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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

10221 Reial decret 727/2017, de 21 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts generals 
dels col·legis oficials d’enginyers agrònoms i del seu Consell General.

Els Estatuts generals dels col·legis oficials d’enginyers agrònoms i del seu Consell 
General es van aprovar pel Reial decret 2716/1982, de 24 de setembre. Pel Reial 
decret 1246/1998, de 19 de juny, es van modificar els articles cinc, dotze i tretze dels 
Estatuts generals, a fi de procedir a l’adequació a la Llei 7/1997, de 14 d’abril, sobre 
mesures liberalitzadores en matèria de sòl i de col·legis professionals.

Per imperatiu de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals, i d’acord 
amb el que disposa l’article sisè, apartat dos, els consells generals han d’elaborar per a 
tots els col·legis d’una mateixa professió i escoltats aquests, uns estatuts generals que 
s’han de sotmetre a l’aprovació del Govern a través del ministeri competent i de la mateixa 
manera s’han d’elaborar i aprovar els estatuts en els col·legis d’àmbit nacional.

La vigència prolongada dels Estatuts actuals aconsellava una revisió amb deteniment 
i posada al dia de la totalitat dels seus preceptes, circumstància que ja va ser destacada 
pel Consell d’Estat quan amb motiu de la modificació parcial feta pel Reial decret 1246/1998, 
de 19 de juny, en va emetre l’informe preceptiu.

D’altra banda, el procés actual d’adaptació de l’ordenament jurídic espanyol als canvis 
introduïts per la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 
desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior, i per les seves normes de 
transposició fa necessari modificar els Estatuts generals.

Així, amb l’objectiu d’actualitzar els Estatuts i d’adaptar-los a les modificacions 
incorporades a la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals per la 
Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació 
a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, s’aproven els nous 
Estatuts generals dels col·legis oficials d’enginyers agrònoms i del seu Consell General.

S’hi manté expressament l’obligació de col·legiació per a l’exercici de la professió, 
d’acord amb el que estableix la disposició transitòria quarta de la Llei 25/2009, atesa la 
importància que aquesta qüestió presenta, i a fi d’evitar equívocs. I es preveu que, quan 
s’aprovi la llei estatal a què es refereix la disposició transitòria esmentada, l’obligació de 
col·legiació ho ha de ser en la mesura en què la Llei estatal esmentada la prevegi i en els 
termes que s’hi estableixin.

El Consell General de col·legis oficials d’enginyers agrònoms, escoltats els col·legis 
professionals de la seva especialitat, ha elevat proposta de nous Estatuts a la consideració 
del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí de conformitat amb les previsions de 
l’esmentada Llei 2/1974, de 13 de febrer.

D’acord amb això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la 
reunió del dia 21 de juliol de 2017,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació dels Estatuts generals dels col·legis oficials d’enginyers agrònoms 
i del seu Consell General.

S’aprova el text dels Estatuts generals dels col·legis oficials d’enginyers agrònoms i del 
seu Consell General en els termes que figuren a continuació.
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Disposició transitòria única. Aprovació o adaptació dels Estatuts particulars.

1. En el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, els 
col·legis oficials d’enginyers agrònoms han d’aprovar o adaptar, si s’escau, els seus 
Estatuts particulars a aquests Estatuts generals i els han de presentar a l’Administració 
pública competent.

2. Durant aquest període queden en vigor els Estatuts vigents en tot el que no 
s’oposin als que aprova aquest Reial decret.

Disposició derogatòria única. Derogació del Reial decret 2716/1982, de 24 de setembre.

Queda derogat el Reial decret 2716/1982, de 24 de setembre, pel qual s’aproven els 
Estatuts generals dels col·legis oficials d’enginyers agrònoms i del seu Consell General.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.18a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases del règim 
jurídic de les administracions públiques.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 21 de juliol de 2017.

FELIPE R.

La ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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ESTATUTS GENERALS DELS COL·LEGIS OFICIALS D’ENGINYERS AGRÒNOMS I 
DEL SEU CONSELL GENERAL

TÍTOL I

Disposicions generals

CAPÍTOL I

Definicions generals

Article 1. Definició i objecte.

Els presents Estatuts generals regulen l’organització integrada pels col·legis oficials 
d’enginyers agrònoms i pel seu Consell General. L’organització col·legial ha d’actuar al 
servei de l’interès general de la societat i dels seus col·legiats mitjançant l’exercici de les 
funcions i competències que li són pròpies.

Article 2. Naturalesa dels col·legis.

1. Els col·legis oficials d’enginyers agrònoms són corporacions de dret públic 
constituïdes i reconegudes per l’article 36 de la Constitució i regulades per la Llei 2/1974, 
de 13 de febrer, de col·legis professionals, i integrades pels professionals que exerceixen 
la professió d’enginyer agrònom.

2. Els col·legis oficials d’enginyers agrònoms tenen personalitat jurídica pròpia, sense 
ànim de lucre i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins. En la seva 
organització i funcionament gaudeixen de plena autonomia en el marc dels presents Estatuts.

Article 3. Fins essencials.

Són fins essencials dels col·legis oficials d’enginyers agrònoms, sense perjudici de les 
competències que les administracions públiques tinguin per raó de la relació funcional, així 
com la llibertat, a títol individual dels col·legiats, per a l’afiliació en organitzacions sindicals 
o empresarials:

a) L’ordenació de l’exercici de la professió d’enginyer agrònom quan estigui subjecta 
a col·legiació obligatòria.

b) La defensa dels drets i els interessos professionals dels seus col·legiats.
c) La protecció dels interessos dels consumidors i usuaris dels serveis professionals 

dels seus col·legiats.
d) La representació institucional exclusiva de la professió d’enginyer agrònom, quan 

estigui subjecta a col·legiació obligatòria.
e) La col·laboració amb les administracions i institucions públiques nacionals i 

internacionals.

Article 4. Àmbit territorial i organització dels col·legis.

1. L’àmbit territorial de cada col·legi oficial d’enginyers agrònoms és el que determini 
la seva norma de creació, amb subjecció, si s’escau, al que preveu la legislació estatal o 
autonòmica d’aplicació. El col·legi estén la seva competència professional i disciplinària a 
tot el seu àmbit territorial.

2. Correspon a cada col·legi establir i regular autònomament la seva organització i 
normes de funcionament pròpies, així com el procediment d’elecció dels seus òrgans de 
govern, amb subjecció a l’organització bàsica següent:

a) Òrgans generals: l’assemblea general, la Junta General de col·legiats o òrgan 
equivalent, la Junta de Govern i el degà.

b) Òrgans territorials o sectorials: els que, si s’escau, estableixin els Estatuts 
particulars.
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Article 5. Consell General.

1. Tots els col·legis oficials d’enginyers agrònoms s’integren en el Consell General de 
col·legis oficials d’enginyers agrònoms.

2. El Consell General de col·legis oficials d’enginyers agrònoms és una corporació de 
dret públic amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre i plena capacitat per al 
compliment dels seus fins, que es regeix pel que disposen la Llei 2/1974, de 13 de febrer, 
i els presents Estatuts.

3. Els fins essencials del Consell General consisteixen a ordenar l’exercici 
professional, representar i defensar unitàriament la professió, els seus col·legis i els 
interessos professionals dels seus col·legiats, sempre que tinguin àmbit o repercussió 
nacional, així com la col·laboració amb les administracions i institucions públiques 
nacionals i internacionals.

4. El Consell General de col·legis d’enginyers agrònoms estén la seva actuació a tot el 
territori nacional. El seu domicili, amb la totalitat dels seus serveis, radica a Madrid, sense 
perjudici de poder fer reunions en qualsevol altre lloc del territori espanyol, quan així ho aprovi 
la majoria dels membres de l’òrgan d’aquest Consell que hagi de fer la reunió esmentada.

Article 6. Sistema normatiu.

1. Els col·legis oficials d’enginyers agrònoms es regeixen per les normes següents:

a) La legislació estatal i autonòmica en matèria de col·legis professionals.
b) Els presents Estatuts generals.
c) Els seus Estatuts, reglaments de règim interior, normes deontològiques i altres 

disposicions o acords d’abast general que s’adoptin per al desplegament i l’aplicació de les 
anteriors.

d) La resta de l’ordenament jurídic en allò que li sigui aplicable.

2. En matèria de procediment regeix supletòriament la legislació vigent sobre règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3. Els acords, les decisions o les recomanacions del col·legi han d’observar els límits 
de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència.

4. Les comunicacions comercials dels professionals col·legiats s’han d’ajustar al que 
disposa la Llei 34/1988, d’11 de novembre, general de publicitat.

Article 7. Relació amb l’Administració.

El Consell General i, si s’escau, els col·legis oficials d’enginyers agrònoms s’han de 
relacionar amb l’Administració General de l’Estat i la resta de les administracions publiques 
a través del ministeri, la conselleria o el departament que tingui atribuïdes les competències 
en matèria d’agricultura en cada moment.

CAPÍTOL II

Funcions i competències dels col·legis

Article 8. Funcions del col·legi.

Per a la consecució dels fins essencials que assenyala l’article 3 d’aquests Estatuts, 
els col·legis oficials d’enginyers agrònoms exerceixen, a l’empara de la legislació sobre 
col·legis professionals, funcions d’ordenació de l’exercici professional, de representació i 
defensa de la professió i dels seus membres, de servei als col·legiats i d’autoorganització. 
De la mateixa manera, el col·legi ha de vetllar pels interessos dels consumidors i usuaris.
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Article 9. D’ordenació de l’exercici professional.

Són funcions d’ordenació de l’exercici professional les següents:

a) Portar el registre de tots els seus membres, que ha d’estar permanentment 
actualitzat i en el qual han de constar, almenys, les dades següents: noms i cognoms dels 
professionals col·legiats, número de col·legiació, títols oficials de què disposin, data d’alta, 
domicili professional i situació d’habilitació professional. El col·legi ha d’oferir als consumidors 
i usuaris accés gratuït al registre de col·legiats a través de la seva finestreta única.

b) El Registre de les societats professionals amb domicili social en l’àmbit territorial del 
col·legi, d’acord amb el que disposa la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.

c) Vetllar per l’observança de la deontologia professional i pel respecte degut als 
drets dels usuaris dels seus serveis professionals.

d) L’exercici, en l’ordre professional i col·legial, de la potestat disciplinària en cas 
d’incompliment de les prescripcions legals o deontològiques.

e) La vigilància del compliment de les normes que regulen l’exercici professional, les 
normes estatutàries i corporatives, i altres resolucions dels òrgans col·legials.

f) Adoptar les mesures conduents a evitar l’intrusisme professional.
g) Adoptar les mesures conduents a evitar els actes de competència deslleial que es 

produeixin entre els col·legiats, en els termes que expressa l’article 29.3.c d’aquests Estatuts.
h) La intervenció en via de conciliació o arbitratge, a petició de les parts, en qüestions 

que per motius professionals se suscitin entre col·legiats.
i) Atendre les sol·licituds d’informació sobre els seus col·legiats, així com sobre les 

sancions fermes que els hagi imposat i les peticions de comprovació, inspecció o 
investigació sobre aquells, que els formulin les autoritats competents d’un Estat membre 
de la Unió Europea en els termes que preveu la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el 
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, en particular, pel que fa al fet que les 
sol·licituds d’informació i de realització de controls, inspeccions i investigacions estiguin 
degudament motivades i que la informació obtinguda s’utilitzi únicament per a la finalitat 
per a la qual es va sol·licitar.

j) Adoptar les mesures necessàries perquè en els registres de col·legiats constin 
dades suficients dels prestadors de serveis dels estats membres, als efectes que els 
destinataris tinguin garanties per a la resolució de litigis de conformitat amb l’article 27.1 de 
la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006.

