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Disposicions

DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ
JUS/735/2009, de 17 de març, de modiicació dels Estatuts del Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya.

Vist l’expedient de modiicació dels Estatuts del Col·legi d’Enginyers Industrials 
de Catalunya del qual resulta que, en data 6 de març de 2009, es va presentar la 
documentació prevista a l’article 46 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de 
professions titulades i dels col·legis professionals, sobre la modiicació dels articles 
1; 2, primer paràgraf; 5.1, segon paràgraf; 8.4, primer paràgraf; 11.2, segon parà-

graf; 12, apartats 2, 3, 4 i 5; 15.a; 20, primer paràgraf; 32, primer i últim paràgraf; 
35, segon i tercer paràgraf; 41, primer paràgraf; 57.2, primer paràgraf; 63.1, tercer 
paràgraf; l’enunciat del títol sisè; 75; 83; disposició inal, segon i tercer paràgraf; i 
disposició derogatòria dels Estatuts, aprovada en la Junta General Extraordinària 
del Col·legi de 23 de febrer de 2009;

Vistos 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 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Gene-

ralitat de Catalunya, la Resolució d’11 de maig de 1999, de publicació de les relacions 
de procediments administratius que regula la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 
2898, de 28.5.1999), i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat 
per la Resolució de 13 de gener de 2000 (DOGC núm. 3059, de 19.1.2000);

Atès que la modiicació dels articles 1; 2, primer paràgraf; 5.1, segon paràgraf; 
8.4, primer paràgraf; 11.2, segon paràgraf; 12, apartats 2, 3, 4 i 5; 15.a; 20, primer 
paràgraf; 32, primer i últim paràgraf; 35, segon i tercer paràgraf; 41, primer pa-

ràgraf; 57.2, primer paràgraf; 63.1, tercer paràgraf; l’enunciat del títol sisè; 75; 83; 
disposició inal, segon i tercer paràgraf; i disposició derogatòria dels Estatuts del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya s’adequa a la legalitat;

Atès 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;

D’acord amb el que disposen els articles 79 i 80 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya;

A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,

RESOLC:

—1 Declarar l’adequació dels articles 1; 2, primer paràgraf; 5.1, segon paràgraf; 
8.4, primer paràgraf; 11.2, segon paràgraf; 12, apartats 2, 3, 4 i 5; 15.a; 20, primer 
paràgraf; 32, primer i últim paràgraf; 35, segon i tercer paràgraf; 41, primer paràgraf; 
57.2, primer paràgraf; 63.1, tercer paràgraf; l’enunciat del títol sisè; 75; 83; disposi-
ció inal, segon i tercer paràgraf, i disposició derogatòria dels Estatuts del Col·legi 
d’Enginyers 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-ne la inscripció al 
Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya;

—2 Disposar que aquesta modiicació es publiqui al Diari Oicial de la Generalitat 
Catalunya, a l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 17 de març de 2009

MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA

Consellera de Justícia
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ANNEX

Article 1
Constitució i disposicions legals bàsiques

La constitució dels col·legis d’enginyers industrials l’autoritzà el Decret de 9 
d’abril de 1949, posteriorment derogat i substituït pel Decret 1932/1969, de 24 de 
juliol (BOE del 15 de setembre següent).

De conformitat amb la jerarquia normativa assenyalada per la Constitució espanyola 
i l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 18 de juny de 2006, que constitueixen el 
bloc de constitucionalitat, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya s’adequa 
en llur funcionament a les disposicions legals següents: l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya; la Llei 7/2006, de 31 de maig, del Parlament de Catalunya, d’exercici de 
les professions titulades i dels col·legis professionals; les disposicions bàsiques del 
Reial decret 1332/2000, de 7 de juliol, pel que s’aproven els Estatuts generals dels 
col·legis oicials d’enginyers industrials i del seu Consell General; la Llei 2/2007, 
de 15 de març, de societats professionals; i el dret bàsic i, en el menester supletori, 
derivat de la Llei de col·legis professionals de l’Estat 2/1974, de 13 de febrer de 
col·legis professionals, modiicada per la Llei 74/1978, de 26 de desembre; el Reial 
decret llei 5/1996, de 7 de juny; la Llei 7/1997 de 14 d’abril i el Reial decret llei 
6/2000, de 23 de juny.

