
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/3416/2021, de 14 de novembre, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis
professionals de la Generalitat de Catalunya les Normes Deontològiques d'Actuació Professional del
Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya.

Atès l'expedient d'adequació a la legalitat de les Normes Deontològiques d'Actuació Professional del Col·legi
d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels
col·legis professionals, incoat arran de la sol·licitud de 6 de juliol de 2021, del qual resulta que en data 7
d'octubre de 2021 es va presentar la documentació prevista als articles 42 i 46.3 i 4 de la Llei 7/2006, sobre el
procediment d'elaboració i aprovació d'aquestes Normes, aprovades en l'Assemblea General Extraordinària del
Col·legi de data 19 de juny de 2021;

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; el Decret 153/2013, de 9 d'abril, de creació del Col·legi d'Enòlegs i
Enòlogues de Catalunya (DOGC núm. 6353, d'11.4.2013); i els estatuts col·legials vigents declarats adequats a
la legalitat per la Resolució JUS/861/2015, de 20 d'abril (DOGC núm. 6864, de 5.5.2015);

Vist que el text de les Normes Deontològiques d'Actuació Professional del Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de
Catalunya 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, Entitats Jurídiques i Mediació,

 

Resolc:

 

−1 Declarar l'adequació de les Normes Deontològiques d'Actuació Professional del Col·legi d'Enòlegs i
Enòlogues 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 de les Normes Deontològiques d'Actuació Professional del Col·legi d'Enòlegs i
Enòlogues de Catalunya es publiqui al DOGC com a annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 14 de novembre de 2021

 

Per delegació (Resolució JUS/1041/2021, de 30.3.2021, DOGC de 16.4.2021)

Joan Ramon Casals i Mata

Director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació
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Annex

Normes Deontològiques d'Actuació Professional del Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya

Preàmbul

L'elaboració i l'aprovació de les Normes Deontològiques d'Actuació Professional, és manifestació de la potestat
d'ordenació de l'exercici de les professions que la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions
titulades i dels col·legis professionals, reconeix com una de les funcions essencials dels col·legis professionals.

Les Normes Deontològiques d'Actuació Professional constitueixen una ordenació autònoma de l'organització
col·legial consistent en un conjunt sistemàtic de preceptes que estableixen i defineixen les regles i deures que
s'hauran d'observar en l'exercici professional. La seva importància radica no tan sols en la seva dimensió
interna de pauta o criteri orientador pel desenvolupament de l'activitat facultativa dels col·legiats, sinó també
en la seva projecció exterior com a instrument garant dels drets dels particulars que requereixin els serveis
professionals d'aquells.

En el cas del professional enòleg, el foment de l'ordenació deontològica es deriva de la funció col·legial recollida
als Estatuts del Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, de vetllar per l'ètica i la dignitat professionals i
exercir les mesures disciplinàries relatives als col·legiats, sancionant les seves faltes amb les correccions que
assenyalen aquests Estatuts.

L'ordenació deontològica es configura, així doncs, com el precepte indispensable de l'actuació de la potestat
disciplinaria. Sobre ambdós, deontologia i disciplina, recau una especial exigència d'igualtat entre tots els
professionals que exerceixen en el territori de l'Estat espanyol, tal i com ha referendat més recentment la
doctrina del Tribunal Suprem. D'aquí que s'imposi la necessitat que les Normes Deontològiques serveixin com a
marc referencial i d'harmonització de les normatives en la matèria.

Les Normes Deontològiques d'Actuació Professional, que estableixen les normes ètiques de conducta
professional de l'enòleg, estan estructurades en un preàmbul, onze capítols i dues disposicions finals.

Al capítol primer es defineix la funció social de la professió i s'enumeren els principis inspiradors de l'exercici
professional, fixant-se l'àmbit d'aplicació de les normes al capítol segon.

El capítol tercer defineix totes les formes d'exercici professional, el capítol quart recull el conjunt d'obligacions
genèriques de l'enòleg i el capítol cinquè el seu règim d'incompatibilitats, deixant els capítols sisè, setè, vuitè i
novè les prescripcions relatives, respectivament, a les relacions amb clients, professionals o entitats públiques
o privades per a les quals prestin els seus serveis, per compte d'altri, altres enòlegs, enginyers agrícoles,
col·legis professionals...

 

Capítol l

De la funció social de la professió i els principis inspiradors de l'exercici professional

 

Article 1

Correspon a l'enòleg vetllar pels interessos socials generals i constitucionalment protegits, quan puguin
relacionar-se amb les activitats i funcions professionals que li són pròpies, d'acord amb allò establert legalment
i estatutàriament.