Article 10. De representació i defensa de la professió i dels seus col·legiats.

El col·legi exerceix les funcions següents de representació i defensa de la professió i 
dels seus col·legiats:

a) Tenir, en el seu àmbit, la representació i defensa de la professió davant 
l’Administració, institucions, tribunals, entitats i particulars, amb legitimació per ser part en 
tots els litigis que afectin els interessos professionals i exercir el dret de petició, en els 
termes que preveu la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals.

b) Informar en els procediments, administratius o judicials en què es discuteixin 
qualssevol qüestions professionals, quan siguin requerits per a això o quan es prevegi la 
seva intervenció d’acord amb la legislació vigent, així com, amb caràcter general, emetre 
informes o dictàmens en l’àmbit de la seva competència.

c) Emetre informe, d’acord amb les normes reguladores, dels projectes de 
disposicions normatives que regulin o afectin directament les condicions generals de les 
funcions professionals de la professió d’enginyer agrònom.

d) Cooperar en la millora de l’ensenyament i la recerca de la professió, per a la qual 
cosa pot crear institucions científiques, educatives o culturals, o col·laborar-hi.

e) Participar, quan sigui requerit per a això, en l’elaboració dels plans d’estudi, 
informar de les normes d’organització dels centres docents corresponents a la professió i 
mantenir-hi contacte permanent, en els termes que determinin les disposicions reguladores 
d’aquestes matèries i preparar la informació necessària per facilitar l’accés a la vida 
professional dels diplomats.
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f) Participar en els consells, els òrgans consultius, les comissions i els òrgans anàlegs 
de les administracions públiques i de les organitzacions, nacionals o internacionals, quan 
sigui requerit per a això.

g) Establir i mantenir relacions i intercanvis amb organismes de caràcter tècnic, 
científic o professional, nacionals o estrangers, dedicats a activitats que tinguin afinitat amb 
els fins i les funcions del col·legi.

h) Exercir totes les funcions que li encomanin les administracions públiques, de 
conformitat amb la legislació sobre procediment administratiu, i col·laborar-hi 
mitjançant la realització d’estudis, l’emissió d’informes, l’elaboració d’estadístiques i 
altres activitats relacionades amb els seus fins que se li puguin sol·licitar o acordi 
formular per iniciativa pròpia.

i) Exercir altres funcions que redundin en benefici dels interessos professionals dels 
col·legiats.

j) Atendre les queixes o reclamacions presentades pels seus col·legiats.
k) Dur a terme les actuacions que considerin oportunes o els encarreguin els poders 

públics d’acord amb la llei.

Article 11. De servei.

1. Els col·legis poden oferir, entre d’altres, els serveis següents:

a) La resolució mitjançant laude, d’acord amb la legislació vigent sobre mediació i 
arbitratge, dels conflictes i les discrepàncies que li siguin sotmesos. Aquests arbitratge ha 
de ser d’equitat.

b) L’organització d’activitats i serveis d’interès per als col·legiats d’índole professional, 
formativa, cultural, medicoprofessional, assistencial, de previsió i altres d’anàlegs, o 
col·laborar, si s’escau, amb institucions d’aquest caràcter.

c) L’assessorament i l’organització de cursos de formació i especialització, procurant 
el perfeccionament de l’activitat professional dels seus col·legiats i de la seva formació 
continuada.

d) La col·laboració i participació en la creació d’un sistema de cobertura de 
responsabilitats civils contretes pels professionals en l’acompliment de la seva activitat, de 
lliure subscripció per part dels col·legiats, i sotmès a la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de 
defensa de la competència.

e) L’elaboració i la posada a disposició dels col·legiats d’un model de nota d’encàrrec, 
que els professionals poden presentar als seus clients que ha de contenir, almenys, la 
determinació suficient de l’objecte de la prestació i el seu cost previst o previsible, per raó 
de l’activitat a dur a terme o el mètode per a la seva determinació, amb respecte a la 
Llei 15/2007, de 3 de juliol. Els col·legiats no han de comunicar al col·legi, per al seu 
control o visat, la nota d’encàrrec del treball professional, excepte requeriment justificat en 
el curs d’un procediment disciplinari. Els col·legis no poden fixar barems orientatius ni 
qualsevol altra orientació, recomanació, directriu, norma o regla sobre honoraris 
professionals.

f) El cobrament dels honoraris professionals a través del col·legi, per al cas en què el 
col·legiat així ho sol·liciti, en les condicions que determinin els seus Estatuts particulars.

2. Els col·legis, a més, han de:

a) Disposar d’una finestreta única en els termes que preveuen l’article 10 de la 
Llei 2/1974, de 13 de febrer, i la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern.

La finestreta única s’ha d’establir com un punt d’accés electrònic únic a la pàgina web, 
gratuït i a distància. Aquest punt ha de permetre els procediments i l’obtenció de la 
informació que preveu l’article 10.1 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer.

A més, i per a la millor defensa dels consumidors i usuaris, el col·legi ha d’oferir a 
través d’aquesta finestreta única de manera clara, inequívoca i gratuïta la informació que 
preveu l’article 10.2 la Llei 2/1974, de 13 de febrer.
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b) Disposar d’un servei d’atenció als col·legiats i als consumidors o usuaris, segons 
el que disposa l’article 12 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer. Aquest servei és accessible a 
través de la pàgina web dels col·legis oficials d’enginyers agrònoms i de la del seu Consell 
General (www.ingenierosagronomos.org o www.cgcoia.org) on hi ha un formulari i s’ha de 
resoldre en el col·legi oficial corresponent, la comissió encarregada o l’òrgan competent de 
l’organització col·legial, de conformitat amb el procediment que estableixin els seus 
Estatuts particulars.

c) Elaborar i fer pública una memòria anual, de conformitat amb el que estableix 
l’article 11 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer.

d) Col·laborar amb les autoritats competents dels estats membres de la Unió Europea 
per al compliment del principi d’assistència recíproca que estableix l’article 5. u) de la 
Llei 2/1974, de 13 de febrer.

e) Visar els treballs professionals dels col·legiats, en els termes i supòsits que 
preveuen els articles 5. q) i 13 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, i el Reial decret 1000/2010, 
de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori, o per petició expressa del client.

f) Facilitar als òrgans jurisdiccionals i a les administracions públiques, de conformitat 
amb les lleis, la relació de col·legiats que puguin ser requerits per intervenir com a pèrits o 
designar-los directament.

g) Disposar la publicació obligatòria de la documentació que consta a l’article 22.1.b), 
de manera que sigui accessible tant als col·legiats com als consumidors i usuaris en 
general, sense necessitat d’identificació.

h) Vetllar per la protecció dels interessos dels consumidors i usuaris dels serveis 
professionals.

3. El col·legi ha d’adoptar les mesures necessàries per al compliment del que preveu 
aquest article i incorporar per a això les tecnologies necessàries que garanteixin la 
interoperabilitat entre els diferents sistemes i l’accessibilitat de les persones amb 
discapacitat.

Article 12. D’autoorganització.

Els col·legis, en l’exercici de la seva potestat d’autoorganització interna, exerceixen les 
funcions següents:

a) Elaborar els seus Estatuts particulars, per a aprovació del Consell General.
b) Aprovar el Reglament de règim interior en desplegament i aplicació dels seus 

Estatuts.
c) Aprovar i executar els seus pressupostos.

TÍTOL II

Els col·legis oficials d’enginyers agrònoms

CAPÍTOL I

Dels col·legiats

Secció 1a Règim de col·legiació

Article 13. Classes de col·legiats.

1. Els col·legiats poden ser de tres classes: d’honor, de número i societats 
professionals.

2. Els col·legis poden nomenar col·legiats d’honor les persones, naturals o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que acreditin mèrits o serveis rellevants prestats a la professió. 
La distinció, si s’escau, es pot concedir a títol pòstum.
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3. Els col·legits de número poden ser de col·legiació obligatòria o de col·legiació 
voluntària. Aquests últims són els que es troben en alguna de les situacions que preveu 
l’article 17.2 d’aquests Estatuts.

4. L’exercici de la professió en forma societària es regeix pels articles 15 i 16 
d’aquests Estatuts.

Article 14. Obligatorietat de col·legiació.

1. És requisit indispensable per a l’exercici de la professió d’enginyer agrònom estar 
incorporat a un col·legi oficial d’enginyers agrònoms, quan una llei estatal així ho estableixi, 
d’acord amb l’article 3 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer.

De la mateixa manera i en els mateixos termes és requisit indispensable per a l’exercici 
de la professió en forma societària estar incorporat a un col·legi oficial d’enginyers 
agrònoms. El seu exercici professional es regeix per la Llei 2/2007, de 15 de març, i els 
articles 15 i 16 d’aquests Estatuts.

2. Igualment es poden incorporar o romandre en els col·legis, amb caràcter voluntari, 
els enginyers agrònoms que no exerceixin la professió o els que, per raó de la seva 
modalitat d’exercici, estiguin legalment dispensats del deure de col·legiació, si s’escau, 
quan compleixin els requisits de l’article 17.

3. La incorporació al col·legi d’enginyers agrònoms corresponent faculta per a l’exercici 
de la professió en tot el territori nacional. En els supòsits d’exercici professional en territori 
diferent del de col·legiació, als efectes d’exercir les competències d’ordenació i potestat 
disciplinària que corresponen al col·legi del territori en què s’exerceixi l’activitat professional, 
en benefici dels consumidors i usuaris, els col·legis han d’utilitzar els mecanismes de 
comunicació oportuns i els sistemes de cooperació administrativa entre autoritats competents 
que preveu la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés i l’exercici de les 
activitats de serveis. En el marc d’aquest sistema de cooperació, els col·legis no poden exigir 
als professionals que exerceixin en un territori diferent del de col·legiació cap comunicació ni 
habilitació, ni el pagament de contraprestacions econòmiques diferents de les que exigeixin 
habitualment als seus col·legiats per la prestació dels serveis dels quals siguin beneficiaris i 
que no estiguin coberts per la quota col·legial.

