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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE FOMENT
4957 Reial decret 129/2018, de 16 de març, pel qual s’aproven els Estatuts generals 

dels col·legis d’arquitectes i del seu Consell Superior.

Els Estatuts per al règim i Govern dels col·legis d’arquitectes els va aprovar el Decret 
de 13 de juny de 1931. El Reial decret 327/2002, de 5 d’abril, pel qual s’aproven els 
Estatuts generals dels col·legis oficials d’arquitectes i el seu Consell Superior, va actualitzar 
la normativa estatutària per adaptar-la a les determinacions de la Llei 7/1997, de 14 d’abril, 
sobre mesures liberalitzadores en matèria de sòl i col·legis professionals, i del Reial decret 
llei 6/2000, de 23 de juny, sobre mesures urgents d’intensificació de la competència en 
mercats de béns i serveis, així com a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i a l’ordre 
constitucional de competències entre l’Estat i les comunitats autònomes.

Posteriorment, el Reial decret 523/2005, de 13 de maig, pel qual es modifiquen els 
Estatuts generals dels col·legis oficials d’arquitectes i del seu Consell Superior, aprovats 
pel Reial decret 327/2002, de 5 d’abril, afegeix una disposició addicional tercera al Reial 
decret esmentat 327/2002, de 5 d’abril, amb la finalitat de corregir l’aplicació dels articles 67 
i 53 de la norma esmentada als col·legis de Ceuta i Melilla, que produïa una desproporció 
notable, tant pel que fa a les aportacions econòmiques dels col·legis al pressupost del 
Consell Superior, com pel que fa a la seva representació a l’Assemblea General del 
Consell Superior.

L’adopció d’aquests nous Estatuts generals respon fonamentalment a la necessitat 
d’adaptar els Estatuts vigents als canvis operats en el marc regulador dels col·legis 
professionals per la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior, incorporada al dret intern a través 
de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, de lliure accés a les activitats de serveis i al seu 
exercici, i de 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. 
Aquests canvis legislatius obliguen els col·legis professionals a adaptar les seves normes 
estatutàries a la nova regulació i, en particular, al que disposa l’article 5 de l’esmentada 
Llei 25/2009, de 22 de novembre, que introdueix modificacions importants a la Llei 2/1974, 
de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, i incideix en la simplificació de procediments, 
la reducció de càrregues administratives, el reforç de les garanties de consumidors i 
usuaris i diverses mesures que amplien la transparència en l’actuació de les corporacions 
públiques esmentades i dels seus col·legiats.

A més, s’introdueixen les modificacions necessàries per adequar el marc estatutari a 
la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals i altres reformes dirigides a 
aconseguir que l’estructura col·legial es faci més representativa en els seus òrgans 
essencials de govern i en el seu funcionament.

El projecte normatiu es dicta en virtut del que disposa l’article 149.1.18a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva per dictar les bases del règim 
jurídic de les administracions públiques.

L’aprovació d’aquests Estatuts correspon al Govern, de conformitat amb el que 
estableix l’article 6.2 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, 
modificada per la Llei 25/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de 
servei i el seu exercici.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Foment, d’acord amb el Consell d’Estat, i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 16 de març de 2018,
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DISPOSO:

Article únic. Aprovació dels Estatuts.

S’aproven els Estatuts generals dels col·legis d’arquitectes i del seu Consell Superior 
el text dels quals s’insereix a continuació.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 327/2002, de 5 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts 
generals dels col·legis oficials d’arquitectes i el seu Consell Superior.

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 per dictar les bases del règim 
jurídic de les administracions públiques.

Disposició final segona. Salvaguarda de competències autonòmiques.

La regulació que contenen els Estatuts aprovats mitjançant aquest Reial decret s’entén 
sense perjudici de la que, a l’empara de les seves competències en la matèria, aprovin les 
comunitats autònomes per als col·legis i consells que es constitueixin en els seus àmbits 
territorials respectius.

Disposició final tercera. Revisió i adaptació de normativa.