 

Article 2

Els col·legiats i associats assumiran la defensa de la professió en col·laboració amb l'organització col·legial,
servint en l'àmbit de la seva competència com a instrument de consulta i assessorament per a la societat

 

Article 3

L'enòleg té com a valors superiors la preservació de la seguretat i salut humana, la promoció i
desenvolupament sostenible del medi rural, el progrés tècnic, la defensa dels drets humans i el respecte a les
cultures, tradicions, llengües i institucions vigents en el lloc d'exercici professional, la conservació del medi
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ambient, el benestar i l'estalvi energètic.

 

Article 4

L'exercici professional de l'enòleg es basarà en els principis d'independència de criteri, responsabilitat,
professionalitat, veracitat, dignitat, integritat, secret professional, lliure elecció per part del client, lliure i lleial
competència respecte a la funció social de la professió i contribució al desenvolupament de l'enologia
mitjançant l'intercanvi de coneixements i experiències.

 

Article 5

L'enòleg es relacionarà amb institucions públiques i privades que requereixin dels seus serveis, i mantindrà
col·laboració tècnica amb altres professions legalment reconegudes, dins el respecte a les Normes
Deontològiques d'Actuació Professional i a la resta de l'ordenament col·legial.

 

 

Capítol II

Del seu àmbit d'aplicació

 

Article 6

Les presents Normes Deontològiques d'Actuació Professional, seran d'aplicació als enòlegs col·legiats i associats
a Catalunya que desenvolupin la professió en qualsevol de les seves formes dins el territori de Catalunya.

 

Article 7

Les presents normes seran d'aplicació directa en l'àmbit territorial del Col·legi.

 

Article 8

1. Tots els enòlegs col·legiats i associats, estan obligats a conèixer les Normes Deontològiques d'Actuació
Professional, sense que pugui al·legar-se la seva ignorància per justificar l'incompliment dels deures establerts
a elles.

2. La infracció de les Normes Deontològiques d'Actuació Professional, serà digna de sanció en la forma i amb
els tràmits previstos a la normativa estatutària aplicable.

 

 

Capítol III

De les formes de l'exercici professional

 

Article 9

L'enòleg podrà exercir com a professional lliberal independent; al servei de les administracions públiques,
organismes o empreses públiques en virtut de relació funcionarial, estatutària o laboral; com a contractat al
servei d'una o varies empreses privades o d'altres enòlegs o professionals tècnics; formant part de societats
tècniques pluridisciplinàries, i en qualssevol altres formes no específicament contemplades en els supòsits
anteriors, per a les quals estigui habilitat per raó de la titulació, o si fos necessari estar en possessió de la
titulació esmentada per a desenvolupar l'activitat professional de què es tracti.
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Article 10

1. Als efectes d'aquestes Normes es considera com a professional lliberal independent a l'enòleg que, total o
parcialment, exerceix la seva professió, sense estar sotmès a relació funcionarial, estatutària o laboral ni a les
condicions d'un contracte, ja sigui individualment o en col·laboració amb un o varis companys de professió o
d'altres professionals tècnics degudament col·legiats.

2. Els enòlegs podran accedir a l'exercici lliure de la professió associant-se entre si o amb d'altres professionals
tècnics de forma permanent o ocasional, llevat que els estatuts de les entitats associatives a nom de les quals
exerceixen continguin disposicions contràries a les Normes Deontològiques d'Actuació Professional o a la resta
de les normes generals o col·legials que regulen la professió.

 

Article 11

Qualsevol que sigui la forma en la qual exerceixi la professió l'enòleg durà a terme el compliment de la seva
funció amb plena autonomia i independència de criteri, tenint com a norma d'actuació la que li sigui aplicable
segons la forma d'exercici professional, a més a més de la normativa de caràcter general, i assumint tota la
responsabilitat dels actes que realitzi amb independència de l'estatut jurídic al qual personalment pugui estar
sotmès.

 

Article 12

Cap enòleg podria, en el desenvolupament de la seva activitat professional, actuar o acceptar cap feina o lloc
de treball que no estigui en consonància amb les atribucions, responsabilitats i condicions establertes per a
l'exercici de la professió, sotmetent qualsevol dubte que al respecte tingui a la decisió de la Junta de Govern
del Col·legi.

 

Article 13

Els enòlegs podran exercir simultàniament la professió en qualsevol de les formes contemplades al present
capítol, sempre i quan no s'incorri en supòsits d'incompatibilitat legal o deontològica.

 

 

Capítol IV

De les obligacions generals

 

Article 14

1. Els enòlegs hauran de subjectar-se, en la seva activitat professional, a la normativa vigent, ja sigui general
o específica de la professió, així com a la corporativa i a les disposicions d'aquestes normes, i en particular a la
que regula el visat voluntari dels treballs professionals subscrits com a enòlegs.

2. Els enòlegs hauran de demanar informació en relació a la normativa esmentada a l'apartat anterior, i les
regles deontològiques a les quals quedaran sotmesos en l'exercici d'una activitat específica, havent de
proporcionar la informació esmentada a la Junta de Govern del Col·legi, especialment en el cas de nova
incorporació.

