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Article 1.

Es crea el Co�egi Oficial d’Enginyeria Tècnica en
Informàtica de Catalunya, corporació de dret públic, amb
personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per a complir
els seus fins.

Article 2.

L’àmbit territorial del Co�egi Oficial d’Enginyeria Tèc-
nica en Informàtica de Catalunya és Catalunya.

Article 3.

El Co�egi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica
de Catalunya agrupa les persones que ho so�iciten que
tenen la titulació universitària d’enginyeria tècnica en
informàtica o la diplomatura en informàtica, ambdues
en qualsevol de les seves especialitats, o un títol estran-
ger equivalent degudament homologat.

Article 4.

Pel que fa als aspectes institucionals i corporatius,
el Co�egi s’ha de relacionar amb el Departament de Jus-
tícia o amb els departaments que tinguin atribuïdes les
funcions en matèria de co�egis professionals. Pel que
fa als aspectes relatius a la professió, s’ha de relacionar
amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació o amb els que tinguin competències
relacionades amb la professió.

Disposició transitòria primera.

1. La Junta de l’Associació Catalana d’Enginyers
Tècnics en Informàtica, ampliada amb tres representants
que tinguin la titulació d’enginyer tècnic en informàtica
o una titulació homologada, escollits amb criteris de
representativitat territorial, i dels diferents àmbits del sec-
tor, en el termini de deu mesos a comptar de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei, actuant com a comissió gestora,
ha d’aprovar uns estatuts provisionals, de conformitat
amb la Llei 13/1982, de 17 de desembre, de co�egis
professionals.

2. La comissió gestora establerta a l’apartat 1 s’ha
de constituir en comissió d’habilitació, amb la incorpo-
ració de representants de les universitats que impar-
teixen els estudis d’enginyeria tècnica en Informàtica a
Catalunya i experts de reconegut prestigi en aquest
camp. La dita comissió ha d’habilitar, si escau, el conjunt
de professionals que so�icitin la incorporació al Co�egi
per a participar en la seva assemblea constituent, sens
perjudici d’un recurs posterior davant aquesta contra les
decisions d’habilitació adoptades per la Comissió.

3. Els estatuts provisionals han de regular, en tot
cas, el procediment per convocar l’assemblea consti-
tuent. Cal garantir la màxima publicitat de la convocatòria
mitjançant la publicació d’aquesta en el «Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya» i en els diaris de més
difusió a Catalunya.

Disposició transitòria segona.

Les funcions de l’assemblea constituent són:

a) Ratificar els membres de la comissió gestora, o
bé nomenar-ne de nous, i aprovar-ne, si escau, la gestió.

b) Aprovar els estatuts definitius del Co�egi.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs

corresponents en els òrgans Co�egials.

Disposició transitòria tercera.

Els estatuts definitius, un cop aprovats, juntament
amb el certificat de l’acta de l’assemblea constituent,
s’han de trametre al Departament de Justícia o als altres
departaments que tinguin atribuïdes les competències
administratives en matèria de co�egis professionals, per-
què se’n qualifiqui la legalitat i es publiquin en el ”Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya”.

Disposició transitòria quarta.

Es poden integrar al Co�egi Oficial d’Enginyeria Tèc-
nica en Informàtica de Catalunya, si ho so�iciten dins
els dos anys següents a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, les persones que compleixin qualsevol dels supòsits
que es detallen a continuació:

a) Tenir el domicili professional únic o principal a
Catalunya i qualsevol altra diplomatura, un títol univer-
sitari de grau mitjà o d’enginyeria tècnica universitària,
i acreditar fefaentment i d’acord amb la normativa vigent,
en la forma i amb els requisits establerts pels estatuts,
un mínim de tres anys d’exercici o dedicació en les tas-
ques pròpies de l’enginyeria tècnica en informàtica i de
formació.

b) Haver cursat els estudis en el ja desaparegut Ins-
tituto de la Informática i haver obtingut alguna de les
titulacions següents: programador d’aplicacions, progra-
mador de sistemes, analista d’aplicacions, analista de
sistemes, o bé, tècnic de sistemes, i també acreditar
fefaentment i d’acord amb la normativa vigent, en la
forma i amb els requisits establerts pels estatuts, un
mínim de tres anys d’exercici o dedicació en les tasques
pròpies de l’enginyeria tècnica en informàtica i de for-
mació.

Disposició final.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el ”Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya”.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.

Palau de la Generalitat, 9 d’abril de 2001.

JORDI PUJOL,

President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» núme-

ro 3371, de 19 d’abril de 2001)

8973 LLEI 3/2001, de 9 d’abril, de creació del Co�e-
gi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Cata-
lunya. («BOE» 112, de 10-5-2001.)

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb
el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, promulgo la següent Llei 3/2001, de 9 d’abril,
de creació del Co�egi Oficial d’Enginyeria en Informàtica
de Catalunya.

