en Ciències de les Illes Balears*

L’ IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN
FILOSOFIA I LLETRES I CIÈNCIES DE LES ILLES BALEARS
SECCIÓ D’ARQUEOLOGIA DEL CDLIB.

Ens dirigim a l’Hble. Sr. Vicente Torres Guasch, President del Consell
d’Eivissa, per tal d'assenyalar que segons l'assessorament jurídic del misser
D.Sebastián Vidal Nadal nº de col·legiat 3096:
La Llei 2/1974 de Col·legis Professionals de 13 de febrer, imposa a
diversos professionals, entre els quals es troben els arqueòlegs, que s'han
d'inscriure en el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en
Ciències de les Illes Balears, l'obligació de col·legiar-se per a l'exercici liberal
de la seva professió.
En aquest sentit convé recordar la dicció de l'Art. 3.2 de la Llei de Col·legis
Professionals en la redacció que en fa la Llei 7/1997, de 14 d'Abril, segons el
qual:
"És requisit indispensable per a l'exercici de les professions col·legiades
estar incorporat al col·legi corresponent. Quan una professió s'organitzi per
col·legis territorials, bastarà la incorporació a un d'ells, que serà el del domicili
professional únic o principal, per exercir en tot el territori de l'Estat.
Quan els col·legis hi siguin organitzats territorialment atenent a l'exigència
necessària del deure de residència per a la prestació dels serveis, la
col·legiació habilitarà solament per exercir en l'àmbit territorial que
correspongui”
D'altra banda, la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de
diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i el seu exercici, modifica la Llei 2/1974, de 13 de febrer ,
de Col·legis Professionals, sobre l'obligatorietat de la col·legiació, assenyalant
en el seu Art. 5:
Cinc. L’article 3 queda redactat en els següents termes:
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Article 3. Col·legiació.
1. Qui tingui la titulació requerida i reuneixi les condicions assenyalades
estatutàriament té dret a ser admès en el Col·legi Professional que
correspongui.
2. Serà requisit indispensable per a l'exercici de les professions estar
incorporat al Col·legi Professional corresponent quan ho estableixi una llei
estatal. La quota d'inscripció o col·legiació no podrà superar en cap cas els
costos associats a la tramitació de la inscripció. Els col·legis disposaran els
mitjans necessaris perquè els sol·licitants puguin tramitar la seva col·legiació
per via telemàtica, d'acord amb el que preveu l'article 10 d'aquesta Llei.
3. Quan una professió s'organitzi per Col·legis Territorials, bastarà la
incorporació a un sol d'ells, que serà el del domicili professional únic o principal,
per exercir en tot el territori espanyol. A aquests efectes, quan en una professió
només hi hagi Col·legis Professionals en algunes comunitats autònomes, els
professionals es regiran per la legislació del lloc on tinguin establert el seu
domicili professional únic o principal, el que serà suficient per exercir en tot el
territori espanyol.
Els Col·legis no podran exigir als professionals, que exerceixen en un
territori diferent al de col·legiació, comunicació ni cap habilitació ni el pagament
de contraprestacions econòmiques diferents d'aquelles que exigeixin
habitualment als seus col·legiats per la prestació dels serveis de què siguin
beneficiaris i que no estiguin coberts per la quota col·legial.
En els supòsits d'exercici professional en territori diferent al de col·legiació,
als efectes d'exercir les competències d'ordenació i potestat disciplinària que
corresponen al Col·legi del territori en el qual s'exerceixi l'activitat professional,
en benefici dels consumidors i usuaris, els Col·legis hauran d'utilitzar els
oportuns mecanismes de comunicació i els sistemes de cooperació
administrativa entre autoritats competents que preveu la Llei 17/2009, de 23 de
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. Les
sancions imposades, si escau, pel Col·legi del territori en el qual s'exerceixi
l'activitat professional tenen efectes en tot el territori espanyol. "
La disposició transitòria quarta de la mateixa Llei 25/2009, de 22 de
desembre sobre la Vigència de les obligacions de col·legiació, assenyala que
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en el termini màxim de dotze mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el
Govern, prèvia consulta a les comunitats autònomes, ha de remetre a les Corts
Generals un projecte de llei que determini les professions per a l'exercici és
obligatòria la col·legiació.
No obstant això aquest desenvolupament dista d'haver estat aprovat,
mantenint-se la vigència del sistema descrit en els paràgrafs inicials.
S’ha de concloure:
1.S’exigeix la col·legiació obligatòria de tots els arqueòlegs que mitjançant
relació administrativa o laboral desenvolupin la seva professió per compte
propi.
2. Tan sols no serà obligatòria la col·legiació per a aquells arqueòlegs que
prestin els seus serveis exclusivament integrats a l'àmbit administratiu funcionaris.
Per això, el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en
Ciències de les Balears ve demanant la col·laboració de l'Administració perquè
promogui l'exigència del certificat de col·legiació o el certificat de no estar
obligat, expedits en ambdós casos pel Col·legi Oficial de conformitat i amb
fonament en els criteris i les normatives legals i estatutàries exposades.

D. Sebastià Mandilego Alemany.

Degà del CDLIB

D. Mateu Riera Rullan.

Cap Secció d’arqueologia. CDLIB.

En Palma a 27 d’Abril de 2016.

AL HBLE. PRESIDENT CONSELL D’EIVISSA
* c/ Berenguer de Tornamira, 9,1r 07012. Palma
Tel.: 971 71 22 02
e-mail: secretaria@cdlbalears.es web: www.cdlbalears.es