Durant l’any següent a l’entrada en vigor d’aquests Estatuts generals:

a) Els col·legis oficials d’arquitectes han de revisar els seus propis Estatuts i 
reglaments per a la seva deguda adequació a aquests.

b) El Consell Superior de Col·legis ha de procedir a adaptar en el que sigui necessari 
el codi deontològic d’actuació professional dels arquitectes i la normativa restant de la seva 
competència.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret i els Estatuts que aprovi aquest entren en vigor l’endemà de la 
seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 16 de març de 2018.

FELIPE R.

El ministre de Foment,
ÍÑIGO JOAQUÍN DE LA SERNA HERNÁIZ
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ESTATUTS GENERALS DELS COL·LEGIS D’ARQUITECTES I DEL SEU CONSELL 
SUPERIOR

Títol preliminar. L’organització col·legial.
Títol I. Els col·legis oficials d’arquitectes.

Capítol I. Funcions.
Capítol II. Organització.

Secció 1a. Disposicions generals.
Secció 2a Òrgans generals.
Secció 3a Òrgans territorials.
Secció 4a Règim electoral.
Secció 5a Altres organitzacions professionals.

Capítol III. Incorporació als col·legis.
Capítol IV. Drets i deures dels col·legiats.
Capítol V. Competències col·legials en relació amb l’activitat professional.
Capítol VI. Règim jurídic.
Capítol VII. Règim econòmic i patrimonial.
Capítol VIII. Règim disciplinari.

Títol II. El Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya.

Capítol I. Funcions.
Capítol II. Organització i funcionament.
Capítol III. Règim del Consell Superior.

Secció 1a Règim jurídic.
Secció 2a Règim econòmic.
Secció 3a Règim de gestió administrativa.
Secció 4a Finestreta única.

Títol III. Altres disposicions.

TÍTOL PRELIMINAR

L’organització col·legial

Article 1. Definició i objecte.

L’organització que preveuen aquests Estatuts generals, integrada pels col·legis oficials 
d’arquitectes i els seus consells autonòmics i pel Consell Superior dels col·legis 
d’arquitectes d’Espanya, té per objecte primordial servir l’interès general de la societat 
promovent la millor realització de les funcions professionals pròpies dels arquitectes.

Article 2. Naturalesa dels col·legis.

1. Els col·legis oficials d’arquitectes són corporacions de dret públic constituïdes 
d’acord amb la Llei i integrades pels qui exerceixen la professió d’arquitecte, així com pels 
titulats que, sense exercir-la, hi estiguin voluntàriament incorporats.

2. Els col·legis tenen personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al 
compliment de les seves finalitats. En la seva organització i funcionament gaudeixen de 
plena autonomia en el marc d’aquests Estatuts i sota la garantia jurisdiccional dels tribunals 
de justícia.
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Article 3. Finalitats dels col·legis.

Són finalitats essencials dels col·legis oficials d’arquitectes:

a) Procurar el perfeccionament de l’activitat professional dels arquitectes.
b) Ordenar, en el marc de les lleis i la normativa reglamentària aplicable, l’exercici 

professional, per garantir el compliment del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre 
homes i dones.

c) Vetllar per l’observança de la deontologia de la professió i pel respecte degut als 
drets dels ciutadans.

d) Representar amb exclusivitat en l’àmbit institucional la professió, atenent la seva 
col·legiació obligatòria, i defensar els interessos generals de la professió, en particular, en 
les seves relacions amb els poders públics.

e) Defensar els drets i interessos professionals dels seus membres.
f) Dur a terme les prestacions d’interès general pròpies de la professió d’arquitecte 

que considerin oportunes o que els encarreguin els poders públics d’acord amb la llei.
g) Protegir els interessos dels consumidors i usuaris dels serveis professionals dels 

seus col·legiats.

Article 4. Constitució i àmbit territorial.

1. L’estructura col·legial es fonamenta en el principi general de coincidència i ajust 
amb l’organització territorial de l’Estat, en comunitats autònomes i ciutats amb estatut 
d’autonomia. L’àmbit territorial de cada Col·legi és el que determini la norma de la seva 
creació dins dels límits que preveu la legislació autonòmica o, si no n’hi ha, amb àmbit 
provincial o insular com a mínim. Els diferents col·legis d’arquitectes són únics en els seus 
àmbits territorials respectius.

