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ANUNCIS
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ JUS/1776/2022, de 7 de juny, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la
Generalitat de Catalunya els Estatuts del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.
Atès l'expedient de modificació global dels Estatuts del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de
Catalunya, incoat arran de la sol·licitud de 4 de maig de 2022, del qual resulta que en data 24 de maig de
2022 es va presentar el text dels Estatuts adaptats als preceptes de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici
de professions titulades i dels col·legis professionals, aprovat pel Consell en data 28 de març de 2022;
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, i els Estatuts del Consell vigents declarats adequats a la legalitat per
la Resolució JUS/1960/2017, d'1 d'agost (DOGC núm. 7431, de 10.8.2017);
Vist que la modificació global els Estatuts 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 modificació global dels Estatuts del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics
Industrials 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 d'aquesta modificació es publiqui al DOGC com a annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 7 de juny de 2022

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

Annex
Estatuts del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
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Títol 1
Caràcter, composició i atribucions

Article 1
El Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, és una corporació de dret públic amb
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, que constitueix
l'òrgan representatiu i executiu de la totalitat dels col·legis d'enginyers tècnics industrials existents a Catalunya
i té com a finalitat, la representació i defensa generals de la professió, d'acord amb els interessos i les
necessitats de la societat en relació amb l'exercici professional.
El Consell es regirà pels presents estatuts i per la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions
titulades i dels col·legis professionals, i el seu reglament.

Article 2
El català és la llengua pròpia del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, i per tant és
la llengua d'ús normal i ordinari.
El Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya impulsarà la normalització de l'ús del català
en la professió. En concret, aquesta corporació promourà l'edició en català de formularis, de normativa i de
programes de gestió i de qualsevol altre material relacionat.

Article 3
El domicili del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya es troba a Barcelona, carrer
Consell de Cent, 365, sense perjudici de poder celebrar reunions en qualsevol altre lloc de Catalunya.

Article 4
Són funcions del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya:
1. Exercir la representació i la defensa generals de la professió i la coordinació dels col·legis professionals que
l'integren.
2. Aprovar un Codi deontològic únic aplicable a tots els col·legiats dels col·legis d'enginyers tècnics industrials
de Catalunya.
3. Aprovar i modificar els seus propis estatuts.
4. Mitjançar en els conflictes que puguin sorgir entre els col·legis professionals, o si s'escau, resoldre'ls per la
via arbitral prevista en les lleis d'arbitratge de Catalunya.
5. Exercir les funcions disciplinàries en relació amb els membres del mateix Consell i de les juntes de govern
dels col·legis d'enginyers tècnics industrials catalans i resoldre els recursos que s'interposin contra els acords
dels col·legis en matèria disciplinària.
6. Informar sobre els projectes normatius que hagin d'afectar directa o indirectament a l'exercici professional o
en matèries pròpies del contingut de la professió.
7. Fomentar, crear i organitzar institucions, serveis i activitats que, amb relació a la professió d'enginyer tècnic
industrial, tinguin per objecte la formació professional, la promoció cultural, l'assistència social i sanitària, la
cooperació i el mutualisme, el foment de l'ocupació i altres actuacions convenients, i establir els concerts o
acords més adients en aquest sentit amb l'Administració i les institucions o entitats que correspongui.
8. Vetllar pel prestigi de la professió de pèrit industrial, d'enginyer tècnic industrial, així com de les noves
titulacions de grau en l'àmbit industrial de la enginyeria.
9. Convocar i celebrar congressos, jornades, i qualsevol tipus d'actes relacionats amb l'exercici de l'enginyeria
a Catalunya.
10. Resoldre els dubtes que puguin produir-se en l'aplicació dels presents Estatuts.
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11. Portar un registre de sancions que afectin als col·legiats dels col·legis catalans.
12. Aprovar el seu propi pressupost i fixar proporcionalment el numero de col·legiats que determina la
participació dels col·legis en les despeses del Consell.
13. En general, en matèria econòmica i sense cap exclusió, realitzar, respecte al patrimoni propi del Consell,
tota classe d'actes de disposició i gravamen.
14. Instar actes notarials de totes les classes, fer, acceptar i contestar notificacions i requeriments notarials.
15. Comparèixer davant centres i organismes de l'Estat, comunitats autònomes, província o municipi, jutjats,
tribunals, fiscalies, sindicats, delegacions, comitès, juntes, jurats i comissions i, en aquests, instar, seguir,
acabar com a actor, demandat o en qualsevol altre concepte tota classe d'expedients, judicis i procediments
civils, penals, administratius, contenciosos administratius, governatius, laborals, de tots els graus, jurisdiccions
i instàncies, formulant peticions i exercitant accions i excepcions en qualsevol procediment, tràmits i recursos,
fins i tot el de cassació: prestar, quan es requereixi, la ratificació personal, i atorgar poders amb les facultats
que detalli; revocar poders i substitucions.
16. Interposar tota classe de recursos davant l'Administració de l'Estat, comunitats autònomes, administracions
locals i davant la Unió Europea.
17. Atorgar poders o delegar totes o algunes de les facultats exposades al president o, conjuntament o
separadament, a un o diversos consellers.
18. Acceptar, exercir i renunciar mandats i poders dels col·legis d'enginyers tècnics industrials.
19. Impedir, pels mitjans legals adients, l'intrusisme i la clandestinitat en l'exercici professional, sense perjudici
de la iniciativa i competència de cada col·legi.
20. Impedir i perseguir la competència il·lícita i vetllar per la plena efectivitat de les disposicions que regulen
les incompatibilitats en l'exercici de la professió.
21. Formar i mantenir el cens dels enginyers tècnics industrials incorporats als col·legis d'enginyers tècnics
industrials de Catalunya.
22. Designar representants de la professió per participar en els consells i organismes consultius de
l'Administració.
23. Realitzar totes les funcions que estiguin establertes en la normativa vigent i aquelles altres que, malgrat
que no hagin estat enunciades expressament, siguin conseqüència o estiguin íntimament relacionades amb les
anteriors i aquelles altres funcions públiques que li siguin delegades pel Govern.
24. Relacionar-se amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en tot el que fa referència als
aspectes institucionals i corporatius, i amb l'Administració de l'Estat, comunitats autònomes, administracions
locals i la Unió Europea en els aspectes que tinguin competència en la professió.
25. Crear els grups de treball que es considerin necessaris pel correcte funcionament del Consell.

