
 

 
NORMATIVA DE SANCIONS 
 

El Col·legi, en compliment dels seus estatuts, ha de promoure i facilitar la formació continuada 
de les persones col·legiades per tal de mantenir actualitzada llur competència professional, 
això es concreta amb el calendari de formació anual del CFC. 
 
Ens els darrers temps, en virtut de la situació econòmica global i per tal de permetre la 
formació i fer-la arribar al màxim nombre de col·legiats possible, el CFC ha programat una 
sèries d’activitats formatives gratuïtes. 
 
Veient que els percentatges d’assistència a aquestes activitats no són sempre els desitjats i 
tenint en compte que hi ha col·legiats que es troben en llista d’espera i no es poden beneficiar 
d’aquestes activitats, a la passada XXXIV Assemblea Ordinària de 18 de desembre de 2013 es 
va aprovar el desenvolupament d’un procediment de sancions als col·legiats que no assisteixin 
a les activitats formatives gratuïtes i no ho comuniquin al CFC. 

Així, entre 4 i 5 dies laborables abans de l’activitat formativa gratuïta, el CFC enviarà un SMS a 
tots els inscrits per recordar l’inici de l’activitat. Des d’aquest moment, s’obre un termini de 72 
hores per anul·lar la seva inscripció. 

Les anul·lacions es faran únicament mitjançant el formulari online disponible al web del CFC.  

Transcorregut aquest termini, si no s’ha fet cap comunicat i el dia de la formació no s’assisteix 
a l’activitat (sense causa justificada de força major), se sancionarà al col·legiat, durant un 
període d’un any natural, sense poder inscriure’s a cap activitat formativa gratuïta. Un cop 
passi l’any, la sanció deixarà d’estar vigent i, a partir d’aquest moment, el col·legiat podrà 
tornar a inscriure’s a qualsevol activitat formativa gratuïta.  
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