3. En aplicació del dret comunitari, l'enòleg d'un estat membre de la Unió Europea, estarà obligat a respectar la
deontologia del Col·legi de l'estat membre en el qual l'enòleg realitzi una activitat professional transfronterera.

 

Article 15

La infracció per acció o omissió d'aquestes Normes, constituirà una falta d'ètica professional i podrà donar lloc
a la iniciació d'un procediment disciplinari segons els tràmits previstos als Estatuts, i de conformitat amb la
tipificació d'infraccions i graduació de sancions establertes en ells.
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Article 16

En tot cas, l'exercici lliure de la professió, ja sigui com a professional lliberal independent o sota fórmules
societàries, es durà a terme en règim de lliure competència i sense incórrer en competència deslleial.

 

Article 17

1. L'enòleg haurà d'observar confidencialitat i secret a les qüestions professionals que conegui com a
conseqüència de la relació de confiança amb els seus clients, i no podrà utilitzar la informació de què disposi en
perjudici dels mateixos, llevat d'autorització expressa o en els casos en que la llei o els òrgans disciplinaris del
Col·legi l'obliguin a això.

2. El secret professional regulat a l'apartat anterior, compren els fets, dades, mètodes o processos que l'enòleg
conegui per la relació de confiança amb els seus clients, així com la informació sobre els mateixos.

3. El secret professional haurà de ser guardat per tots els components del col·lectiu en cas d'exercici associatiu
de l'enologia, estenent-se així mateix al personal al servei d'aquell i a qualsevol altra persona que col·labori en
l'activitat professional.

4. En el cas que un encàrrec professional pugui suposar la revelació i consegüent violació del secret
professional, l'enòleg no podrà acceptar-ho sense l'autorització expressa del possible perjudicat.

5. El deure de secret professional queda inclòs després d'haver cessat en la prestació dels serveis als clients,
sense que estigui en cap cas limitat en el temps.

 

Article 18

1. L'enòleg haurà d'actuar amb la deguda competència professional i dedicació adequada al treball que s'hagi
compromès a realitzar. No haurà d'acceptar major nombre de càrrecs ni d'encàrrecs que aquells que pugui
atendre adequadament o que superin els mitjans tècnics de que disposi.

2. Haurà de comportar-se amb honestedat, veracitat, dignitat, integritat i diligència en les seves actuacions
professionals. No podrà descuidar les obligacions que com a professional hagi contret, respectant, en tots els
casos, inclòs el de cessament, la normativa legal i en particular l'estatutària i reglamentària.

3. Haurà d'assumir la responsabilitat legal derivada de les seves actuacions i la de l'ordre professional inherent
a l'acceptació del treball, havent d'abstenir-se de l'acceptació esmentada quan per qualsevol motiu no estigui
en condicions de realitzar-ho eficaçment.

4. Quan actuï en missió d'expert, perit o jurat, o quan en alguna de les seves distintes esferes d'actuació hagi
d'expedir qualsevol tipus de certificació, recolzarà el seu criteri en aquells fets provats que així ho justifiquen i
procurarà exposar-ho amb precisió, rigor i intel·ligibilitat per als seus receptors, ja sigui oralment o per escrit.

5. No podrà al·legar com a excusa per eludir l'estricte compliment de les seves obligacions, cap relació de tipus
familiar, d'amistat o professional, ni emparar-se en aquestes relacions per auxiliar a un altre company a
l'incompliment dels seus deures professionals o dels que deriven d'expedients disciplinaris.

6. Li estarà prohibit a l'enòleg la cessió de deures professionals a subordinats o a altres professionals, sempre i
quan tal transferència comporti l'exercici de funcions per a les quals aquests no n'estiguin legalment capacitats.

 

Article 19

1. A les relacions amb altres professionals, l'enòleg, en el marc de la seva activitat professional, haurà d'actuar
amb absoluta independència de criteri respecte de les qüestions que són de la seva única responsabilitat, i amb
esperit de col·laboració i participació a les atribucions compartides o en aquelles en que se li requereixi la seva
opinió, sense menyscabament de la seva professionalitat.

2. L'incompliment de l'obligació establerta a l'apartat anterior, no podrà ser justificada per l'existència de
pressions de cap tipus, independentment del seu origen i procedència.

 

Article 20
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1. Els enòlegs s'abstindran de donar cobertura professional a aquelles actuacions que no vinguin cobertes de la
corresponent habilitació legal, així com a les realitzades sense estar en possessió de la titulació habilitant i
altres que puguin constituir supòsits d'intrusisme professional, havent de posar en coneixement del Col·legi els
actes de tal naturalesa de que tinguessin noticia.

2. Es considerarà intrussista, a la persona física o jurídica que, sense reunir les condicions legals per a l'exercici
de la professió d'enòleg, actuï en treballs propis d'ella.