Article 2, primer paràgraf
Els presents Estatuts tenen per objecte la regulació del funcionament del Col·legi 

Oicial d’Enginyers Industrials de Catalunya i llur plena adaptació a la Llei 7/2006, 
de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals 
(DOGC núm. 4651 de 9 de juny de 2006).

Article 5.1, segon paràgraf
Igualment s’integraran obligatòriament al Col·legi Oicial d’Enginyers Industrials 

de Catalunya els qui estiguin en possessió del títol oicial d’enginyer industrial, 
d’enginyer químic, d’enginyer geòleg, d’enginyer d’organització industrial i els títols 
de màster relacionats amb les enginyeries esmentades que en endavant demanin 
inscriure’s.

Article 8.4, primer paràgraf
Tot document signat per enginyer industrial, enginyer químic, enginyer geòleg 

i enginyer en organització industrial, així com els signats pels corresponents 
màsters, haurà de ser visat pel Col·legi Oicial d’Enginyers Industrials en l’àmbit 
territorial del qual hagi de tenir els efectes administratius oportuns, de conformitat 
amb l’ordenament legal, i amb les competències professionals de cada un dels títols 
professionals esmentats.

Article 11.2, segon paràgraf
Quan un col·legiat exerceixi la professió en un territori diferent al de la seva col-

legiació, restarà sotmès a la normativa estatal legal i reglamentària bàsica aplicable 
en l’àmbit dels col·legis professionals.

Article 12, apartats 2, 3, 4 i 5
2. Seran col·legiats amb exercici els qui practiquin l’enginyeria industrial, l’en-

ginyeria química, l’enginyeria geològica i l’enginyeria en organització industrial en 
qualsevol de les seves diverses modalitats, totalment o parcial per compte propi.

3. Seran col·legiats amb exercici exclusiu per compte de tercers els qui practiquin 
l’enginyeria Industrial, l’enginyeria química, l’enginyeria geològica i l’enginyeria 
en organització industrial en qualsevol de les seves modalitats exclusivament per 
compte aliè, amb relació funcionarial o laboral, sense cap tipus d’exercici privat.
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4. Seran col·legiats sense exercici aquells titulats enginyers industrials, enginyers 
químics, enginyers geòlegs i enginyers en organització industrial que, desitjant 
formar part de l’organització col·legial, no exerceixin la professió en cap de les 
seves modalitats.

5. El requisit de col·legiació no és necessari si es tracta de personal al servei de 
les administracions públiques de Catalunya, pel que fa a l’exercici amb caràcter 
exclusiu de les funcions i les activitats pròpies de llur professió que exerceixen per 
compte d’aquelles.

Article 15.a
Actuar professionalment en l’àmbit territorial de tot l’Estat de conformitat amb 

l’ordenament jurídic estatal bàsic, legal i reglamentari.

Article 20, primer paràgraf
El Col·legi, en tot el que fa referència als aspectes institucionals i corporatius 

considerats a la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de les professions titulades i 
del col·legis professionals, s’ha de relacionar amb la Generalitat de Catalunya a través 
del departament o departaments que correspongui competents en la matèria.

Article 32, paràgraf primer
La Junta de Govern haurà de respectar en llur composició la representació pro-

porcional al nombre de col·legiats que composin el grup d’enginyers industrials, 
el grup d’enginyers químics, el grup d’enginyers geòlegs i el grup d’enginyers en 
organització industrial. Les titulacions de màster queden incloses en cada un dels 
grups corresponents.