PREÀMBUL

L’activitat dedicada a la informàtica, tant en el camp
de la investigació i de l’ensenyament, com del disseny
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i construcció d’ordinadors, de sistemes operatius i sis-
temes d’informació, és reconeguda arreu des de fa molts
anys, especialment en el darrer quart de segle, en què
hi ha hagut un accelerat desenvolupament tècnic, acom-
panyat d’una creixent demanda social de professionals
degudament preparats. En aquest marc, Catalunya ha
estat capdavantera i ha actuat, certament, com a motor
del desenvolupament informàtic del conjunt de l’Estat,
situació que s’ha de mantenir i impulsar amb els ins-
truments jurídics pertinents.

Amb la creació del Co�egi Oficial d’Enginyeria en
Informàtica de Catalunya es dóna un nou reconeixement
i un impuls a aquesta professió tècnica, dotant-la d’una
organització capaç de vetllar per la defensa de llurs inte-
ressos i d’ordenar-ne l’exercici, amb les garanties que
això comporta per als ciutadans.

El Co�egi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Cata-
lunya afavorirà la millor inserció del nostre país en el
marc de la societat de la informació i evitarà tot esperit
corporatiu que perjudiqui aquest propòsit. Per aquest
motiu, durà a cap activitats a favor dels seus associats
i de la societat, que no siguin les que la llei reserva
en exclusiva als co�egis, mitjançant acords associatius
amb altres entitats que agrupen els professionals infor-
màtics i que comparteixen els mateixos objectius, inde-
pendentment de quina en sigui la titulació.

Per tot això, en virtut de la competència exclusiva
que l’article 9.23 de l’Estatut d’autonomia atorga a la
Generalitat de Catalunya en matèria de co�egis profes-
sionals i d’acord amb el que disposa l’article 3 de la
Llei 13/1982, del 17 de desembre, de co�egis profes-
sionals, que regula l’extensió de l’organització co�egial
mitjançant llei a les professions que no en tenen, es
considera oportuna i necessària la creació d’un co�egi
professional que integri els professionals que amb la titu-
lació suficient assumeixen les funcions d’enginyer en
informàtica.

S’ha considerat també que amb la creació del Co�egi
Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya es con-
tribueix al compliment del que estableix l’article 18.4
de la Constitució, especialment pel que fa a l’empara
dels ciutadans perquè puguin exercir plenament llurs
drets.

L’especificitat amb què s’ha desenvolupat la professió
a Catalunya justifica la inclusió de la disposició transitòria
quarta.

Article 1.

Es crea el Co�egi Oficial d’Enginyeria en Informàtica
de Catalunya, corporació de dret públic, amb personalitat
jurídica pròpia i amb capacitat plena per a complir els
seus fins.

Article 2.

L’àmbit territorial del Co�egi Oficial d’Enginyeria en
Informàtica de Catalunya és Catalunya.

Article 3.

El Co�egi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Cata-
lunya agrupa les persones que ho so�iciten i que tenen
la titulació de llicenciat en informàtica o enginyer en
informàtica, i també la de llicenciat en ciències, secció
d’informàtica, segons els plans d’estudis de la Facultat
de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona
anteriors al 1991, o un títol estranger equivalent degu-
dament homologat.

Article 4.

Pel que fa als aspectes institucionals i corporatius,
el Co�egi s’ha de relacionar amb el Departament de Jus-
tícia o amb els departaments que tinguin atribuïdes les
funcions en matèria de co�egis professionals. Pel que
fa als aspectes relatius a la professió, s’ha de relacionar
amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació o amb els que tinguin competències
relacionades amb la professió.

Disposició transitòria primera.

1. La Junta de l’Associació Catalana d’Enginyers en
Informàtica, ampliada amb tres representants que tinguin
la titulació d’enginyer en informàtica o una titulació
homologada, escollits amb criteris de representativitat
territorial i dels diferents àmbits del sector, en el termini
de deu mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, actuant com a comissió gestora, ha d’aprovar uns
estatuts provisionals de conformitat amb la Llei 13/1982,
de 17 de desembre, de co�egis professionals.

2. La comissió gestora establerta a l’apartat 1 s’ha
de constituir en comissió d’habilitació, amb la incorpo-
ració de representants de les universitats que impar-
teixen els estudis d’enginyeria en informàtica a Catalunya
i experts de reconegut prestigi en aquest camp. La dita
comissió ha d’habilitar, si escau, el conjunt de profes-
sionals que so�icitin la incorporació al Co�egi per a par-
ticipar en la seva assemblea constituent, sens perjudici
d’un recurs posterior davant aquesta contra les decisions
d’habilitació adoptades per la Comissió.

3. Els estatuts provisionals han de regular, en tot
cas, el procediment per convocar l’assemblea consti-
tuent. Cal garantir la màxima publicitat de la convocatòria
mitjançant la publicació d’aquesta en el «Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya» i en els diaris de més
difusió a Catalunya.

Disposició transitòria segona.

Les funcions de l’assemblea constituent són:

a) Ratificar els membres de la comissió gestora, o
bé nomenar-ne de nous, i aprovar-ne, si escau, la gestió.

b) Aprovar els estatuts definitius del Co�egi.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs

corresponents en els òrgans co�egials.

Disposició transitòria tercera.