2. La segregació o fusió d’àmbits col·legials per a la creació de nous col·legis 
requereix l’acord de l’Assemblea o les assemblees generals del Col·legi o col·legis 
implicats. La proposta, previ coneixement del Consell Superior dels Col·legis, i sense 
perjudici de la intervenció que, si s’escau, sigui procedent per part del Consell Autonòmic 
corresponent, s’ha de trametre a l’òrgan que hagi de procedir a la seva aprovació.

3. Quan es tracti d’un col·legi amb demarcació superior a la d’una comunitat 
autònoma, la segregació de l’àmbit corresponent al d’una d’aquestes per constituir el 
Col·legi respectiu requereix únicament, pel que fa al règim intern corporatiu, l’acord 
favorable de la majoria absoluta dels col·legiats residents en l’àmbit esmentat reunits en 
assemblea convocada a aquest efecte prèvia comunicació al Col·legi per al seu 
coneixement.

4. Excepte altres requisits, si s’escau, disposats per la legislació aplicable, els nous 
col·legis s’entenen constituïts amb la presa de possessió dels seus òrgans de govern 
elegits degudament.

Article 5. Els consells autonòmics de col·legis.

1. Els consells de col·legis d’arquitectes que es constitueixin per a l’agrupació de tots 
els compresos en una comunitat autònoma tenen les finalitats i funcions que determinin els 
seus propis Estatuts d’acord amb el que disposa la legislació autonòmica corresponent.

2. Als efectes d’aquests Estatuts correspon als al·ludits consells l’articulació de la 
participació dels col·legis que agrupin en els òrgans del Consell Superior dels Col·legis 
d’Arquitectes d’Espanya, que ha d’assegurar la representació suficient i adequada de tots 
de conformitat amb el que disposa l’article 53.

Article 6. Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes. Naturalesa i finalitats.

1. Tots els col·legis d’àmbit autonòmic i els consells autonòmics de col·legis s’integren 
en el Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya, corporació de dret públic 
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amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat el règim dels quals estableixen aquests 
Estatuts.

2. En l’àmbit d’actuació nacional i internacional que li és propi, són finalitats essencials 
del Consell Superior en l’exercici de les funcions que li corresponen d’acord amb la 
legislació vigent:

a) Representar i defensar unitàriament la professió i els seus col·legis i consells 
autonòmics.

b) Coordinar l’actuació dels seus membres en la realització de les seves finalitats 
essencials i comunes i en les seves relacions amb les entitats de prestació de serveis 
creades, promogudes o participades pels col·legis, els consells autonòmics o el mateix 
Consell.

c) Garantir, en motiu de l’exercici de les seves pròpies funcions, i procurar en tot cas 
la igualtat de tracte dels arquitectes i la seva llibertat d’exercici a tot Espanya dins del marc 
que estableixin les disposicions legals vigents.

d) Fixar el codi deontològic general de la professió d’arquitecte, en el marc de la 
normativa aplicable.

e) Protegir els interessos dels consumidors i usuaris dels serveis d’arquitectura.

TÍTOL I

Els col·legis oficials d’arquitectes

CAPÍTOL I

Funcions

Article 7. Enumeració.

Per a la consecució de les finalitats que preveu l’article 3, els col·legis d’arquitectes 
han d’exercir en el seu àmbit territorial i sense perjudici de les finalitats i funcions del 
Consell Superior i del Consell Autonòmic, quan n’hi hagi, totes les funcions que els assigni 
la legislació sobre col·legis professionals i, en particular, les següents:

1. De registre:

a) Portar la relació al dia dels seus col·legiats on ha de constar com a mínim el 
testimoni autèntic del títol, la data d’alta, el domicili professional i el de residència, la 
signatura actualitzada i totes les incidències o impediments que afectin l’habilitació per a 
l’exercici professional. El Registre general consolidat d’arquitectes és d’accés públic per 
als usuaris.

b) Portar el Registre de les societats professionals d’arquitectes amb domicili social 
en l’àmbit territorial del Col·legi, d’acord amb el que disposa la Llei vigent de societats 
professionals.

c) Sol·licitar als col·legiats i la resta d’exercents en el seu àmbit territorial les dades 
necessàries per a l’exercici de les competències que preveu el capítol V d’aquest títol.

d) Certificar les dades del Registre a petició dels interessats o a requeriment de les 
autoritats competents.

e) Facilitar als òrgans jurisdiccionals i de 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, segons que correspongui.