Article 32, últim paràgraf
Per postular la candidatura de degà, vicedegà i secretari caldrà obtenir l’aval per 

escrit d’un mínim del 2% del cens electoral.

Article 35, segon paràgraf
La Junta de Govern, dos mesos abans de la data de la convocatòria de les elecci-

ons, clourà el cens electoral col·legial en el que hom ha de fer constar el nombre de 
col·legiats per cada titulació de les esmentades a l’article 5, fent-lo públic i concedint 
un termini d’un mes per a impugnacions.

Article 35, tercer paràgraf
Fet públic el cens electoral, qui vulgui ser candidat podrà iniciar la recerca 

d’avals.

Article 41, primer paràgraf
Sempre que es produeixi alguna vacant en un determinat càrrec, per dimissió o 

per qualsevol altra causa, la Junta de Govern designarà d’entre els seus membres, 
si és necessari, la persona que haurà de substituir-la ins a les properes eleccions, 
en les quals s’han de cobrir totes les vacants produïdes. Si la vacant és al càrrec de 
degà, l’ocuparà el vicedegà, i la Junta nomenarà provisionalment un vicedegà d’entre 
els seus membres, el qual necessàriament ha de tenir més de 5 anys d’antiguitat en 
la Junta de Govern.

Article 57.2, primer paràgraf
La Junta Directiva de la demarcació o delegació la formen un president, un secre-

tari i quatre vocals. Per concórrer com a candidat als càrrecs de president i secretari 
caldrà obtenir prèviament l’aval d’un mínim del 2% del cens de la demarcació i/o 
delegació. Si el nombre de col·legiats adscrits sobrepassa els cent, la Junta Directiva 
s’ha de compondre, a més a més, d’un vocal addicional per cada dos-cents col·legiats 
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més 0 fracció. La composició de la Junta Directiva haurà de respectar la presència 
d’enginyers industrials, enginyers químics, enginyers geòlegs, enginyers en organit-
zació industrial en proporció a llur nombre en la demarcació i/o delegació. El cens 
electoral que s’elabori per a cada contesa electoral haurà d’agrupar els col·legiats 
en funció de llurs titulacions d’acord amb l’article 5 dels Estatuts.

Article 63.1, tercer paràgraf
La del secretari, per un vocal elegit per la Junta Directiva amb més de cinc anys 

d’antiguitat en la Junta de Demarcació.

Títol sisè
De les funcions que estableix l’article 57.3 de la Llei 7/2006, de 31 de maig.

Article 75
Assumpció de funcions

D’acord amb el que estableix l’article 57.3 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de 
l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i atès que el Col·legi 
Oicial d’Enginyers Industrials de Catalunya és col·legi únic d’àmbit català, aquest 
col·legi professional també exerceix les funcions atribuïdes al Consell.

Article 83
Per reglament de règim interior redactat per la Junta de Govern, i que caldrà 

aprovar segons el que disposa l’article 42 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, en el 
termini màxim d’un any comptador des de l’aprovació per part de la Generalitat 
de Catalunya de la modiicació parcial estatutària aprovada el 23 de febrer de 2009 
s’ha de desplegar tot el seu articulat.

Disposició inal, segon paràgraf
Resten modificats parcialment els Estatuts del Col·legi Oficial d’Enginyers 

Industrials de Catalunya aprovats per la Resolució de 13 de gener de 2000 del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3059 de 19 
de gener de 2000).

Disposició inal, tercer paràgraf
Aquesta modiicació parcial dels Estatuts del Col·legi Oicial d’Enginyers Industri-

als de Catalunya ha estat aprovada per la seva Junta General en reunió extraordinària 
celebrada el dia 23 de febrer de 2009.

Disposició derogatòria
Resten derogades les disposicions transitòries primera i segona dels Estatuts de 

13 de gener de 2000.

(09.076.127)

*
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