4. En el cas de desplaçament temporal, per exercir la professió en un altre Estat 
membre de la Unió Europea o d’un nacional en un altre Estat membre que es desplaça a 
Espanya, cal atenir-se al que disposa la normativa vigent en aplicació del dret comunitari 
relativa al reconeixement de qualificacions professionals.

Article 15. Exercici professional sota forma societària.

1. Els enginyers agrònoms poden exercir la seva professió conjuntament amb 
altres col·legiats, sota qualssevol formes lícites reconegudes en dret. També poden 
exercir conjuntament la seva professió amb professionals d’altres disciplines, sempre 
que no ho prohibeixi la llei. Quan l’activitat professional s’exerceixi sota forma societària 
en els termes que preveu la Llei 2/2007, de 15 de març, queda subjecta a aquesta, i és 
necessari una escriptura pública de constitució i inscripció en el Registre Mercantil o, si 
s’escau, en el Registre de societats cooperatives corresponent, per a l’adquisició de 
personalitat jurídica.

2. Les societats professionals s’han d’inscriure, quan així ho estableixi una llei estatal, 
en el Registre de societats professionals d’un col·legi oficial d’enginyers agrònoms.

En els supòsits d’exercici professional en territori diferent del de col·legiació, als efectes 
d’exercir les competències d’ordenació i potestat disciplinària que corresponen al col·legi del 
territori en què s’exerceixi l’activitat professional, en benefici dels consumidors i usuaris, els 
col·legis han d’utilitzar els mecanismes de comunicació oportuns i els sistemes de cooperació 
administrativa entre autoritats competents que preveu la Llei 17/2009, de 23 de novembre. 
En el marc d’aquest sistema de cooperació, els col·legis no poden exigir als professionals 
que exerceixin sota forma societària en un territori diferent del de col·legiació cap comunicació 
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ni habilitació, ni el pagament de contraprestacions econòmiques diferents de les que 
exigeixin habitualment als seus col·legiats per la prestació dels serveis dels quals siguin 
beneficiaris i que no estiguin coberts per la quota col·legial.

3. Els col·legis han de comunicar al Consell General totes les inscripcions 
practicades als efectes de la seva anotació en el Registre central de societats 
professionals. El Consell General, en el marc de les obligacions d’assistència recíproca 
que recull l’article 5. u) de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, i en els termes que s’hi preveu, 
ha de facilitar a les autoritats competents la informació que aquestes els demandin sobre 
les societats inscrites en aquest.

4. La incorporació de la societat professional al col·legi suposa la inscripció d’aquesta 
en el registre col·legial corresponent i la seva subjecció a les competències que la 
Llei 2/1974, de 13 de febrer, i els presents Estatuts generals atribueixen als col·legis sobre 
els professionals incorporats a aquests.

5. Els registres col·legials de societats professionals es regeixen per les previsions 
que contenen la Llei 2/2007, de 15 de març, i els presents Estatuts generals i, en 
desplegament d’aquests, per la normativa comuna aprovada pel Consell General.

6. En cap cas l’exercici mitjançant societats professionals pot comportar la imposició 
de càrregues o el tractament discriminatoris en relació amb l’exercici individual.

Article 16. Societats professionals.

1. La societat professional inscrita en el Registre de societats professionals és titular 
dels drets i deures que reconeix el capítol I del títol II d’aquests Estatuts generals, a 
excepció dels drets electorals i de participació en òrgans col·legials que es reserven 
exclusivament als col·legiats persones físiques, inclosos els col·legiats pertanyents a 
societats professionals.

2. Així mateix, la societat professional inscrita pot utilitzar els serveis col·legials en les 
mateixes condicions que els enginyers agrònoms col·legiats.

Article 17. Adquisició de la condició de col·legiat i sol·licitud d’ingrés.

1. Són condicions necessàries per ingressar en un col·legi oficial d’enginyers 
agrònoms:

a) Tenir la titulació que preveu l’apartat següent i que sigui exigible d’acord amb la 
normativa i altres requisits legalment requerits per a l’exercici a Espanya de la professió 
d’enginyer agrònom.

b) No estar incapacitat o inhabilitat legalment per a l’exercici de la professió 
d’enginyer agrònom.

c) Abonar, si s’escau, al col·legi d’incorporació la quota d’inscripció o col·legiació 
corresponent, que no pot superar els costos associats a la tramitació de la inscripció, i 
aquests no poden ser abusius o discriminatoris.

2. Tenen dret a incorporar-se a un col·legi oficial d’enginyers agrònoms els qui 
compleixin les condicions que assenyala l’apartat anterior, i estiguin en possessió dels 
títols que, d’acord amb la normativa vigent, habilitin per a l’exercici de la professió 
d’enginyer agrònom.

3. Els col·legis, en execució de l’article 3.2 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, han 
d’adoptar les mesures necessàries per garantir la realització per via electrònica dels tràmits 
necessaris per a la seva incorporació en el registre corresponent.

4. L’accés i exercici de la professió d’enginyer agrònom s’ha de regir pel principi 
d’igualtat de tracte i no-discriminació, en particular per raó de sexe, naixement, origen 
racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, i es pot recórrer 
contra la denegació de col·legiació davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

5. D’acord amb el que assenyalin els Estatuts particulars, per ser admès en un 
col·legi, s’ha d’acompanyar a la sol·licitud en document normalitzat el corresponent títol 
original o testimoni notarial d’aquest i la certificació acadèmica. El justificant per la 
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universitat de procedència de l’abonament dels drets d’expedició del títol pot suplir 
l’absència de l’original. S’ha d’acompanyar igualment amb una declaració responsable que 
no està incurs en cap causa que l’inhabiliti per al seu exercici professional. Si el sol·licitant 
és estranger la col·legiació s’entén sense perjudici de la necessitat de complir els requisits 
exigits per la normativa sobre estrangeria i immigració per a l’establiment i el treball dels 
estrangers a Espanya.

6. D’acord amb el que assenyalin els Estatuts particulars, la sol·licitud de col·legiació 
s’ha de denegar, almenys, en els casos següents:

a) Quan els documents presentats amb la sol·licitud d’ingrés siguin insuficients o 
ofereixin dubtes sobre la seva legitimitat i no s’hagin complementat o esmenat en el termini 
assenyalat a aquest efecte.

b) Quan hagi patit alguna condemna per sentència ferma dels tribunals que en el 
moment de la sol·licitud l’inhabiliti per a l’exercici professional.

c) Quan hagi estat expulsat d’un altre col·legi sense que hagi estat rehabilitat.
d) Quan en formular la sol·licitud estigui suspens de l’exercici de la professió, en 

virtut de sanció disciplinària corporativa ferma.

7. L’òrgan que designi cada Estatut particular ha de resoldre les sol·licituds 
d’incorporació al col·legi respectiu en el termini màxim d’un mes. Passat aquest termini 
sense contestació, s’entenen aprovades, sense perjudici dels recursos pertinents.

Article 18. Pèrdua de la condició de col·legiat.

1. Són causes de la pèrdua de la condició de col·legiat:

a) Col·legiats persones físiques:

1a La renúncia voluntària del col·legiat, manifestada per escrit, llevat que el sol·licitant 
estigui obligat a pertànyer al col·legi per raó del seu exercici professional, cas en què la 
Junta de Govern pot denegar la sol·licitud. Contra la resolució que desestimi la sol·licitud 
de baixa, són possibles els mateixos recursos que contra la resolució d’una sol·licitud 
d’ingrés.

2a L’incompliment, degudament comprovat, dels requisits d’incorporació al col·legi.
3a L’expulsió en virtut de sanció disciplinària, que s’ha de regir pel procediment que 

regula l’article 34 d’aquests Estatuts.
4a Condemna penal ferma que suposi la inhabilitació en els termes que determini la 

sentència de conformitat amb el Codi penal. Aquest fet no suposa la pèrdua de la condició 
de col·legiat si el condemnat és col·legiat de col·legiació voluntària, inclòs a l’article 17.2 
per raó de la seva modalitat d’exercici.

5a La mort o declaració de mort del col·legiat.
6a Perquè no satisfà les quotes ordinàries i/o extraordinàries corresponents a un any 

natural.

b) Col·legiats societats professionals:

1a Quan s’hagi procedit a la seva dissolució. No obstant això, és possible la nova 
inscripció de la societat professional quan s’hagi procedit a la seva reactivació atès que és 
legalment possible.

2a L’incompliment, degudament comprovat, dels requisits d’incorporació al col·legi.
3a La renúncia voluntària del col·legiat, manifestada per escrit, llevat que el sol·licitant 

estigui obligat a pertànyer al col·legi per raó del seu exercici professional, cas en què la 
Junta de Govern pot denegar la sol·licitud. Contra la resolució que desestimi la sol·licitud 
de baixa, són possibles els mateixos recursos que contra la resolució d’una sol·licitud 
d’ingrés.

4a Si al col·legiat pertanyent a la societat el col·legi li ha imposat una sanció ferma 
que comporti la seva expulsió, i en la societat no hi ha un altre soci professional que tingui 
la condició de col·legiat.
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5a Condemna penal ferma que suposi la inhabilitació en els termes que determini la 
sentència de conformitat amb el Codi penal.

6a Si s’elimina de l’objecte social l’activitat professional pròpia dels col·legiats, en les 
de caràcter multidisciplinari.

7a Per l’impagament de les quotes ordinàries o extraordinàries corresponents a un 
any natural.

La pèrdua d’aquesta condició suposa la baixa en el Registre de societats professionals 
del col·legi.

2. Els col·legis han d’establir en els seus Estatuts el procediment per a la determinació 
de la pèrdua de la condició de col·legiat, que en tot cas ha d’incorporar un tràmit d’audiència 
a l’interessat en el supòsit que preveuen les lletres a) i b) de l’apartat anterior i el recurs 
procedent contra la resolució.

3. Es recupera la condició de col·legiat:

a) Quan se sol·liciti la reincorporació, si la baixa va ser per renúncia voluntària.
b) Quan es tinguin els requisits per a la col·legiació, si els incomplia.
c) Quan s’obtingui la rehabilitació o hagi caducat la sanció de qualsevol classe que 

doni lloc a la pèrdua i se sol·liciti l’admissió i l’accepti la Junta de Govern del col·legi.
d) Quan s’abonin les quotes pendents, si va ser per falta de pagament.