Els estatuts definitius, un cop aprovats, juntament
amb el certificat de l’acta de l’assemblea constituent,
s’han de trametre al Departament de Justícia o als altres
departaments que tinguin atribuïdes les competències
administratives en matèria de co�egis professionals, per-
què se’n qualifiqui la legalitat i es publiquin en el «Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Disposició transitòria quarta.

Es poden integrar al Co�egi Oficial d’Enginyeria en
Informàtica de Catalunya, si ho so�iciten dins els dos
anys següents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, les
persones que compleixin qualsevol dels supòsits que es
detallen a continuació:

a) Acreditar el doctorat en informàtica per qualsevol
de les universitats de l’Estat espanyol o tenir un títol
estranger equivalent degudament homologat.

b) Tenir el domicili professional únic o principal a
Catalunya i tenir qualsevol altra titulació universitària
superior, i acreditar fefaentment, d’acord amb la nor-
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mativa vigent, en la forma i amb els requisits establerts
pels estatuts, un mínim de cinc anys d’exercici o dedi-
cació en les tasques pròpies de l’enginyeria en infor-
màtica i de formació.

Disposició final.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya».

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.

Palau de la Generalitat, 9 d’abril de 2001.

JORDI PUJOL,

President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» núme-

ro 3371, de 19 d’abril de 2001)

8974 LLEI 4/2001, de 9 d’abril, de modificació de
l’apartat 2 de l’article 63 de la Llei 13/1989,
del 14 de desembre, d’organització, proce-
diment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya. («BOE» 112,
de 10-5-2001.)

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb
el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya, promulgo la següent Llei 4/2001, de 9
d’abril, de modificació de l’apartat 2 de l’article 63 de
la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya.

PREÀMBUL

La transversalitat de les polítiques d’igualtat d’opor-
tunitats entre els homes i les dones («mainstreaming»)
requereix un plantejament global; per això cal intensi-
ficar-ne l’eficàcia i ampliar-ne adequadament l’àmbit. La
Plataforma d’Acció de la IV Conferència Mundial de les
Nacions Unides sobre les Dones, que va tenir lloc a
Pequín, i el IV Programa d’acció comunitari per a la igual-
tat d’oportunitats entre dones i homes, de la Unió Euro-
pea, marquen clarament les línies que han d’orientar
tota acció de govern en el sentit d’introduir l’òptica d’i-
gualtat en totes les mesures que s’adoptin, per a pro-
moure la participació de les dones en tots els àmbits,
especialment en l’economia productiva, en els centres
de presa de decisions, en el món científic i cultural, i,
en definitiva, en tots els àmbits de la societat. Per a
construir la igualtat cal que els principis del «mainstrea-
ming» impregnin totes les polítiques i les mesures gene-
rals i, que en el moment de planificar-les, es tingui en
compte l’impacte que produiran en els homes i les dones.

Article únic.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 63 de la Llei 13/1989,
del 14 de desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
que queda redactat de la manera següent:

«La proposta de disposició ha d’anar acompa-
nyada d’una memòria, la qual ha d’expressar en

primer lloc el marc normatiu en què la proposta
s’insereix, ha de justificar l’oportunitat i l’adequació
de les mesures proposades als fins que es perse-
gueixen, ha de valorar-ne la perspectiva d’igualtat
de gènere i ha de fer referència a les consultes
que es poden haver formulat i a altres dades d’in-
terès per a conèixer el procés d’elaboració de la
norma. A la proposta de disposició també s’han
d’adjuntar:

a) Un estudi econòmic en termes de
cost-benefici.

b) Una llista de les disposicions afectades per
la nova proposta.

c) La taula de vigències de disposicions ante-
riors sobre la mateixa matèria, en la qual s’han de
consignar d’una manera expressa les que han de
quedar totalment o parcialment derogades.

d) Un informe interdepartamental d’impacte de
gènere de les mesures que estableix la disposició.»

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.

Palau de la Generalitat, 9 d’abril de 2001.

JORDI PUJOL,

President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» núme-

ro 3371, de 19 d’abril de 2001)

MINISTERI

D’AFERS EXTERIORS

9045 ACORD marc sobre comerç i cooperació entre
la Comunitat Europea i els seus estats mem-
bres, d’una banda, i la República de Corea,
de l’altra, fet a Luxemburg el 28 d’octubre
de 1996. («BOE» 113, d’11-5-2001.)

ACORD MARC SOBRE COMERÇ I COOPERACIÓ
ENTRE LA COMUNITAT EUROPEA I ELS SEUS ESTATS
MEMBRES, D’UNA BANDA, I LA REPÚBLICA DE

COREA, DE L’ALTRA

El Regne de Bèlgica,
El Regne de Dinamarca,
La República Federal d’Alemanya,
La República He�ènica,
El Regne d’Espanya,
La República Francesa,
Irlanda,
La República Italiana,
El Gran Ducat de Luxemburg,
El Regne dels Països Baixos,
La República d’Àustria,
La República Portuguesa,
La República de Finlàndia,
El Regne de Suècia,
El Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord,

Parts del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea
i del Tractat de la Unió Europea, denominats en endavant
«estats membres», y

La Comunitat Europea, d’una banda,
I la República de Corea, de l’altra.