2. De representació:

a) Representar la professió davant els poders públics de la comunitat autònoma 
respectiva i la resta d’administracions, procurant els interessos professionals i prestant la 
seva col·laboració en les matèries de la seva competència, per a la qual cosa es poden 
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subscriure convenis amb els organismes respectius. Quan la representació hagi de tenir 
lloc davant òrgans amb competència fora de l’àmbit del Col·legi i es refereixi a assumptes 
que transcendeixin el seu àmbit territorial, les actuacions s’han de dur a terme amb la 
vènia o mitjançant el Consell Superior o Consell Autonòmic, segons que correspongui.

b) Actuar davant els jutges i tribunals, dins i fora del seu àmbit territorial, tant en nom 
propi i en defensa dels interessos de la professió i dels professionals dels seus membres, 
com en nom, per compte i en substitució processal d’aquests, en la defensa que ells 
mateixos voluntàriament els encarreguin.

c) Informar en els procediments judicials o administratius en què es discuteixin 
honoraris o altres qüestions professionals, quan siguin requerits per fer-ho.

d) Informar, d’acord amb les lleis i quan no correspongui al Consell Autonòmic, dels 
projectes de disposicions d’àmbit autonòmic que regulin o afectin directament les 
atribucions professionals o les condicions d’activitat dels arquitectes, sense perjudici de les 
competències bàsiques de l’Estat en aquesta matèria.

e) Cooperar a la millora de l’ensenyament i recerca de l’arquitectura.
f) Participar en la professió i representar-la en congressos, jurats i òrgans consultius 

a petició de l’Administració o de particulars.
g) Promoure el prestigi i la presència social de la professió.

3. D’ordenació:

a) Vetllar per l’ètica i la dignitat de la professió, tant en les relacions recíproques dels 
arquitectes com en les d’aquests amb els seus clients o amb les organitzacions en què 
exerceixin la seva tasca professional.

b) Vetllar per la independència facultativa de l’arquitecte en qualsevol de les 
modalitats de l’exercici professional.

c) Adoptar mesures conduents a evitar i perseguir davant els tribunals l’intrusisme 
professional.

d) Visar els treballs professionals dels arquitectes, quan així se sol·liciti per petició 
expressa dels clients, incloses les administracions públiques quan actuïn com a tals, i en 
els treballs que preveu el Reial decret 1000/2010, de 5 agost, de visat col·legial obligatori.

e) Adoptar les mesures conduents a impedir la competència deslleial entre els 
arquitectes.

f) Exercir la potestat disciplinària sobre els arquitectes i, si s’escau, sobre les societats 
professionals que incompleixin els seus deures col·legials o professionals, tant legals com 
deontològics.

g) Vetllar pel respecte als drets de propietat intel·lectual dels arquitectes.
h) Establir, en l’àmbit de la seva competència, normatives sobre l’activitat professional 

dels col·legiats, vetllant per l’ètica i dignitat professional i pel respecte degut als drets dels 
particulars i exercir la facultat disciplinària en l’ordre professional i col·legial.