4. Els col·legiats que tinguin dret a baixa voluntària l’obtindran en la primera reunió 
de l’òrgan competent del col·legi que tingui lloc des que ho sol·licitin de manera adequada, 
i han de cessar en el pagament de la quota des de la data de presentació de la sol·licitud.

5. Els serveis que presta el col·legi es poden suspendre als col·legiats, prèvia 
notificació, per l’impagament de la quota periòdica corresponent a un període de tres 
mesos, consecutius o no, i mentre no satisfacin o justifiquin l’abonament de les quotes 
pendents.

Article 19. Registre central de col·legiats.

En el Consell General de col·legis oficials d’enginyers agrònoms es constitueix un 
Registre central d’enginyers agrònoms col·legiats. Els col·legis han de donar compte 
immediat al Consell General, per a la seva anotació en el Registre central, de totes les 
resolucions que adoptin sobre la incorporació o baixa, així com de les alteracions que es 
produeixin quant a la domiciliació professional dels col·legiats.

El Consell General, en el marc de les obligacions d’assistència recíproca que recullen 
l’article 5. u) de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, i els termes que s’hi preveuen, ha de 
facilitar a les autoritats competents la informació que aquestes els demandin sobre els 
col·legiats inscrits.

Secció 2a Drets i deures

Article 20. Principis generals.

1. La incorporació a un col·legi oficial d’enginyers agrònoms confereix els drets i 
deures que recullen els presents Estatuts i la legislació aplicable. El col·legi ha de protegir 
i defensar els seus col·legiats en l’exercici legítim de la professió.

2. Tots els enginyers agrònoms col·legiats són iguals en els drets i deures que 
estableix aquest capítol.

3. El règim de drets i deures és aplicable als col·legiats de número i a les societats 
professionals, a aquestes últimes amb les excepcions que preveu l’article 16.1.
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Article 21. Drets dels col·legiats.

Són drets dels enginyers agrònoms col·legiats:

a) La participació en el govern del col·legi, la intervenció i el vot en les sessions de la 
Junta General i la facultat d’elegir i ser elegit per formar part de la Junta de Govern, en els 
termes que assenyala aquest Estatut.

b) L’exercici de les atribucions professionals que li siguin pròpies d’acord amb les 
normes legals.

c) La formulació de peticions i la presentació de queixes davant els òrgans del 
col·legi.

d) La presentació de recursos contra els acords i les resolucions dels òrgans 
col·legials.

e) La informació regular sobre l’activitat corporativa i d’interès professional i l’examen 
dels documents comptables que reflecteixin l’activitat econòmica del col·legi, en les 
condicions que s’estableixin.

f) L’obtenció d’informació i, si s’escau, la certificació dels documents i les actes 
col·legials que els afectin personalment.

g) La utilització dels serveis col·legials, en la forma i les condicions que es fixin.
h) L’assessorament i la defensa del col·legi, dins de l’àmbit de la seva competència, 

en les qüestions que se suscitin relatives als seus drets i interessos de caràcter 
professional, en la forma i condicions que es fixin.

i) El ple gaudi dels drets col·legials fins que no es produeixi la baixa o suspensió de 
conformitat amb aquests Estatuts.

j) Examinar arxius, registres i comptes del col·legi d’acord amb el procediment que la 
seva normativa interna estableixi.

k) Exercir tots els drets que continguin aquests Estatuts i altres disposicions en vigor.

Article 22. Deures dels col·legiats.

1. Els membres d’un col·legi oficial d’enginyers agrònoms estan obligats a:

a) Exercir la professió amb observança de la deontologia professional i dels codis de 
conducta de la professió aprovats i en protecció dels interessos dels consumidors i usuaris 
dels seus serveis.

b) Conèixer i complir, en l’exercici de la professió, les disposicions estatutàries, les 
normes deontològiques i les resolucions dictades pels òrgans col·legials.

c) Guardar el degut respecte als titulars dels òrgans col·legials.
d) Observar les incompatibilitats professionals establertes amb rang de llei.
e) Mantenir un nivell de qualificació professional adequat a través de l’actualització 

dels seus coneixements i capacitats.
f) Contribuir puntualment al sosteniment econòmic del col·legi de conformitat amb el 

que disposen les normes estatutàries i els acords adoptats pels òrgans col·legials per a la 
seva aplicació.

g) Actuar amb fidelitat i diligència en l’exercici dels càrrecs col·legials per als quals 
sigui elegit o designat.

h) La subscripció d’una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra 
garantia equivalent, quan així sigui exigit en una norma amb rang de llei.

i) Guardar el secret professional, incloses les informacions confidencials que el 
col·legi determini.

2. Aquests deures configuren el règim necessari de l’actuació professional i 
corporativa del col·legiat. La seva observança constitueix l’objecte propi de les potestats 
col·legials de control i disciplina que regulen aquests Estatuts i el codi deontològic.
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Secció 3a Competències col·legials de control de l’activitat professional

Article 23. Règim general.

Les competències per al compliment de les funcions col·legials relatives a l’activitat 
professional dels enginyers agrònoms són de naturalesa reglada i tenen com a únic fi 
legítim vetllar pel compliment de la normativa legal, estatutària i deontològica de la 
professió, i defensar l’actuació legítima del professional sense detriment dels drets dels qui 
contracten els seus serveis.

Article 24. Visat.

1. El col·legi ha de visar els projectes i altres treballs professionals en els termes i 
supòsits que preveuen els articles 5. q) i 13 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, i el Reial 
decret 1000/2010, de 5 d’agost, o per petició expressa del client.

2. El visat és un acte de control de l’activitat professional en l’àmbit de les 
competències pròpies del col·legi.

El visat col·legial ha d’expressar quin és el seu objecte, quins aspectes se sotmeten a 
control i quina és la responsabilitat que assumeix el col·legi, i comprèn, com a mínim, la 
comprovació dels aspectes següents:

a) La identitat i l’habilitació professional de l’autor del treball.
b) La correcció i integritat formal de la documentació del treball professional d’acord 

amb la normativa aplicable a aquest.

3. El visat no comprèn en cap cas els honoraris ni la resta de condicions contractuals, 
la determinació de les quals es deixa al lliure acord de les parts, ni tampoc comprèn el 
control tècnic dels elements facultatius del treball professional. Els drets econòmics 
derivats de l’exercici de la funció col·legial del visat han de ser raonables i mai abusius ni 
discriminatoris.

4. La responsabilitat col·legial derivada de l’exercici de la funció de visat col·legial, 
així com el cost econòmic dels visats i la seva publicitat, es regeix pel que disposen 
l’article 13 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, i el Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost, 
sobre visat col·legial obligatori.

5. En els treballs professionals que se sotmetin a visat col·legial d’acord amb el que 
disposen els articles 5. q) i 13 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, aquest es pot expedir 
també a favor de la societat professional.

6. El Reglament de règim intern del col·legi ha de detallar, si s’escau, el procediment 
a què s’ha de subjectar l’exercici de la funció de visat, que es pot tramitar per via telemàtica.

CAPÍTOL II

Règim econòmic

Article 25. Recursos econòmics.

1. Els col·legis han d’establir en els seus Estatuts el règim dels seus recursos 
econòmics i financers, tenint en compte el que assenyalen els articles 51 i 52 d’aquests 
Estatuts generals i la legislació estatal i autonòmica sobre col·legis professionals.

2. Les juntes de govern dels col·legis han de confeccionar anualment el projecte de 
pressupostos d’ingressos i despeses que han de sotmetre a l’aprovació de la Junta 
General en l’últim trimestre de cada any. Així mateix, en el primer semestre de cada any, la 
Junta General ha de conèixer i aprovar, si s’escau, el balanç i la liquidació pressupostària, 
tancats a 31 de desembre de l’any anterior.
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CAPÍTOL III

Règim disciplinari

Article 26. Àmbit de la funció disciplinària.

Els col·legis han d’exercir la potestat disciplinària respecte de les accions i omissions 
dels col·legiats i, si s’escau, de les societats professionals, que constitueixin una infracció 
disciplinària en virtut dels seus Estatuts.

Els col·legiats, incloses les societats professionals, que cometin qualssevol de les 
infraccions tipificades a l’article 28, han de ser sancionats disciplinàriament amb 
independència de qualsevol altra responsabilitat civil, penal o administrativa en què puguin 
incórrer.

Per virtut de la seva incorporació al col·legi oficial, els col·legiats queden sotmesos al 
règim disciplinari del col·legi, segons el que disposen els Estatuts i, si s’escau, el codi 
deontològic vigents en el moment de comissió de la infracció.

Article 27. Competència.

1. L’exercici de la potestat disciplinària correspon en cada col·legi oficial d’enginyers 
agrònoms a l’òrgan col·legial que la tingui atribuïda d’acord amb els seus Estatuts.

2. Els col·legis i el Consell General, en el marc de les obligacions d’assistència 
recíproca que demanda l’article 5. u) de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, han d’atendre les 
sol·licituds d’informació i les peticions d’inspecció o investigació que els instin motivadament 
les autoritats competents.

Article 28. Infraccions.

1. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus o molt greus.
2. Són infraccions lleus:

a) La falta de consideració o menyspreu als col·legiats.
b) La desconsideració no ofensiva cap als membres de la Junta de Govern.
c) L’incompliment dels deures col·legials i professionals que regulen els Estatuts, el 

Reglament de règim interior i les normes deontològiques, sempre que no siguin infraccions 
greus o molt greus.

3. Són infraccions greus:

a) L’incompliment dels deures col·legials i professionals que regulen els Estatuts, el 
Reglament de règim interior i les normes deontològiques, quan en resulti un perjudici per 
al col·legi, per a altres col·legiats o per a les persones destinatàries del servei.

b) La realització de treballs professionals amb omissió del visat col·legial en el supòsit 
que aquest sigui exigible d’acord amb el que disposen els articles 5. q) i 13 de la 
Llei 2/1974, de 13 de febrer, o la imposició de visar els treballs col·legials als clients quan 
no sigui legalment exigible.

c) La realització d’actes de competència deslleial en l’exercici de la professió, quan 
hagin estat apreciats per un òrgan judicial en una sentència ferma.

d) El falsejament o la inexactitud greu de la documentació professional.
e) Els actes de desconsideració ofensiva cap als components de la Junta de Govern 

i cap als altres col·legiats.
f) La realització d’activitats professionals incompatibles per raó del càrrec o la funció 

exercida, o en associació o col·laboració amb els qui estiguin afectats per la situació 
d’incompatibilitat, quan ho conegui.

g) La realització d’actuacions professionals ocasionant un perjudici als interessos 
dels consumidors i usuaris o a la professió o la comissió de delictes dolosos, en qualsevol 
grau de participació, l’execució dels quals es dugui a terme valent-se de la seva condició 
professional, amb el pronunciament judicial ferm previ.
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h) La falta d’atenció o de diligència en l’exercici dels càrrecs col·legials, o 
l’incompliment dels deures corresponents al càrrec.

i) L’incompliment o la desatenció reiterada dels requeriments dels òrgans col·legials 
o de les sancions imposades per infraccions disciplinàries, un cop siguin exigibles.

j) La falta de subscripció d’una assegurança de responsabilitat civil o una altra 
garantia equivalent, quan això estigui exigit per llei.

k) La vulneració del secret professional, per culpa o negligència, amb perjudici per a 
tercers.

l) La vulneració de l’obligació de posar a disposició dels usuaris tota la informació que 
exigeix l’article 22.2 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre.

m) Haver estat sancionat en tres ocasions per infraccions lleus en el termini de cinc 
anys.

n) Ocasionar danys que suposin un perjudici econòmic greu per al patrimoni del 
Consell General o els col·legis, dels seus òrgans rectors o dels col·legiats, així com 
ocasionar-los danys que afectin greument la seva imatge i bon nom.