 

Article 21

Els enòlegs no podran procurar-se treballs professionals mitjançant comissions o d'altres avantatges anàlegs
que poguessin concedir o obtenir de terceres persones, quan això vagi en detriment de la seva independència
en l'actuació professional o en menyscabament d'oportunitats o interessos anteriors d'altres companys.

 

Article 22

1. Ates que tota activitat professional de cara a la captació de clients potencials requereix de la corresponent
publicitat, aquesta es materialitza com una necessitat que en no poder ser elemental queda al marge de
qualsevol ordre i control, quedant subjecta a les normes del Col·legi, a la Llei 34/1988, d'11 de novembre,
general de publicitat, i a la resta de la normativa que sobre la matèria es promulgui.

2. Aquesta publicitat personal, i especialment la realitzada mitjançant els mitjans de comunicació, s'ha de dur a
terme evitant qualsevol tipus d'exageració i falsificació, així com l'aprofitament injust i les informacions
menyspreadores.

 

Article 23

L'enòleg que actuï representant a la professió a les seves pròpies institucions, així com en jurats, comissions,
tribunals o qualssevol altres instàncies, haurà de tenir cura del degut coneixement dels assumptes que s'hagin
de tractar, informant-se al respecte amb l'antelació necessària i amb la major amplitud possible, a fi que la
seva actuació estigui sempre en consonància amb la representació que ostenta, recolzant el seu criteri en raons
suficients que el justifiquin.

 

Article 24

L'enòleg en qui concorri qualsevol tipus de vinculació amb l'Administració Pública o amb empreses o societats
que prestin un servei públic, s'abstindrà de l'ús de mitjans, facilitats o prerrogatives inherents al seu càrrec o
situació, tant en profit propi com de tercers.

 

 

Capítol V

De les incompatibilitats

 

Article 25

Els enòlegs hauran de respectar la normativa legal en matèria d'incompatibilitats, i en conseqüència no podran
acceptar encàrrecs o treballs professionals per a l'exercici dels quals resultin incompatibles en virtut de
disposicions legals o reglamentàries, o per resolució de l'organisme del qual depenguin.

 

Article 26

En tot cas, els enòlegs s'abstindran d'acceptar encàrrecs o treballs professionals en els següents supòsits:

a) Quan concorrin condicions objectives o subjectives que puguin posar en risc, reial o aparent, la seva
independència de criteri i procedir.
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b) Quan es produeixi, o pugui produir-se, menyscabament del prestigi de la professió.

c) Quan existeixi possibilitat de conflicte d'interessos que puguin col·locar al col·legiat en situació equívoca,
circumstància que concorrerà sempre que en una mateixa actuació professional s'intervingui desenvolupant
simultàniament les funcions de enòleg i les pròpies d'una altra titulació acadèmica.

d) Quan es donés lloc a una situació de competència deslleial amb la resta dels companys.

 

Article 27

1. L'exercici de l'enologia per qui estigués en alguna de les situacions previstes als articles 26 i 27, es
considerarà especialment com a falta professional sens perjudici de les actuacions legals procedents.

2. Les incompatibilitats que puguin existir per a un determinat professional, s'estendran també als seus
col·laboradors i als companys associats amb ell.

3. Sempre que concorrin en l'enòleg, i en relació amb un encàrrec o treball, les circumstàncies que es
relacionen a continuació, es duran a terme per part de la Comissió Deontològica del Col·legi la pràctica d'una
informació prèvia de caràcter reservat, d'ofici o a instancia de part, com a resultat de la qual es resoldrà sobre
la instrucció de l'oportú expedient:

a) Quan mantingui en un treball concret, relacions de col·laboració, associació o societat amb altres tècnics a
efectes d'incompatibilitat legal en l'àrea del mateix.

b) Quan ocupi càrrecs públics en qualsevol de les branques de l'Administració i actuï dintre de la seva àrea
d'influència.

c) Quan intervingui com a perit taxador en entitats de crèdit, públiques o privades, i actuï en obres o treballs
respecte dels quals s'hagin interessat o concedit per les esmentades entitats, préstecs o crèdits pel seu
finançament.

d) Quan tenint la condició de propietari, gerent, conseller o accionista de societats o empreses, així com la
d'assalariat a les mateixes, intervingui professionalment en treballs que les esmentades entitats executin per
compte de tercers, llevat de tenir coneixement fefaent d'aquests últims.

e) Quan executi actes incompatibles amb la bona tècnica, encara que fos en compliment d'ordres de superiors
jeràrquics.

 

Article 28

Tot enòleg podrà exercir simultàniament aquells càrrecs que no siguin legalment incompatibles, sempre que
això no suposi cap detriment de la dedicació necessària per a l'exercici dels mateixos.

