Col.legi Oficial de Geòlegs de Catalunya
Codi Deontològic del Geòleg
Preámbul
La funció social de la Geologia exigeix l’establiment d’unes normes deontològiques que ajudin a
definir amb claredat la conducta ètica desitjable dels seus professionals i que evitin
comportaments no desitjats.
La Geologia és una professió que requereix coneixement científic i tècnic, experiència i bon
judici per la pràctica i que serveix tant al bé públic com al privat.
El Geòleg té una responsabilitat professional per conduir-se de manera ètica i neta. El privilegi
d’exercir la professió exigeix moralitat.
Els Principis Deontològics de conducta s’entén que serveix com a model per el camí de la vida
professional. Han d’orientar la seva pràctica professional a la funció social que desenvolupen ,
promovent les condicions per al progrés social.
ARTICLE I Definició i àmbit d’aplicació
1. La deontologia geològica és el conjunt dels principis i normes ètiques que han d’inspirar
la conducta professional del Geòleg.
2. Els deures que imposa aquest Codi obliga a tots els Geòlegs en l’exercici de la seva
professió, qualsevol quina sigui la seva modalitat en la que exerceixin la seva funció o
càrrec que desenvolupin.
3. L’incompliment dels principis i normes d’aquest Codi Deontològic constitueixen una
falta disciplinària segons contempla els Estatuts de l’ICOG, aprovats per Reial Decret
1378/2001, de desembre.
4. L’ICOG assumeix el desenvolupament i constant actualització de les normes
deontològiques professionals, preocupant-se de la seva difusió i obligant-se a fer-les
complir.
ARTICLE 2 Obligacions ètiques i deontològiques
1. La independència intel·lectual i moral del Geòleg, és condició essencial per l’exercici de
la seva professió i constitueix la garantia de que els interessos dels destinataris de les
seves actuacions seran tractats amb objectivitat.
2. El Geòleg haurà d’actuar sempre conforme a l’ordenament jurídic i a les normes
corporatives de l’ICOG.
3. El Geòleg està obligat a respectar els principis ètics i deontològics de la professió
establerts en el present Codi Deontològic.
4. Quan el Geòleg actuï fora de l’àmbit de l’ICOG, o fora de l’estat espanyol. Haurà de
respectar, les normes ètiques i deontoòlgiques vigents en l’àmbit en el qual es
desenvolupi la seva activitat, a més a més de les normes de l’ICOG.
ARTICLE 3 Secret professional
1. La confiança i professionalitat en les relacions entre client i Geòleg, insta en el dret
d’aquell a la seva integriat, així com en els drets fonamentals de tercers, imposa al
Geòleg el deure i li confereix el dret de guardar secret de totes les seves actuacions
professionals.
2. El deure i dret al secret professional del Geòleg comprèn les confidències i propostes
del client i altres geòlegs que intervinguin conjuntament en la prestació dels seus
serveis.
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3. En el cas de l’exercici de la Geologia de manera col·lectiva, el deure de confidencialitat
s’extendrà a la resta de components del col·lectiu sempre i que el client ho sol·liciti.
4. En to cas, el Geòleg haurà de fer respectar el secret professional al seu personal i a
qualsevol altre persona que intervingui amb ell a la seva activitat professional.
5. Les converses mantingudes a les reunions professionals, o a través de qualsevol mitjà
privat de comunicació, no podran ésser gravades sense l’autorització expressa de totes
las persones assistents.
6. Els deures de secret professional pertanyen inclús després d’haver finalitzat la
prestació de serveis al client, sense que estiguin limitats en el temps.

ARTICLE 4 Relació amb el Col·legi
El Geòleg està obligat a :
1. Complir l’establert en els Estatus, Reglament i Circulars del Col·legi, així com la resta
de normativa, acords i decisions dels Òrgans de Govern Col·legials.
2. Respectar els Òrgans de Govern i als membres que el composen, quan intervinguin en
aquesta qualitat, on hauran d’atendre amb la màxima diligència les comunicacions
emeses d’aquests òrgans o dels seus membres, en l’exercici de la seva professió.
3. Contribuir al manteniment dels càrrecs col·legials i la resta de gravàmens econòmics
del Col·legi, ordinaris i extraordinaris, en la forma i temps que s’hagin establert.
4. Posar en coneixement del Col·legi tot acte d’intrusisme professional, així com els
supòsits de l’exercici il·legal, per trobar-se suspès o inhabilitat el denunciat. Aquest
deure s’extén al de l’ús indegut de “Geòleg” per persones que no tinguin aquesta
qualitat.
5. Posar en coneixement del Col·legi els agravis o desconsideracions de que tant ell com
qualsevol dels seus companys haguessin estat objecte amb ocasió o com a
conseqüència de l’exercici professional.
6. Comunicar al Col·legi les circumstàncies personals que afecten a l’exercici
professional, tals com canvis de domicili personal, banc de domiciliació de pagaments,
nombre de comptes o seu de la seva oficina professional.
7. Prestar als Òrgans de Govern la col·laboració que els hi sigui requerida, exceptuant
que existeixi una justa causa que ho impedeixi.