ñ) La falta de comunicació al Registre Mercantil, al Registre de societats cooperatives 
o al col·legi de la constitució d’una societat professional o de les modificacions posteriors 
de socis, administradors o del contracte social.

o) L’incompliment de les previsions legals en relació amb els requisits de capital, la 
composició d’òrgans d’administració, i la representació de les societats professionals, ja 
sigui mitjançant acords públics, ja sigui mitjançant acords privats o actuacions concertades 
entre els socis.

4. Són infraccions molt greus:

a) L’encobriment de l’intrusisme professional, o la col·laboració en la realització 
d’activitats pròpies de la professió per qui no reuneixi la deguda aptitud legal per a això, 
quan les conductes esmentades hagin estat prèviament apreciades per sentència ferma,

b) Les actuacions professionals constitutives de delicte apreciades per sentència 
judicial ferma, amb independència de la responsabilitat penal o civil que se li pugui exigir.

c) L’emissió de factures o minutes per conceptes inexistents o per actuacions 
professionals no dutes a terme.

d) La pràctica professional sota els efectes de drogues, alcohol o qualsevol 
substància que afecti greument l’aptitud física o psíquica requerida per a l’exercici de la 
seva comesa.

e) La reiteració en l’incompliment dels deures col·legials i professionals que regulen 
els Estatuts, el Reglament de règim interior i les normes deontològiques, quan en resulti un 
perjudici per al col·legi, per a altres col·legiats o per a les persones destinatàries del servei.

f) Haver estat sancionat per la comissió, almenys, de dues infraccions greus en el 
termini de dos anys.

Article 29. Sancions.

1. Es poden imposar les sancions disciplinàries següents per als col·legiats persones 
físiques:

1a Advertència per ofici.
2a Multa de fins a 300 €.
3a Suspensió en l’exercici professional per un termini de fins a sis mesos.
4a Multa des de 301 a 6.000 €.
5a Suspensió en l’exercici professional per un termini entre sis mesos i un dia i un any.
6a Multa des de 6.001 a 12.000 €.
7a Suspensió en l’exercici professional per un termini entre un any i un dia i dos anys.
8a Expulsió del col·legi.
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2. Es poden imposar les sancions disciplinàries següents per als col·legiats societats 
professionals:

1a Advertència per ofici.
2a Multa de fins a 300 €.
3a Suspensió en l’exercici professional per un termini de fins a sis mesos, fet que 

comporta simultàniament la baixa de la societat en el Registre de societats professionals 
pel mateix període de la seva durada.

4a Multa des de 301 a 6.000 €.
5a Suspensió en l’exercici professional per un termini entre sis mesos i un dia i un 

any, fet que comporta simultàniament la baixa de la societat en el Registre de societats 
professionals pel mateix període de la seva durada.

6a Multa des de 6.001 a 12.000 €.
7a Suspensió en l’exercici professional per un termini entre un any i un dia i dos anys, 

fet que comporta simultàniament la baixa de la societat en el Registre de societats 
professionals pel mateix període de la seva durada.

8a Pèrdua de la condició de col·legiat i consegüent baixa definitiva del Registre de 
societats professionals amb prohibició d’exercici professional, sense perjudici de la 
possibilitat de sol·licitar la readmissió en els termes que preveu l’article 18.3 c).

Article 30. Correspondència entre infraccions i sancions.

1. A les infraccions lleus corresponen les sancions 1a i 2a que descriu l’apartat primer 
i segon, respectivament, de l’article anterior, a les greus, les sancions 3a, 4a, i 5a i a les 
molt greus, les sancions 6a, 7a i 8a.

2. En l’aplicació de les sancions es tenen en compte les circumstàncies següents:

a) Grau de culpa.
b) Benefici econòmic obtingut per l’infractor.
c) Desobediència reiterada a acords o requeriments col·legials.
d) Intensitat del dany o perjudici causat.
e) Trobar-se en l’exercici de càrrec públic o col·legial quan es cometi la infracció, 

sempre que prevalgui aquesta condició.
f) Incórrer en conflicte d’interessos.
g) Haver estat sancionat anteriorment per resolució col·legial ferma no cancel·lada, 

a causa d’una infracció greu.

3. Amb caràcter general, les sancions es graduen en funció de les circumstàncies 
que concorrin en cada cas i s’ajusten als principis generals de la potestat sancionadora 
que preveu la legislació de règim jurídic del sector públic.

Article 31. Eficàcia i execució de les sancions. Comunicació a autoritats competents.

1. Les sancions 3a a 8a impliquen accessòriament la suspensió dels drets electorals 
pel mateix període de la seva durada, així com, si s’escau, el cessament en els càrrecs 
col·legials que s’exerceixen.

2. De totes les sancions, excepte de la 1a, així com de la seva cancel·lació, se n’ha 
de deixar constància a l’expedient col·legial de l’interessat i se n’ha de retre compte al 
Consell General.

3. El Consell General, en el marc de les obligacions d’assistència recíproca que 
imposa l’article 5.u) de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, ha de comunicar a les autoritats 
competents dels estats membres que ho sol·licitin motivadament les sancions fermes 
imposades pels col·legis d’enginyers agrònoms als seus col·legiats.

4. Les sancions imposades pel col·legi en què s’exerceixi l’activitat professional tenen 
efectes a tot el territori nacional.
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5. Les sancions que s’imposin a les societats professionals consistents en la baixa 
temporal o en l’exclusió definitiva del Registre de societats professionals s’han de 
comunicar al Ministeri de Justícia i el Registre Mercantil, i al Registre de societats 
cooperatives, si s’escau, en què la societat sancionada estigui inscrita.

Article 32. Extinció de la responsabilitat disciplinària.

1. La responsabilitat disciplinària s’extingeix pel compliment de la sanció, la mort de 
l’infractor, la prescripció de la infracció o la prescripció de la sanció.

2. Les infraccions lleus prescriuen a l’any, les greus als dos anys i les molt greus als 
tres anys.

3. Les sancions imposades per infraccions lleus prescriuen a l’any, les corresponents 
a infraccions greus als dos anys i les imposades per infraccions molt greus als tres anys.

4. Els terminis de prescripció de les infraccions comencen a comptar des del dia de 
la comissió de la infracció i els de les sancions, des de l’endemà a aquell en què adquireixi 
fermesa en via corporativa la resolució sancionadora.

5. La prescripció de les infraccions s’interromp per qualsevol actuació col·legial, 
expressa i manifesta, dirigida a investigar la presumpta infracció amb coneixement de 
l’interessat. La realització de qualsevol acte col·legial exprés i manifest d’execució de la 
sanció amb coneixement de l’interessat interromp el termini de la seva prescripció. En tot 
cas, es reprèn el termini si l’expedient sancionador estigués paralitzat durant més d’un mes 
per causa no imputable al presumpte responsable o infractor.

6. Les sancions es cancel·len d’ofici a l’any si la infracció és lleu, als dos anys si és 
greu i als tres anys si és molt greu. Els terminis anteriors es compten a partir del compliment 
efectiu de la sanció. La cancel·lació suposa l’anul·lació de l’antecedent sancionador a tots els 
efectes, inclòs el de la reincidència. Si la cancel·lació per part del col·legi no s’ha practicat, 
l’interessat la pot instar i el col·legi ha de procedir d’immediat. En tot cas, les sancions no 
cancel·lades d’ofici, transcorreguts els terminis corresponents, no tenen efectes.

Article 33. Procediment disciplinari.

1. No es poden imposar sancions disciplinàries sinó en virtut d’un expedient instruït 
a l’efecte, prèvia audiència de l’interessat.

El procediment disciplinari l’inicia d’ofici l’òrgan titular de la funció disciplinària, per 
iniciativa pròpia, a petició raonada del degà o per denúncia signada per un col·legiat o un 
tercer amb interès legítim, en què s’han d’indicar les infraccions presumptament comeses. 
Quan hi hagi una denúncia de qualsevol altra persona, s’ha de disposar l’obertura d’un 
tràmit d’informació prèvia, practicat el qual s’ha d’ordenar l’arxivament de les actuacions o 
la incoació d’un expedient disciplinari. L’òrgan titular de la funció disciplinària és la Junta 
de Govern o la Junta de Degans, segons correspongui.

2. L’acord d’iniciació de l’expedient disciplinari ha de recollir la identificació de la 
persona o les persones presumptament responsables, els fets exposats succintament que 
motiven la incoació de l’expedient, la seva possible qualificació i les sancions que puguin 
correspondre, sense perjudici del que resulti de la instrucció, així com la indicació del dret 
a formular al·legacions i a l’audiència en el procediment i dels terminis per al seu exercici. 
L’acord s’ha de notificar als interessats.

3. L’òrgan titular de la funció disciplinària ha de designar un òrgan instructor, diferent 
d’aquell, que s’ha d’encarregar de la instrucció de l’expedient disciplinari. Després de les 
diligències indagatòries oportunes, l’instructor ha de proposar el sobreseïment de 
l’expedient si no troba indicis d’il·lícit disciplinari o ha de formular un plec de càrrecs, en 
cas contrari. La resolució que declari el sobreseïment de l’expedient disciplinari ha de ser 
notificada immediatament als interessats. L’expedientat pot recusar l’instructor en el termini 
de set dies.