 

Article 29

Davant qualsevol tipus de dubte en relació a la concurrència d'una causa de incompatibilitat, s'haurà de
sotmetre el cas concret a la Junta de Govern del Col·legi amb aportació de tota mena de dades perquè resolgui
i dictamini allò que sigui procedent d'acord amb les normes legals, reglamentàries i les d'actuació professional
contingudes en aquestes normes deontològiques.

 

Article 30

1. El desenvolupament de càrrecs directius dins de l'organització professional, s'haurà de guiar per les normes
més estrictes de moralitat i ètica.

2. No es podrà comptabilitzar aquell desenvolupament amb el manteniment de relacions laborals d'ocupació en
serveis de l'Administració o de les entitats que la componen, si amb això es pogués menyscabar o afectar a la
plena dedicació, la independència i la rectitud ètica i moral que l'exercici de càrrecs col·legials requereix.
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Capítol VI

De les relacions de l'enòleg amb els seus clients

Article 31

1. L'enòleg, abans d'acceptar un encàrrec, fixant l'envergadura del treball professional a realitzar i la
naturalesa de la prestació que hagi de dur a terme, així com el càlcul aproximat o, en el seu defecte, el mètode
convingut per determinar la remuneració a percebre, formalitzant a tal efecte la nota-encàrrec o pressupost.

2. Un cop acceptada la nota-encàrrec o pressupost, la relació de l'enòleg amb el seu client haurà d'estar
basada en la confiança recíproca.

3. La remuneració econòmica o honoraris per l'actuació professional s'establirà tenint en compte les dificultats
de l'encàrrec, la seva complexitat i especialitat tècnica, el nivell de responsabilitat exigit i els límits temporals
imposats per a la realització del treball.

4. Els honoraris professionals hauran, en tot cas, de retribuir el treball realitzat i compensar els costos
assumits, de conformitat amb les exigències de qualitat i els principis de competència lleial i dedicació
adequada al treball compromès, sense que pugui justificar-se una actuació professional deficient en el fet que
la remuneració a percebre fos insuficient, ni tampoc supeditar la percepció d'aquesta remuneració a la
consecució d'un determinat resultat o objectiu aliè a la intervenció professional de l'enòleg.

5. L'enòleg s'abstindrà d'acceptar encàrrecs professionals la remuneració dels quals impliqui un
menyscabament del prestigi de la professió o incorri en competència deslleial.

6. L'enòleg s'abstindrà de percebre remuneració econòmica per la derivació de clients a altres professionals.

 

Article 32

En qualsevol activitat relacionada amb els seus serveis professionals, l'enòleg haurà d'abstenir-se de fer cap
discriminació entre clients per raó de raça, sexe, creença, ideologia, nacionalitat o qualsevol altra circumstància
d'índole social o econòmica.

 

Article 33

L'enòleg no aprofitarà per lucre o benefici propi o de tercers, situacions de poder o superioritat jeràrquica a les
quals, amb motiu de la seva situació laboral o desenvolupament de la activitat professional, pogués trobar-se
en contra dels seus clients.

 

Article 34

1. L'enòleg podrà convenir, al rebre l'encàrrec o durant el seu desenvolupament, que se li faci provisió de fons
a compte d'honoraris i despeses, d'acord amb les previsions raonables de l'encàrrec, i podrà condicionar el seu
pagament a l'inici de les tasques professionals o el seu desenvolupament.

2. És recomanable rendir comptes, el més aviat possible, dels fons rebuts del client, amb expressió detallada
de les quantitats destinades a honoraris i despeses.

 

Article 35

L'enòleg no acceptarà cap treball o encàrrec professional si creu que no posseeix atribucions legals per al seu
desenvolupament, llevat que l'acceptació impliqui l'assumpció de l'encàrrec en col·laboració amb un company o
professional tècnic, o varis d'ells, que sí siguin competents.

 

Article 36

Tot enòleg està obligat a protegir els interessos del seu client, vetllant per ells en la mesura en que no s'oposin
als seus deures professionals determinats en aquestes Normes, o a l'interès de la col·lectivitat.
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Capítol VII

De les relacions de l'enòleg amb els professionals o les entitats públiques o privades per a les quals presti
serveis per compte d'altri

 

Article 37

Tot enòleg que presti els seus serveis per compte d'altri en alguna de les formes previstes a l'article 9
d'aquestes normes, té el dret i l'obligació de disposar en l'exercici de la seva activitat professional, de la
necessària autonomia i independència de criteri, sempre i quan les seves actuacions professionals es
fonamentin en la normativa deontològica i en les disposicions legals i reglamentàries vigents, especialment en
aquells supòsits dels quals pugui resultar un menyscabament de la seva dignitat professional.

 

Article 38

En el cas que les persones físiques o entitats públiques o privades per a les quals prestin el seus serveis els
enòlegs exerceixin algun tipus d'acció sobre ells, per l'aplicació d'aquestes Normes, el Col·legi donarà el suport
legal necessari per a la defensa dels interessos professionals del col·legiat afectat.