Article 5
El Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya estarà integrat pels següents consellers:
1. Els degans de tots els col·legis d'enginyers tècnics industrials de Catalunya.
Els consellers tindran dret a la percepció d'una compensació i podran ser rescabalats de les despeses que els
origini el desenvolupament de les seves funcions mitjançant dietes i d'acord amb la reglamentació que aprovi
el Consell a aquests efectes.
2. Un secretari designat pel mateix Consell que no tindrà vot i el seu mandat serà de quatre anys,
prorrogables.
El conseller secretari tindrà dret a la percepció d'una compensació per les activitats inherents al seu càrrec, així
com a ser rescabalat per les despeses ocasionades en l'exercici de les seves funcions, i d'acord amb la
reglamentació que aprovi el Consell a aquests efectes.
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Títol 2
Funcionament

Secció 1
Càrrecs

Article 6
El Consell designarà, entre els consellers degans, un president, un vicepresident i un tresorer. Els designats
per a aquests càrrecs ho seran pel termini d'un any. Aquests càrrecs es podran prorrogar anualment durant un
termini màxim de dotze anys d'acord amb el sistema de votació de l'article següent.

Article 7
En la votació per als càrrecs de president, vicepresident, tresorer i secretari, tan sols hi participaran com
electors els consellers degans; cada un d'ells disposarà d'un vot, i serà elegit el candidat que hagi obtingut el
major nombre de vots.
En cas d'empat, se celebrarà una nova votació, en la qual seran candidats els que hagin obtingut igual nombre
de vots. Si persisteix la igualtat serà proclamat el candidat de més edat.
Els càrrecs de president, vicepresident i tresorer s'escolliran anualment i tindran una limitació màxima de 12
mandats consecutius.
La substitució es farà per ordre rotatori.