4. En el plec de càrrecs s’ha d’indicar, amb precisió, claredat i degudament motivats, 
els actes professionals o col·legials que es presumeixen il·lícits, la qualificació del tipus 
d’infracció en què incorre la conducta i la sanció a què, si s’escau, pugui ser creditora.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 214  Dimecres 6 de setembre de 2017  Secc. I. Pàg. 18

5. Es concedeix a l’interessat un termini de quinze dies hàbils perquè contesti per escrit 
i formuli el plec de descàrrecs oportú, aporti documents i informacions, proposi les proves 
que consideri oportunes i concreti els mitjans que consideri convenients per a la seva 
defensa. Es poden utilitzar tots els mitjans de prova admissibles en dret. L’instructor ha de 
practicar les que consideri pertinents entre les propostes o les que aquest pugui acordar. De 
les audiències i proves practicades, se n’ha de deixar constància escrita a l’expedient.

6. L’instructor ha de formular una proposta de resolució, que ha de fixar amb precisió 
els fets imputats a l’expedientat, ha d’indicar la infracció o les infraccions comeses i les 
sancions que corresponguin. D’aquesta proposta, se n’ha de donar trasllat a l’interessat, al 
qual es concedeix un nou tràmit d’audiència per un termini de quinze dies hàbils perquè 
pugui al·legar tot el que consideri oportú o convenient al seu dret.

7. Conclosa la instrucció de l’expedient disciplinari, l’instructor ha de donar compte de 
la seva actuació i ha de remetre la proposta de resolució, juntament amb tots els 
documents, els testimonis, les actuacions, els actes, les notificacions i la resta de 
diligències que s’hagin efectuat en el procediment, a l’òrgan titular de la funció disciplinària 
perquè aquesta acordi la resolució que consideri convenient. En l’adopció de la resolució 
corresponent s’ha d’abstenir qualsevol membre que, si s’escau, hagi participat en la fase 
instructora.

L’òrgan encarregat de resoldre, abans de dictar resolució, pot tornar a l’instructor 
l’expedient mitjançant un acord motivat per a la pràctica de les diligències que siguin 
imprescindibles per adoptar la resolució.

8. La resolució ha de ser motivada i decidir totes les qüestions plantejades i les altres 
derivades del procediment. No pot versar sobre fets diferents dels que van servir de base 
a la proposta de resolució. En la notificació de la resolució s’ha d’indicar el recurs que sigui 
procedent contra aquesta, l’òrgan competent per a la seva resolució i el termini per a la 
seva interposició.

9. El termini màxim per resoldre i notificar és de sis mesos.
10. Els acords sancionadors són executius quan posin fi a la via corporativa. No 

obstant això, en cas que l’execució esmentada pugui causar perjudicis d’impossible o difícil 
reparació, l’òrgan sancionador pot acordar motivadament i d’ofici o a instància de part la 
suspensió de l’execució de l’acte contra el qual es recorre.

11. En tot el que no regula aquest article s’han d’aplicar les lleis 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

CAPÍTOL IV

Règim de distincions

Article 34. Règim de premis i distincions.

Els Estatuts particulars de cada col·legi han d’establir un règim de premis i distincions 
col·legials per a les persones o entitats, col·legiats o no, que hagin prestat serveis 
destacats al col·legi o contribuït notablement a augmentar el prestigi de la professió o al 
desenvolupament del sector agroalimentari, del medi rural o dels sectors en què els 
enginyers agrònoms exerceixin la seva activitat.

CAPÍTOL V

Règim jurídic

Article 35. Règim jurídic.

El règim jurídic dels òrgans col·legials s’ha d’ajustar a les normes que contenen els 
Estatuts dels col·legis respectius, que han d’establir el règim de convocatòria, les sessions 
i l’adopció d’acords dels diferents òrgans col·legials.
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Article 36. Execució d’actes.

Els acords adoptats pels òrgans col·legials en exercici de potestats administratives es 
consideren executius des de la seva adopció, sense cap més requisit que la seva 
notificació o publicació en forma quan sigui procedent i llevat que els seus propis termes 
siguin sotmesos a termini o condició d’eficàcia. D’aquesta regla, només se n’exceptuen les 
resolucions en matèria disciplinària, que s’han d’ajustar al que disposa l’article 34 d’aquests 
Estatuts.

Article 37. Recursos corporatius.

1. Els actes i les disposicions dels col·legis subjectes al dret administratiu són 
impugnables directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat 
amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, una vegada esgotats els recursos corporatius.

2. Els acords i les resolucions dels òrgans col·legials, excepte els adoptats per 
l’Assemblea General, la Junta General de col·legiats o l’òrgan equivalent, i la Junta de 
Govern, poden ser objecte de recurs en alçada davant la Junta de Govern.

3. Les resolucions dels recursos corporatius i els acords i les resolucions de 
l’Assemblea General, la Junta General de col·legiats o l’òrgan equivalent, i de la Junta de 
Govern poden ser objecte de recurs en alçada, davant el Consell General, per tal com no 
exhaureixin la via corporativa. Els dictats per òrgans del Consell General que posin fi a la 
via corporativa poden ser objecte de recurs potestativament en reposició davant el mateix 
òrgan que els va dictar o es poden impugnar directament davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

4. La interposició i resolució dels recursos, així com els seus terminis, es regeixen pel 
que disposa la legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

CAPÍTOL VI

Dissolució dels col·legis

Article 38. Procediment de dissolució i règim de liquidació.

Llevat que els Estatuts particulars de cada col·legi disposin una altra cosa, el 
procediment de dissolució i règim de liquidació és el següent:

1. La dissolució d’un col·legi oficial d’enginyers agrònoms, excepte en els casos en 
què vingui imposada directament per llei, s’ha de promoure per un acord adoptat per 
aquest en la forma que prevegin els seus Estatuts i l’ha d’aprovar el Consell General de 
col·legis oficials d’enginyers agrònoms i de conformitat amb la norma jurídica prevista per 
la normativa autonòmica corresponent.

2. El col·legi oficial d’enginyers agrònoms objecte de dissolució perd la seva 
personalitat jurídica i capacitat en el moment en què es publiqui en el butlletí oficial de la 
comunitat corresponent la norma que hagi disposat aquella, excepte en el cas que la 
dissolució esmentada es produeixi per la creació d’un o diversos nous col·legis 
professionals, supòsit en què aquesta dissolució té efectivitat en el moment en què la tingui 
la creació esmentada.

3. En cas de dissolució d’algun col·legi oficial d’enginyers agrònoms, s’ha de donar 
la destinació que prevegin els seus Estatuts als fons i les propietats. El Consell Autonòmic 
corresponent, en cas que aquest existeixi, o el Consell General, en darrera instància, ha 
d’acordar la destinació que s’ha de donar als fons i les propietats d’aquests, en cas que 
aquesta no s’hagi previst, que no pot ser una altra que a una altra entitat de l’organització 
col·legial de la professió d’enginyer agrònom o a entitats sense ànim de lucre, com ara 
fundacions i associacions, amb finalitats similars a les del col·legi o relacionades amb la 
professió d’enginyer agrònom.
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4. En cas que s’acordi la dissolució d’un col·legi oficial d’enginyers agrònoms, el 
Consell General ha de designar una comissió liquidadora, composta per un nombre senar 
de membres, que actua amb plens poders. Els liquidadors tenen les funcions següents:

a) Vetllar per la integritat del patrimoni del col·legi i portar els comptes.
b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves operacions que siguin 

necessàries per a la liquidació.
c) Cobrar els crèdits del col·legi.
d) Liquidar el patrimoni i pagar els deutes.
e) Aplicar els béns sobrants de la liquidació a les finalitats establertes.
f) Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments en el Registre de col·legis 

professionals.

El Consell General de col·legis oficials d’enginyers agrònoms ha d’aprovar els treballs 
efectuats per la Comissió Liquidadora.

TÍTOL III

El Consell General dels col·legis oficials d’enginyers agrònoms

CAPÍTOL I

Organització i funcionament

Article 39. Òrgans del Consell General.

1. Són òrgans superiors del Consell General dels col·legis oficials d’enginyers 
agrònoms:

a) El president.
b) La Junta General de Representants.
c) La Junta de Degans.

2. Tenen la condició d’òrgans auxiliars del Consell General:

a) La Comissió Permanent.
b) El secretari del Consell General.

Secció 1a Òrgans superiors

Article 40. President.

1. El president té la representació legal del Consell General i exerceix les funcions 
següents:

a) Assumir la representació de l’organització col·legial.
b) Convocar, presidir i ordenar les sessions de la Junta General de Representants, la 

Junta de Degans, la Comissió Permanent i altres òrgans col·legiats del Consell General 
que es creïn.

c) Vetllar per l’execució i el degut compliment dels acords adoptats pels òrgans del 
Consell General.

d) Conformar mitjançant el seu vistiplau les actes i certificacions esteses pel secretari 
del Consell General.

e) Ordenar els pagaments.
f) Exercir la inspecció superior de tots els serveis i dependències del Consell General.

2. El president és elegit pels degans dels col·legis entre els candidats que estiguin 
proposats per un mínim de tres col·legis i que tinguin la condició de degà. La pèrdua 
d’aquesta condició no porta annexa la pèrdua automàtica de la presidència.
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3. La durada del mandat del president del Consell General és de quatre anys. El 
president pot ser reelegit indefinidament.

4. L’elecció del president s’efectua mitjançant una votació, que és pública i 
nominativa en una primera volta, i es requereix la majoria absoluta del nombre legal de 
membres electors. En cas que no s’assoleixi aquella, es procedeix a la seva elecció 
mitjançant una votació secreta en segona o successives voltes, en què s’ha d’eliminar el 
candidat amb menys nombre de vots. Els empats que es produeixin en qualsevol de les 
voltes s’han de dirimir mitjançant votacions addicionals per majoria simple. El Reglament 
de règim interior del Consell General ha de completar les previsions necessàries sobre 
el procediment electoral.

5. La presidència del Consell General és incompatible amb qualsevol càrrec o 
ocupació col·legial, excepte el de degà d’un col·legi, o en organismes o entitats directament 
relacionats amb els fins i les competències del Consell.

6. En els casos d’absència, malaltia o vacant del president, el supleix provisionalment 
en l’exercici de les seves funcions el degà d’un col·legi que aquell designi o, si no n’hi ha, 
el degà de més edat. El president pot delegar la seva representació en altres membres de 
la Junta de Degans amb caràcter temporal i per a fins específics.

Article 41. Junta General de Representants.

1. La Junta General de Representants és l’òrgan representatiu de les juntes de 
govern dels col·legis. Està composta pel president i el secretari del Consell General, els 
degans, secretaris i interventors dels col·legis, els delegats provincials i un nombre de 
vocals de les juntes de govern de cada Col·legi, d’acord amb la taula següent:

Vocals

Fins a 200 col·legiats . . . . . . . . . . . . . 2
Fins a 500 col·legiats . . . . . . . . . . . . . 3
Fins a 1.000 col·legiats. . . . . . . . . . . . 4
Fins a 1.500 col·legiats. . . . . . . . . . . . 5
Fins a 1.500 col·legiats. . . . . . . . . . . . 6

Si en algun col·legi no hi ha algun dels càrrecs abans esmentats amb dret a assistència 
a la Junta General, aquell ha de proveir la designació d’un col·legiat que el substitueixi.