 

 

Capítol VIII

De les relacions entre els enòlegs

 

Article 39

1. L'enòleg té l'obligació de comportar-se amb els seus companys amb lleialtat.

2. Haurà de ser objectiu en la crítica al treball dels companys i acceptar de la mateixa forma la que es faci del
seu, actuant sempre amb l'adequada discreció.

3. Haurà d'abstenir-se de fer manifestacions que resultin personalment ofensives per als seus companys o per
a la professió. Malgrat això, estarà obligat a posar en coneixement del Col·legi qualsevol infracció dels deures
professionals dels quals tingui noticia.

 

Article 40

L'enòleg haurà d'abstenir-se de qualsevol intent de suplantar a un altre company i evitar tota forma irregular
d'obtenció de treballs, tant mitjançant qualsevol tipus de pressions com actuant amb competència deslleial o
aprofitant-se de la situació que pugui ostentar en virtut del lloc que ocupi.

 

Article 41

Tot enòleg funcionari o contractat per organisme públic, tindrà l'obligació de facilitar al Col·legi, o als seus
companys, les dades i informacions de caràcter públic i no reservat que necessitin per al desenvolupament de
treballs professionals.

 

Article 42

1. El col·legiat que denunciï indegudament i injustament als companys o indueixi i/o assessori a tercers a que
ho facin, donarà lloc a la pràctica de diligències prèvies informatives, com a resultat de les quals es resoldrà
sobre l'obertura d'expedient disciplinari.
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2. Idèntic procediment es seguirà respecte de l'enòleg que hagi estat objecte de denúncia justificada pel
mateix concepte.

 

Article 43

Tots els col·legiats hauran d'intentar solucionar els conflictes que mantinguin amb altres companys mitjançant
la mediació o arbitratge.

 

Article 44

Els enòlegs s'abstindran d'encobrir, amb la seva actuació o amb la seva signatura, comportaments il·legals o
contraris als deures professionals d'altres companys, així com d'emparar sota la seva signatura actuacions
d'enòlegs estatals o estrangers que no estiguin degudament legitimats per a l'exercici de la seva professió.

 

Article 45

L'enòleg que amb independència de la seva professió ocupi un lloc de treball en una entitat pública o privada,
no podrà aprofitar-se d'ell en contra dels altres companys.

 

Article 46

S'haurà de promoure des de l'organització col·legial i afavorir-se per part dels col·legiats, la col·laboració entre
enòlegs a fi de facilitar l'intercanvi de coneixements i experiències professionals.

 

Article 47

1. L'enòleg impossibilitat transitòriament per exercir les seves funcions, haurà de delegar-les provisionalment
en un altre col·legiat, prèvia aprovació del client, deixant constància d'això a la documentació oficial
corresponent, si hi hagués, i donant immediat coneixement de tot això al Col·legi als efectes oportuns.

2. Quan un enòleg sigui designat per prosseguir la realització d'un treball iniciat per un altre, ambdós estaran
obligats a intercanviar la necessària informació per a la consecució del mateix. En cas de defunció, el nou
enòleg, particularment o mitjançant el Col·legi, sol·licitarà, en el seu cas, dels hereus del col·legiat finat, tots
els informes, dades o documents que puguin ser útils per a la realització del seu treball.

 

Article 48

1. A les col·laboracions que es produeixin en intervencions professionals compartides, els honoraris seran
proporcionals a la dedicació i funció assumida per cadascun, i hauran d'especificar-se a la documentació
contractual corresponent.

2. No haurà de practicar-se cessió d'honoraris entre col·legiats quan no hagi hagut una col·laboració efectiva, o
sense que existeixi societat o participació en un mateix despatx professional.

 

Article 49

Tot enòleg, bé personalment o bé en col·laboració, tindrà dret a que se li reconeguin com a propis els seus
treballs, sense que cap altre pugui atribuir-se com a seus aquells dels quals no sigui l'autor.

 

Article 50

Als peritatges, ja siguin orals o escrits, l'enòleg mantindrà el més absolut respecte al company de la part
contraria o per ella designat, o a l'autor del treball professional al qual es refereixi la peritació, evitant tota
al·lusió personal i atenint-se als aspectes tècnics de la qüestió controvertida.
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Capítol IX

De les relacions dels enòlegs amb el Col·legi

 

Article 51

1. Tot enòleg, sense perjudici dels recursos que en el seu cas puguin correspondre'l, estarà obligat a observar
les normes o acords generals o particulars que emanen del Col·legi, de conformitat amb allò disposat als
Estatuts.

2. Hauran de contribuir a les necessitats econòmiques del Col·legi, d'acord amb les normes que en cada
moment regulen les aportacions dineràries que els col·legiats estiguin obligats a efectuar. Amb aquest fi, i
segons la seva particular situació i la regulació estatutària, el Col·legi establirà el sistema de distribució que
consideri més just i equitatiu.