Article 8
Correspon al president:
1. Convocar, fixar l'ordre del dia i presidir totes les reunions del Consell ordenant les deliberacions i obrint,
suspenent i aixecant la sessió.
2. Presidir i dirigir les deliberacions, obrir, suspendre i tancar les sessions dels congressos, jornades i
simpòsiums que organitzi el Consell.
3. Representar al Consell davant tota classe d'autoritats i tribunals, autoritzar els informes i les comunicacions
que hagin de cursar-se i executar els acords que el Consell adopti.
4. Nomenar entre els consellers les comissions o ponències que resultin necessàries per al millor tràmit dels
assumptes que interessin o afectin el Consell, quan aquest no pugui exercitar aquesta facultat i no la delegui
en el vicepresident.
5. Donar el vistiplau als lliuraments, notes de càrrecs i certificacions que expedeixi el secretari.
6. Dirimir amb vot de qualitat els empats que resultin en les votacions.

Article 9
El vicepresident substituirà el president, en totes les seves funcions, en cas d'absència o qualsevol altra
circumstància que justifiqui que aquell no pugui actuar personalment.

Article 10
Correspon al tresorer:
1. Materialitzar la recaptació i custodiar el fons del Consell.
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2. Pagar els lliuraments que expedeixi el secretari.
3. Informar periòdicament el Consell dels ingressos i despeses d'aquest i del desenvolupament de les
previsions pressupostàries.
4. Redactar els pressupostos anuals del Consell.
5. Portar els llibres necessaris per a les anotacions dels ingressos i despeses del Consell.
6. Autoritzar les notes de càrrec, lliuraments i rebuts que signifiquin moviment dels fons del Consell. El tresorer
no podrà efectuar cap pagament, si no és amb el vistiplau del president.

Article 11
Correspon al secretari:
1. Estendre i autoritzar les actes de les reunions del Consell.
2. Donar compte dels expedients i assumptes que hagin de tractar-se en les reunions del Consell.
3. Portar els llibres d'arxiu i torn de ponències, estendre i autoritzar les certificacions que s'expedeixin, lliurar
les comunicacions, ordres i circulars que hagin de dirigir-se per acord del Consell o del seu president, portar el
cens dels enginyers tècnics industrials de Catalunya, així com el registre de sancions.
4. Intervenir, com a secretari, en els expedients que instrueixi el Consell, juntament amb el conseller que hagi
estat designat com a instructor d'aquests.
5. Expedir els lliuraments de pagament, que hauran de portar el vistiplau del president.
6. Exercir les funcions de cap de personal administratiu del Consell.

Secció 2
Sessions i adopció d'acords

Article 12
Sessions
1. El Consell es reunirà com a mínim cada dos mesos i tantes vegades com el convoqui el president per decisió
pròpia o a petició d'una quarta part dels consellers.
2. La convocatòria del Consell serà cursada pel secretari, amb cinc dies d'antelació, com a mínim, i s'hi
consignarà l'ordre del dia. En casos d'urgència, a criteri del president, el Consell serà convocat, sense
necessitat de termini especial d'antelació.
3. Els consellers que no puguin assistir a una reunió podran delegar per escrit el seu vot en qualsevol altre
conseller o en un membre de la seva Junta de Govern d'acord amb el que preveuen els estatuts del seu
col·legi.

Article 13
Acords
1. El Consell prendrà els seus acords, fins i tot el de modificació estatutària, per majoria de vots.
2. Correspondrà a cada col·legi un nombre de vots proporcional al nombre de col·legiats. A més de la majoria
de vots, caldrà també per prendre acords el vot favorable de més d'una quarta part de la representació dels
col·legis presents.
3. Perquè el Consell es consideri vàlidament constituït cal que en la primera convocatòria es trobin presents
tots els seus membres.
En la segona convocatòria es constituirà sempre que hi siguin presents la meitat més un dels col·legis.
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4. Els acords adoptats són obligatoris per a tots els col·legis i els seus membres. Els acords es recolliran en
acta amb expressió de la votació produïda i se n'emetrà la certificació corresponent, a la qual es donarà la
deguda difusió.
5. Qualsevol conseller pot recórrer els acords adoptats en el termini de dos mesos des de la seva adopció.
6. En l'adopció dels acords relatius a la resolució d'expedients o recursos en matèria disciplinària o en l'activitat
jurisdiccional del Consell cadascun dels consellers degans tindrà un sol vot.
7. El nombre de persones col·legiades a efectes de la ponderació regulada en els apartats d'aquest article, s'ha
de fer a 31 de desembre de cada any.