2. La Junta General de Representants és la instància suprema consultiva i decisòria 
de l’organització col·legial dels enginyers agrònoms i els seus acords o orientacions 
estratègiques tenen caràcter vinculant per a l’organització col·legial, i la Junta de Degans 
és l’òrgan responsable de la seva aplicació.

3. Són funcions de la Junta General de Representants:

a) Determinar les línies estratègiques d’actuació del Consell General en els àmbits 
col·legial i professional.

b) L’adopció d’acords sobre assumptes de rellevància o interès especial per a 
l’organització col·legial, proposats per la Junta de Degans o per un nombre de col·legis 
que representin, almenys, el 10% dels col·legiats inscrits en el registre central.

c) Aprovar les normes de deontologia professional a proposta de la Junta de Degans.
d) Aprovar el seu Reglament de règim interior.
e) Aprovar, per majoria de dos terços dels membres de dret, la moció de censura 

que, contra el president del Consell General, sigui proposada per la Junta de Degans.
f) Aprovar la creació de comissions de treball i deliberar sobre les propostes 

formulades per aquestes.

4. La Junta General de Representants es reuneix amb caràcter ordinari cada dos 
anys, sense perjudici que, excepcionalment i de manera motivada, pugui ser avançada o 
endarrerida per la Junta de Degans. Així mateix, es pot reunir amb caràcter extraordinari, 
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prèvia convocatòria del president, per iniciativa pròpia o a instància de la Junta de Degans 
o de tres col·legis, almenys, amb el deu per cent de la totalitat dels col·legiats.

5. Els acords de la Junta General de Representants, excepte en els casos en què 
s’estableixin expressament altres majories, s’adopten per majoria simple de vots afirmatius 
sobre negatius. No es poden adoptar acords respecte a assumptes que no figurin a l’ordre 
del dia.

6. La Junta General de Representants pot acordar la creació de comissions de 
treball, que han d’estar integrades per membres de la Junta esmentada o col·legiats, 
designats per les juntes de govern dels col·legis interessats a participar-hi. Les propostes 
acordades en el si de les comissions es presenten per a examen i debat a la Junta General 
de Representants.

7. El Reglament de règim interior determina el funcionament de la Junta General de 
Representants.

Article 42. Junta de Degans.

1. La Junta de Degans és l’òrgan de govern i administració del Consell General i el 
titular de les seves competències, excepte les que els presents Estatuts expressament 
atribueixin als altres òrgans.

2. Componen la Junta de Degans, el president i el secretari del Consell General i els 
degans dels col·legis. Els degans poden atorgar la seva representació al membre de la 
Junta de Govern respectiva que expressament designi a aquest efecte.

3. La Junta de Degans realitza sessions ordinàries en el primer, segon i quart 
trimestre de cada any. Així mateix es pot reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria 
del president, per iniciativa pròpia o a instància, almenys, de tres dels degans membres.

4. Les convocatòries, que han d’incloure l’ordre del dia, s’han de cursar almenys amb 
deu dies naturals d’antelació, llevat que concorrin raons d’urgència, cas en què s’ha de 
convocar en el termini que es consideri convenient.

5. Per a la constitució vàlida de la Junta de Degans es requereix l’assistència, en tot 
cas del president o de qui estatutàriament el substitueixi i la de la meitat més un del 
nombre legal de membres. A les reunions de la Junta de Degans, s’hi pot convocar el 
secretari tècnic del Consell General, que, si s’escau, hi assisteix amb veu però sense vot.

6. Les votacions poden ser ordinàries, nominals o secretes. Les votacions secretes i 
les nominals són procedents si ho sol·liciten almenys tres dels membres assistents, i 
preval la votació secreta quan es demanin totes dues simultàniament. En les votacions 
nominals s’ha de fer constar en acta el vot emès per cada membre i en les ordinàries, el 
dels qui així ho sol·licitin; tant en les votacions ordinàries com en les nominals es pot afegir 
una motivació succinta del vot respectiu.

7. Tenen dret de vot tots els membres de la Junta de Degans presents o degudament 
representats. Els acords s’adopten per majoria simple de vots afirmatius sobre negatius, i 
cada membre té un vot. Els empats es dirimeixen amb una nova votació en la qual el 
president té vot de qualitat si es repeteix l’empat. No es poden adoptar acords respecte a 
assumptes que no figurin en l’ordre del dia.

8. La Junta de Degans pot designar comissions especialitzades per assistir-la en 
l’exercici més eficaç de les seves funcions i competències.

Secció 2a Òrgans auxiliars

Article 43. Comissió Permanent.

1. La Comissió Permanent està integrada pel president i el secretari del Consell 
General i tres degans de col·legis elegits per la Junta de Degans. A les reunions de la 
Comissió Permanent, s’hi pot convocar el secretari tècnic del Consell General, que, si 
s’escau, hi assisteix amb veu però sense vot.
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2. Correspon a la Comissió Permanent assistir la Junta de Degans en l’exercici de les 
seves funcions, exercir les competències que la Junta de Degans li delegui, així com 
entendre dels assumptes d’urgència notòria, i retre-li compte de les actuacions en la seva 
propera reunió.

3. Les convocatòries, que han d’incloure l’ordre del dia, s’han de cursar almenys amb set 
dies naturals d’antelació, llevat que concorrin raons d’urgència, cas en què s’ha de convocar 
en el termini que es consideri convenient. Les reunions de la Comissió Permanent les convoca 
el president a instància pròpia o a petició de dos dels degans membres d’aquesta.

4. Els degans poden atorgar la seva representació al membre de la Junta de Govern 
respectiva que expressament designi a aquest efecte.

5. Els acords s’adopten per majoria simple de vots afirmatius sobre negatius, i cada 
membre té un vot. En cas d’empat, el president té vot de qualitat. No es poden adoptar 
acords respecte a assumptes que no figurin a l’ordre del dia.

Article 44. Secretari del Consell General.

1. És competència del secretari del Consell General:

a) Aixecar acta de les sessions de la Junta General de Representants, de la Junta de 
Degans i de la Comissió Permanent.

b) Cursar les convocatòries i notificacions.
c) Custodiar els arxius del Consell i expedir les certificacions oportunes.
d) Executar els acords del Consell General.
e) Exercir la direcció dels serveis administratius i la prefectura del personal.

2. El secretari del Consell General es designa per votació de la Junta de Degans 
d’entre col·legiats amb un mínim de tres anys de col·legiació. El seu mandat té una durada 
de quatre anys. El secretari del Consell General pot ser reelegit.

3. En els casos d’absència, malaltia o vacant del secretari del Consell General, el 
supleix provisionalment en l’exercici de les seves funcions el membre de la Junta de 
Degans que aquesta designi.

4. Amb la finalitat d’auxiliar el secretari del Consell General es pot nomenar com a 
càrrec professional no electiu un secretari tècnic, la forma de provisió del qual es determina 
en el Reglament de règim intern del Consell.

CAPÍTOL II

Funcions

Article 45. Funcions del Consell General.

Per a la consecució dels fins essencials que assenyala l’article 5 d’aquests Estatuts, el 
Consell General exerceix les funcions següents:

1. D’ordenació:

a) Elaborar i aprovar, prèvia audiència dels col·legis, de conformitat amb el 
procediment que estableix el Reglament de règim interior, les modificacions o la reforma 
dels presents Estatuts generals, per a la seva elevació posterior al Govern de la Nació.

b) Aprovar els Estatuts particulars de cada col·legi d’acord amb l’article 6.4 de la 
Llei 2/1974, de 13 de febrer.

c) Informar en els procediments de constitució, fusió, absorció o segregació dels 
col·legis.

d) Elaborar i aprovar les normes deontològiques i altres disposicions comunes per a 
l’ordenació adequada, o el control de l’activitat professional que com a autoritat competent, 
de conformitat amb l’article 2.5 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, li corresponguin, prèvia 
audiència dels col·legis, per assegurar el degut compliment dels fins essencials del Consell 
General que descriu l’article 5.3 d’aquests Estatuts.
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e) Dur a terme actuacions generals de coordinació en matèries d’interès comú 
d’acord amb la normativa de defensa de la competència.

f) Resoldre els recursos contra actes col·legials en els supòsits que preveu l’article 38 
d’aquests Estatuts.

g) Exercir la potestat disciplinària en els supòsits que preveu l’article 34 d’aquests 
Estatuts.

h) Garantir, en l’exercici de les seves competències, la igualtat de tracte dels 
enginyers agrònoms i la seva llibertat d’exercici a tota Espanya.

i) Coordinar i supervisar els col·legis professionals per al compliment de les mesures 
que estableix la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici.

j) Vetllar perquè els col·legis professionals compleixin immediatament la petició 
d’assistència recíproca dels estats membres.

2. De representació:

a) Representar unitàriament l’organització col·legial davant els poders públics d’àmbit 
estatal, en defensa dels interessos professionals i prestant la seva col·laboració en les 
matèries de la seva competència.

b) Representar l’organització col·legial davant altres professions i entitats amb àmbit 
estatal.

c) Representar la professió i l’organització col·legial en les organitzacions i els 
congressos internacionals.

d) Informar dels projectes de llei o de disposicions de qualsevol rang que es refereixin 
a les condicions generals de les funcions professionals, entre les quals han de figurar 
l’àmbit, els títols oficials requerits, el règim d’incompatibilitats amb altres professions i el 
d’honoraris quan es regeixin per tarifes o aranzels.

e) L’exercici de les funcions col·legials sempre que tinguin àmbit o repercussió 
nacional o internacional.

3. De coordinació:

a) Portar el Registre central de col·legiats, en les condicions que estableix l’article 19 
dels presents Estatuts, i el Registre central de societats professionals.

b) Arbitrar en els conflictes que se suscitin entre col·legis pertanyents a diferents 
comunitats autònomes.

c) Informar i assessorar els col·legis en aquelles matèries de caràcter professional o 
col·legial que li sotmetin.

d) Elaborar estadístiques i estudis sobre la professió amb base a les dades 
proporcionades pels col·legis.

e) Promoure entitats i serveis d’interès general per als enginyers agrònoms, 
respectant el que disposa la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència.

f) Assegurar la deguda comunicació i cooperació entre els col·legis per l’exercici 
millor de les seves funcions.