 

Article 52

Els enòlegs tenen el dret i el deure de participar del sistema estatutàriament establert a la vida col·legial,
especialment a les assemblees generals i a les eleccions, a fi que els resultats de les mateixes arribin a la
major representativitat possible. Prestarà, en la mesura que sigui possible, la seva col·laboració als òrgans de
govern del Col·legi.

El dret a vot, exclusiu pels col·legiats, s'exercirà presencialment per escrit, correu postal electrònic o
telemàticament.

L'Assemblea General Ordinària o Extraordinària i les reunions de Junta es podran celebrar a distància per
mitjans electrònics, telefònics i telemàtics.

 

Article 53

1. Tot enòleg estarà obligat a acceptar els càrrecs col·legials per als quals pugui ser escollit.

2. Els col·legiats que hagin estat escollits per ocupar càrrecs directius, hauran d'acomplir les obligacions
inherents als mateixos amb total discreció, dedicació i independència, vetllant per l'interès general de la
professió.

 

Article 54

1. Els col·legiats hauran de guardar consideració als òrgans i càrrecs directius del Col·legi, així com al seu
personal administratiu i col·laborador, i hauran d'atendre amb la màxima diligència les comunicacions i
citacions emanades dels esmentats òrgans o del seus membres en l'exercici de les seves funcions i obligacions
que tanmateix els corresponen respecte de les altres institucions de l'organització col·legial.

2. Estaran obligats a aportar directament, amb la deguda promptitud, les dades, documents i informes que se
li demanin i dels quals tingui noticia per l'exercici de la seva professió, a fi de facilitar les funcions pròpies dels
diferents òrgans del Col·legi.

3. Hauran de comunicar al Col·legi les circumstàncies personals que afectin a l'exercici professional, com és el
canvi de domicili, absències superiors a un mes o supòsits de malaltia o invalidesa per igual temps mínim
sense proveir l'atenció dels seus assumptes.

 

Article 55

En el cas que l'enòleg hagi d'efectuar qualsevol treball professional a l'àmbit territorial d'un altre col·legi
diferent al de Catalunya, el Col·legi utilitzarà els seus mecanismes de comunicació i cooperació administratius
adients.
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Article 56

1. El col·legiat ha de denunciar al Col·legi de Catalunya els greuges que apareguin en l'exercici professional, o
dels quals tingui coneixement i que afectin a qualsevol company.

2. Tot enòleg haurà de posar en coneixement del Col·legi els concursos, oposicions i ofertes de treball les
condicions o les bases dels quals es considerin lesives per la professió.

 

Article 57

1. L'enòleg que intervingui en un treball professional per al qual hagués estat designat anteriorment un altre
col·legiat, haurà de comunicar-ho a la Junta de Govern del Col·legi per a la seva pertinent constància a efectes
de delimitar objectivament les responsabilitats de cadascun i l'adopció de les mesures de garantia que fossin
necessàries.

2. A l'efecte previst a l'apartat anterior, els col·legiats hauran de facilitar al Col·legi la informació prèvia que fos
necessària en ordre a la defensa dels legítims interessos del contractat en primer lloc, sens perjudici que es
practiqui l'enregistrament de la nova nota-encàrrec, del pressupost i del visat de la documentació tècnica
corresponent.

 

 

Capítol X

De les normes deontològiques i els òrgans col·legials competents en la matèria

 

Article 58

1. Al Col·legi podrà existir una comissió de deontologia constituïda de conformitat amb allò disposat
estatutàriament, que serà l'òrgan encarregat de vetllar per la deontologia professional i instruir els expedients
que per raó d'ella poguessin incloure's, els quals es tramitaran respectant els principis de la potestat aplicadora
de sancions i del procediment aplicador de sancions.

2. La tipificació de les faltes i el corresponent quadre de sancions seran els establerts als Estatuts.

3. En cas de no existir la comissió de deontologia, assumirà les seves funcions la Junta de Govern.

 

Article 59

La competència de la Comissió Deontològica del Col·legi afecta als components dels seus òrgans de govern
amb subjecció en tot cas a allò disposat a la normativa autonòmica aplicable a efectes de distribució de
competències.

 

Article 60

1. La Comissió Deontològica del Col·legi tindrà com a finalitat, entre d'altres, la d'avaluar les consultes que
formulin la Junta de Govern pel que fa a la interpretació i aplicació de les presents Normes, així com l'anàlisi de
les conductes professionals i supòsits contemplats en les mateixes.

2. Correspondrà a la Comissió Deontològica del Col·legi la formació d'un arxiu general sobre les actuacions en
aquesta matèria ometent tota referencia personal.