Títol 3
Règim econòmic

Article 14
Per cobrir les despeses del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, aquest disposarà
dels següents mitjans:
1. De les quotes que aportin els col·legis d'enginyers tècnics industrials de Catalunya, que seran fixades en
proporció al nombre de col·legiats inscrits a 31 de desembre de l'any anterior.
2. L'import de les certificacions que expedeixi.
3. Les subvencions oficials, donatius i llegats que el Consell pugui rebre.
4. Les derrames extraordinàries que el Consell pugui determinar per circumstàncies excepcionals.
5. Els altres ingressos que el Consell pugui percebre amb motiu de les seves activitats.

Article 15
De l'auditoria de comptes
1. El Consell encarregarà una auditoria de comptes cada dos exercicis.
2. Dins dels 30 dies hàbils següents a l'aprovació dels comptes del segon exercici sense auditar, el Consell els
enviarà als auditors, aquest comptes i els de l'exercici anterior, que disposaran d'un termini màxim de tres
mesos des de que se'ls hagi lliurat la documentació pertinent per a la seva elaboració.
3. Els auditors disposaran de tots els mitjans materials del Consell per desenvolupar la seva tasca, i tenen dret
a demanar i comprovar en qualsevol moment la documentació comptable del Consell.

Títol 4
Jurisdicció disciplinària

Article 16
El Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya és competent per a l'exercici de la funció
disciplinària en via administrativa:
1. En primera i única instància, quan la persona afectada sigui membre de la Junta de Govern de qualsevol dels
col·legis d'enginyers tècnics industrials de Catalunya.
2. També en primera i única instància, quan la persona afectada sigui membre del mateix Consell. En aquest
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cas, l'afectat no podrà prendre part ni en les deliberacions ni en la resolució del expedient.

Article 17
En els expedients disciplinaris que el Consell instrueixi en primera i única instància, els afectats per aquests
últims hauran de ser escoltats pel mateix Consell, que els concedirà vista de les actuacions per tal que puguin
formular les al·legacions i proposar la prova que estimin oportuna.

Títol 5
Recursos

Article 18
1. Els actes, resolucions i acords del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, subjectes
a dret administratiu esgoten la via administrativa i poden ésser objecte de recurs en les modalitats i terminis
que estableix la llei davant la jurisdicció contenciosa administrativa per les persones afectades i per
l'Administració de la Generalitat. No obstant això, poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició.
2. Els actes, resolucions i acords del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, dictats
en exercici de funcions delegades poden ésser objecte de recurs davant l'administració delegant. La resolució
d'aquest recurs esgota la via administrativa i pot ser objecte de recurs en les modalitats i terminis que
estableix la llei davant la jurisdicció contenciosa administrativa per les persones afectades.

Títol 6
Relacions amb la Generalitat, amb els col·legis i altres entitats de la mateixa professió

Article 19
Els col·legis d'enginyers tècnics industrials de Catalunya hauran de notificar al Consell:
1. Els seus Estatuts i llurs modificacions.
2. Els noms dels components de les seves juntes de govern.
3. El nombre de col·legiats al 31 de desembre de cada any.
4. El nom de tots els seus col·legiats i de les altes i baixes que es produeixin, a l'objecte de poder portar el
corresponent cens.
5. Les sancions disciplinàries que imposin als seus col·legiats.

Article 20
El Consell haurà de comunicar i lliurar al Departament corresponent del Govern de la Generalitat:
1. El text dels seus Estatuts i les seves modificacions, perquè, prèvia qualificació de la seva legalitat, siguin
inscrits i publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2. Les persones que integren el Consell i que ocupen els diferents càrrecs d'aquest.
3. El domicili permanent del Consell i el seu número d'identificació fiscal.
4. Tota la informació que la Generalitat li requereixi en relació a l'exercici de llurs funcions.
5. Una memòria anual de la gestió econòmica, de les activitats realitzades, de les altes i les baixes produïdes i
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de les altres dades d'interès general que es desprenen del funcionament del Consell.

Article 21
El Consell és autònom respecte d'altres entitats de la mateixa professió de fora de llur àmbit territorial i les
relacions amb aquestes es regiran pels principis de col·laboració i cooperació voluntàries i es formalitzaran
mitjançant acord o conveni.

(22.159.089)
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