ARTICLE 5 Relacions entre geòlegs
1. Els geòlegs han de mantenir recíproca lleialtat, respecte mutu i relacions de
companyerisme. El Geòleg atendrà amb la major diligència possible les comunicacions
i vistes d’altres geòlegs.
2. Els Geòlegs evitaran difondre informació capaç de determinar el descrèdit d’un
company o de produir competència deslleial.
3. El Geòleg que pretengui exercitar una acció civil o penal en nom propi, contra un altre
company, sobre fets relacionats amb la seva activitat professional, haurà de comunicarho al Col·legi per a que, si els dos accepten, puguin exercir la tasca de mediació.
4. El Geòleg de major antiguitat en l’exercici professional ha de prestar
desinteressadament orientació, guia i consell de forma àmplia i eficaç als més joves
que ho sol·licitin.
5. El Geòleg no ha de recórrer a un tercer per tal d’eludir els límits de la llei per diners o
per benefici. Recíprocament no ha de permetre que el seu nom sigui utilitzat amb la
mateixa finalitat.
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6. El Geòleg haurà d’evitar la substitució deslleial d’un altre geòleg en l’exercici
professional. El Geòleg, en el cas que sigui cridat per actuar a una activitat confiada a
un altre amb anterioritat, haurà d’informar a la persona interessada i fer els seus millors
esforços perquè el col·legiat sortint hagi estat satisfet en els seus honoraris i resta de
drets professionals.

ARTICLE 6 Relacions amb els clients
1. La relació del Geòleg amb el client ha de fonamentar-se en la confiança recíproca.
Aquesta relació pot veure’s facilitada mitjançant la subscripció del Full d’Encàrrecs de
Serveis Professional.
2. El Geòleg es sotmetrà al secret professional segons l’estipulat en l’article corresponent
d’aquest Codi.
3. El Geòleg tindrà plena llibertat per acceptar o refusar l’assumpte pel qual es sol·liciti la
seva actuació. Podrà es podrà abstindre o cessar en l’actuació quan sorgeixin
discrepàncies amb el client.
4. El Geòleg haurà d’informar al client dels límits reals de la seva actuació, dels resultats
que puguin abstindre’s, de l’import aproximat o de les bases per a la seva determinació,
així com de l’evolució de l’activitat encomanada.
5. El Geòleg no assumirà la funció de conseller tècnic d’ofici en les disputes que
interessin a un dels seus clients habituals als que hagi expressat ja la seva opinió.
6. El Geòleg depenent d’entitats públiques o privades s’abstindrà de col·laborar
professionalment amb altres geòlegs que tinguin actuacions professionals amb l’entitat
en la que treballa, exceptuant indicacions expresses de la mateixa.
7. El Geòleg té l’obligació de dur a terme en la seva integritat els treballs professionals
encomanats, exceptuant una justa causa o força major.
8. El Codi evitarà accions negligents en la seva actuació professional, sobre tot si amb
elles perjudica els interessos del client.
9. El Geòleg acceptarà l’existència objectiva de fets o dades tècniques o científiques
independentment de la seva valoració davant el client.
10. El Geòleg no podrà acceptar encàrrecs professionals que impliquin actuacions contra
un anterior client, quan existeixi risc de que el secret de les informacions obtingudes en
l’actuació amb l’antic client pugui ser violat o que d’aquestes pogués resultar beneficiós
per al nou client.
11. El Geòleg no podrà retenir documentació que li hagi facilitat el client com a forma de
pressió per al cobrament dels honoraris pendents.
12. El Geòleg que renuncií a una actuació professional ja començada, executarà tots
aquells actes necessaris per tal d’evitar danys al client, o la pèrdua de beneficis
potencials o drets, abans del cessament.

ARTICLE 7 Honoraris
1. El Geòleg té dret a una compensació econòmica u honoraris per la seva actuació
professional, així com al reintegrament de les despeses que li hagin donat lloc durant el
transcurs de la seva actuació professional.
2. El Geòleg podrà ajustar lliurement la quantitat i el règim dels honoraris convinguts amb
el seu client amb independència dels honoraris orientatius de l’ICOG.
3. Els honoraris han de ésser percebuts pel Geòleg que porti la direcció i execució
efectiva de l’assumpte, podent encarregar-se l’ICOG, en cas de que així ho desitgi, de
la gestió de cobrament dels mateixos amb la conseqüent contraprestació percentual.
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4. El Geòleg té dret a sol·licitar, prèviament a l’inici d’una actuació professional,
lliuraments a comte d’honoraris i despeses.
5. Constitueix infracció deontològica la conducta del Geòleg que reiteradament intenti
percebre honoraris que hagin sigut objecte d’impugnacions procedents o de queixes
justificades per raó del seu import excessiu.
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