 

Article 61

1. La composició de la Comissió Deontològica del Col·legi serà competència del degà-president del Col·legi, el
qual actuarà com a president de la mateixa proposant el nomenament o separació dels seus membres els
quals hauran de comptar amb la ratificació de la Junta de Govern del Col·legi.
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2. La primera designació del Col·legi s'efectuarà, prèvia proposta del president del Col·legi, en la reunió de la
Junta de Govern següent a aquella en que es varen aprovar les Normes Deontològiques d'Actuació
Professional.

 

 

Capítol XI

Dels expedients tramitats en aplicació d'aquest reglament

 

Article 62

L'anàlisi de les conductes professionals i dels supòsits contemplats en les presents Normes, correspondrà a la
Comissió Deontològica del Col·legi, en el supòsit que estigui constituïda, o a la Junta de Govern del Col·legi, i la
resolució dels expedients a la Junta de Govern del Col·legi.

 

Article 63

La Comissió Deontològica intervindrà quan tingui coneixement, en virtut de denúncia o d'ofici, d'actuacions
professionals que poguessin infringir els supòsits que es contemplin en les presents Normes, podent acordar la
pràctica d'una informació prèvia, de caràcter reservat, de resultes de la qual l'òrgan estatutàriament
competent resoldrà sobre la iniciació de l'oportú expedient, llevat dels casos previstos a l'article 27.3, als quals
la realització de la informació prèvia serà sempre preceptiva.

 

Article 64

Els col·legiats que haguessin estat sancionats amb l'expulsió del Col·legi, podran sol·licitar la seva rehabilitació
una cop transcorregut el termini establert en la sanció.

 

Article 65

1. Els actes i resolucions dels òrgans de Govern del Col·legi en matèria deontològica, es podran recórrer, abans
d'acudir a la via contenciosa administrativa, davant del propi Col·legi.

2. Els actes i resolucions en matèria deontològica que esgotin la via corporativa, es podran recórrer davant la
jurisdicció contenciosa administrativa en els termes que preveu la normativa legal i estatutària vigent.

 

 

Capítol XII

De les quotes a satisfer

 

Article 66

S'estableix la reducció de la quota per als col·legiats en atur.

A partir del primer any d'estar aturat es reduirà la quota al 50 %, amb revisió cada 6 mesos. Per als col·legiats
que portin més de 3 anys aturats, la reducció serà del 75 %. En ambdós casos el col·legiat ha d'acreditar la
permanència en l'atur i enviar i renovar cada 6 mesos la documentació acreditativa amb la targeta vigent. Si es
dona el cas en el qual una vegada declarada l'exempció, el col·legiat torna a realitzar una activitat professional
retribuïda, ho ha de comunicar al Col·legi, amb la finalitat de tornar a la situació de col·legiat en exercici i, per
tant, al pagament de les quotes ordinàries.

Quan se li reconegui aquesta exempció, passarà a la classe de no-exercents i, per tant, no gaudirà de la pòlissa
de responsabilitat civil professional del Col·legi.
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Article 67

Per incentivar la filiació al Col·legi s'acorda el següent:

- Els companys col·legiats de ple dret que portin un nou company tindran durant un any, un 50 % de
descompte per tots dos en la quota. (Aquesta reducció es incompatible amb d'altres).

- Els enòlegs i enòlogues recent graduats estaran subvencionats durant 2 anys pel Col·legi, tant en la quota
d'incorporació com en la quota anual, a partir de què estiguin en disposició d'obtenir el títol de grau en
enologia. Amb el benentès que si fan la sol·licitud d'ingrés al cap d'un any d'haver aprovat la carrera només
disposaran d'un any de subvenció.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Les presents Normes no tindran caràcter retroactiu, llevat dels supòsits en què resultin d'aplicació més
favorable als col·legiats, i entraran en vigor l'endemà d'haver estat publicades en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, llevat que estableixin una data d'entrada en vigor posterior.

 

Segona

1. La Junta de Govern del Col·legi i, en el seu cas, la Comissió Deontològica del Col·legi, redactarà anualment
una memòria en la qual es relacionaran, amb total omissió de les circumstàncies personals dels col·legiats amb
expedient instruït, les actuacions realitzades i els expedients tramitats durant l'any transcorregut.

2. A la memòria esmentada es farà també un comentari sobre les omissions que s'haguessin observat en les
presents Normes i els dubtes i dificultats que s'hagin presentat en l'aplicació dels seus preceptes.

3. Transcorregut un termini màxim de tres anys des de l'entrada en vigor d'aquestes Normes, sempre que sigui
necessari, es constituirà pel Col·legi una Comissió Revisora que estudiarà i acordarà les modificacions que
sobre la base de l'experiència recollida a les Memòries anuals col·legials, es consideri convenient introduir a la
seva redacció actual. Per a l'entrada en vigor de les modificacions del text, serà necessari el mateix sistema
seguit per a l'aprovació d'aquestes Normes.

 

(21.320.019)
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