4. D’organització:

a) Elaborar i aprovar el seu propi Reglament de règim interior.
b) Aprovar els seus propis pressupostos i determinar les contribucions dels seus 

membres d’acord amb el que disposen aquests Estatuts.
c) Administrar el seu patrimoni i disposar sobre els seus drets i béns.
d) Elaborar, aprovar i publicitar la Memòria anual del Consell General, a què es 

refereix l’article 11 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer. La Memòria anual s’ha de fer pública 
a través de la pàgina web el primer semestre de cada any.

e) Donar publicitat, de manera agregada per al conjunt de l’organització col·legial, de 
la informació estadística que es desprèn les memòries anuals dels col·legis territorials.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 214  Dimecres 6 de setembre de 2017  Secc. I. Pàg. 25

f) Disposar d’una finestreta única segons el que preveuen l’article 10 de la Llei 2/1974, 
de 13 de febrer, i la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. El Consell General ha d’adoptar les mesures necessàries per al 
compliment del que preveu aquest article i incorporar per a això les tecnologies necessàries 
que garanteixin la interoperabilitat entre els diferents sistemes i l’accessibilitat de les 
persones amb discapacitat.

5. En general, totes les altres que revesteixen un interès comú i general per a la 
professió, sense perjudici de les competències pròpies de cada col·legi.

CAPÍTOL III

Règim del Consell General

Secció 1a Règim jurídic

Article 46. Sistema normatiu.

El Consell General dels col·legis oficials d’enginyers agrònoms es regeix per les 
normes següents:

a) La legislació estatal en matèria de col·legis professionals.
b) Els presents Estatuts generals.
c) El Reglament de règim interior que s’aprovi en desplegament i aplicació del títol III 

dels presents Estatuts generals.
d) La resta de l’ordenament jurídic en allò que li sigui aplicable.

Article 47. Eficàcia dels actes.

1. Els acords adoptats pel Consell General en exercici de potestats administratives 
es consideren executius des de la seva adopció, sense cap més requisit que la seva 
notificació o publicació en forma quan escaigui i llevat que dels seus mateixos termes 
estiguin sotmesos a termini o condició d’eficàcia. D’aquesta regla només se n’exceptuen 
les resolucions en matèria disciplinària que s’han d’ajustar al que disposa l’article 31 
d’aquests Estatuts.

2. Els acords adoptats pels òrgans del Consell General en matèria de la seva 
competència vinculen tots els col·legis, sense perjudici dels recursos que puguin interposar 
contra aquests d’acord amb les lleis. En els casos d’incompliment reiterat, la Junta de 
Degans, previ requeriment comminatori a l’òrgan de govern corresponent, pot acordar la 
incoació d’expedient disciplinari als membres de l’òrgan responsable de donar compliment 
a les resolucions del Consell General, com a presumptes autors d’una infracció greu 
tipificada a l’article 28.3. i) d’aquests Estatuts.

Article 48. Règim de recursos.

1. El Consell General és competent per conèixer dels recursos següents:

a) Recurs potestatiu de reposició contra les resolucions, les disposicions o els acords 
adoptats pel mateix Consell General en única instància.

b) Recurs d’alçada contra les resolucions, les disposicions o els acords adoptats per 
òrgans col·legials en el supòsit que indica l’article 38 dels Estatuts.

2. Els recursos que preveu aquest article s’han d’interposar en el termini d’un mes 
des de la publicació o notificació dels acords i de tres mesos des de l’endemà d’aquell en 
què es produeixin els efectes del silenci administratiu. El recurs d’alçada s’ha de resoldre 
en el terme de tres mesos i el de reposició, en un mes des de la seva interposició. 
Transcorregut aquest termini sense que hagi recaigut i notificat o publicat cap resolució, els 
interessats poden entendre desestimats els seus recursos, excepte en els supòsits en què, 
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d’acord amb la legislació general sobre procediment administratiu, sigui procedent 
entendre la seva estimació presumpta.

3. Els acords del Consell General posen fi a la via corporativa i contra aquests es pot 
recórrer directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa de conformitat amb el 
que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Article 49. Règim disciplinari.

1. Correspon al Consell General de col·legis oficials d’enginyers agrònoms l’exercici 
de la potestat disciplinària per infraccions comeses pels seus propis membres i pels òrgans 
de govern dels col·legis quan aquesta competència no estigui atribuïda per la legislació 
autonòmica a una altra instància col·legial.

La resolució dels expedients disciplinaris que són competència del Consell General, 
d’acord amb el que estableix l’article 28 dels Estatuts, correspon a la Junta de Degans.

2. El Reglament de règim interior del Consell General ha de regular el procediment 
disciplinari d’acord amb el que estableix el capítol IV del títol II d’aquests Estatuts.

3. El Consell General pot preveure la constitució d’una comissió de règim disciplinari 
com a òrgan dotat d’autonomia funcional, amb la comesa d’assumir la instrucció dels 
expedients i formular les propostes de resolució oportunes a la Junta de Degans.

Secció 2a Règim econòmic

Article 50. Recursos econòmics.

1. Són recursos econòmics del Consell General:

a) Les contribucions dels col·legis que l’integren.
b) Els ingressos per publicacions o altres serveis remunerats que tingui establerts.
c) Els drets o honoraris per l’emissió de certificacions, dictàmens, informes o altres 

assessoraments que se li requereixin.
d) Els rendiments del seu patrimoni.
e) Les subvencions o donatius que rebi.
f) Tots els altres que li puguin correspondre legalment.

2. Les contribucions econòmiques dels col·legis s’han de fixar en els pressupostos 
anuals del Consell en funció del nombre de col·legis i del nombre de col·legiats de cada 
col·legi, prenent com a base els col·legiats que figurin inscrits en el Registre central, 
disponible per la Junta de Degans en la seva reunió ordinària del segon trimestre de l’any.

Els percentatges del pressupost del Consell que correspon atribuir a cadascuna de les 
variables esmentades són els que estableixi la Junta General de Representants, 
percentatges que es poden modificar per acord de la Junta esmentada, adoptat per una 
majoria de dos terços dels vots, sense perjudici del que disposa la disposició transitòria 
tercera.

3. Els col·legis respectius estan obligats a recollir en els seus pressupostos anuals 
les contribucions econòmiques acordades pel Consell General. Les contribucions s’han 
d’abonar per sisenes parts dins de cada bimestre, i són a càrrec de cada col·legi les 
despeses i els interessos que origini la demora en el pagament.

4. L’incompliment del deure de contribució econòmica al Consell General durant un 
període superior a un any dóna lloc a la incoació d’expedient disciplinari als membres de 
l’òrgan col·legial responsable de l’incompliment com a presumptes autors de la infracció 
greu tipificada a l’article 29. 3.a), sense perjudici de la interposició pel Consell General dels 
recursos procedents.
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Article 51. Règim pressupostari.

1. El Consell General actua en règim de pressupost anual, únic i anivellat, d’acord 
amb el que estableixen aquests Estatuts. L’exercici econòmic ha de coincidir amb l’any 
natural.

2. Els superàvit i el dèficit pressupostaris, una vegada aprovats, s’han d’assignar o 
finançar, respectivament, segons acordi la Junta de Degans.

Article 52. Patrimoni del Consell General.

El patrimoni del Consell General està compost per tots els béns mobles i immobles que 
adquireixi, en virtut de qualsevol títol jurídic, i pel saldo de la seva tresoreria.

Disposició addicional primera. Aplicació de la legislació autonòmica.

El que disposen els Estatuts generals dels col·legis oficials d’enginyers agrònoms i del 
seu Consell General s’entén sense perjudici de les competències que, en matèria de 
col·legis professionals, corresponen a les comunitats autònomes de conformitat amb la 
seva legislació pròpia i, en virtut d’això, del règim jurídic dels col·legis oficials d’enginyers 
agrònoms que resulti d’aquelles i que estan constituïts de conformitat amb la normativa 
aplicable.

Disposició addicional segona. Modificacions de l’àmbit territorial dels col·legis.

El règim de segregació, fusió o qualsevol altra operació d’alteració de l’àmbit territorial 
d’un col·legi és el que estableixen els Estatuts particulars de cada col·legi. No obstant això, 
qualsevol proposta d’alteració de l’àmbit territorial requereix l’acord de la Junta General del 
col·legi o col·legis afectats, previ informe del Consell General, i s’ha de comunicar a l’òrgan 
de l’Administració que hagi de procedir a la seva aplicació, de conformitat amb el que 
disposa la legislació corresponent sobre col·legis professionals.

Disposició addicional tercera. Àmbits territorials dels col·legis oficials supraautonòmics 
actuals.

Els col·legis oficials d’àmbit supraautonòmic existents a la data d’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret mantenen els seus àmbits territorials actuals, sense perjudici de les 
modificacions futures que es puguin fer de conformitat amb el que estableixen els presents 
Estatuts i de la regulació que en resulti en cas que les comunitats autònomes, en virtut de 
les competències que tenen atribuïdes en matèria de col·legis professionals, constitueixin 
col·legis o consells autonòmics en els seus territoris respectius.

Disposició addicional quarta. Normes deontològiques.

Les normes deontològiques de la professió, que s’han d’adaptar al que disposen els 
presents Estatuts, són de coneixement públic i accessibles per via electrònica a través de 
la pàgina web del col·legi o del Consell General, si s’escau.

Disposició addicional cinquena. Termes genèrics.

Les mencions genèriques en masculí que apareixen en l’articulat dels presents 
Estatuts s’entenen referides també al seu femení corresponent.

Disposició transitòria primera. Mandats de càrrecs de govern del Consell General.

Els membres dels òrgans de govern actuals del Consell General romanen en els seus 
càrrecs fins a l’expiració del seu mandat, i s’han de convocar aleshores eleccions de 
conformitat amb el que disposen els presents Estatuts generals.
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Disposició transitòria segona. Vigència de l’obligatorietat de col·legiació.

De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria quarta de la Llei 25/2009, 
de 22 de desembre, fins a l’entrada en vigor de la Llei a què fa referència (que determina 
les professions per a l’exercici de les quals és obligatòria la col·legiació), es manté 
l’obligatorietat de col·legiació vigent i que conté l’article 14 dels presents Estatuts generals, 
sempre que així ho prevegin la Llei estatal esmentada i els termes que s’hi estableixen.

Disposició transitòria tercera. Pressupostos del Consell General.

Fins que la Junta General de Representants aprovi els percentatges del pressupost del 
Consell General que correspon atribuir a cadascuna de les variables que esmenta 
l’article 51.2 dels presents Estatuts, la contribució econòmica dels col·legis al pressupost 
esmentat s’ha de fixar d’acord amb el criteri següent: un 25 per 100 del pressupost s’ha de 
distribuir en funció del nombre de col·legis i el 75 per 100 restant, en funció del nombre de 
col·legiats de cada col·legi.
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