4. De servei:

a) Promoure la recerca i la difusió de l’arquitectura en tots els seus camps 
d’intervenció.

b) Assessorar els arquitectes i donar-los suport en l’exercici professional instituint i 
prestant qualsevol tipus de serveis, inclosos els d’informació professional i tècnica i de 
formació permanent.

c) Organitzar canals per facilitar les pràctiques professionals dels nous titulats.
d) Impulsar i dur a terme la mediació, així com exercir funcions d’arbitratge, en l’àmbit 

nacional i internacional, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.
e) Resoldre per laude, d’acord amb la legislació sobre arbitratges i als seus propis 

reglaments de procediment, els conflictes que les parts els sotmetin en matèries 
relacionades amb la competència professional dels arquitectes.

f) Elaborar criteris orientatius per al càlcul d’honoraris als efectes exclusius de la 
taxació de les costes judicials.
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g) Encarregar-se del cobrament dels honoraris professionals dels col·legiats i 
exercents en el seu àmbit territorial, a sol·licitud d’aquests i en les condicions que 
determinin els Estatuts i altres normes col·legials.

h) Assessorar els arquitectes en les seves relacions amb les administracions 
públiques.

i) Prestar la col·laboració que se’ls requereixi en l’organització i la difusió dels 
concursos que afectin els arquitectes i vetllar per l’adequació de les seves convocatòries a 
les normes reguladores de l’exercici professional.

j) Col·laborar amb institucions o entitats de caràcter formatiu, cultural, cívic, de 
previsió i altres d’anàlogues dedicades al servei dels arquitectes o al foment i la defensa 
dels valors culturals i socials que concerneixen la professió, i promoure’n la constitució.

k) Establir un servei d’atenció per a la tramitació i resolució de totes les queixes i 
reclamacions referides a l’activitat col·legial o professional dels col·legiats que presenti 
qualsevol usuari que contracti els serveis professionals, així com altres col·legiats, les 
associacions i organitzacions de consumidors i usuaris en la seva representació o en 
defensa dels seus interessos.

A través d’aquest servei, els col·legis han de resoldre sobre la queixa o reclamació 
segons que correspongui: bé informant sobre el sistema extrajudicial de resolució de 
conflictes, bé remetent l’expedient als òrgans col·legials competents per instruir els 
expedients informatius o disciplinaris oportuns, bé arxivant o bé adoptant qualsevol altra 
decisió de conformitat amb el dret.

l) Disposar a la seva pàgina web de l’accés al servei de finestreta única, que preveu 
el capítol III del títol II d’aquests Estatuts (articles 70, 71 i 72), per possibilitar que els 
arquitectes puguin fer tots els tràmits necessaris per a les altes i baixes de col·legiació i el 
seu exercici professional i oferir als clients i usuaris la informació que sol·licitin.

m) Atendre les sol·licituds d’informació sobre els seus col·legiats i sobre les sancions 
fermes que se’ls imposin, així com les peticions d’inspecció o recerca que els formuli 
qualsevol autoritat competent 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.

n) Prestar serveis d’assessorament individual i voluntari sobre les condicions de 
contractació dels serveis professionals dels arquitectes, per procurar la millor definició i 
garantia de les obligacions i drets.

5. D’organització:

a) Elaborar els Estatuts particulars i les seves modificacions amb l’informe previ del 
Consell Superior de Col·legis sobre la seva compatibilitat amb aquests, i amb la intervenció 
que, si s’escau, sigui procedent per part del Consell Autonòmic respectiu.

b) Aprovar i executar els seus pressupostos.
c) Dictar reglaments d’organització i funcionament interior per al desplegament i 

l’aplicació dels Estatuts particulars.

CAPÍTOL II

Organització

Secció 1a Disposicions generals

Article 8. Organització bàsica.

1. Correspon a cada Col·legi, mitjançant els seus Estatuts particulars, establir i 
regular la seva organització pròpia amb subjecció al quadre bàsic següent:

A) Òrgans generals:

a) L’Assemblea General dels col·legiats.
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b) La Junta de Govern del Col·legi.
c) El degà.

B) Òrgans territorials o sectorials, amb els àmbits que estableixin els Estatuts 
particulars.

Les denominacions dels òrgans esmentats poden variar d’acord amb els usos o les 
llengües propis de cada Col·legi.

2. El Col·legi actua assegurant l’acció coordinada dels seus òrgans generals i 
territorials i la igualtat de tracte de tots els seus membres. Amb aquesta finalitat han de 
quedar reservades als òrgans generals les competències necessàries i, com a mínim, les 
següents:

a) Elaborar els Estatuts particulars i qualsevol disposició col·legial de caràcter 
general.

b) Aprovar definitivament els pressupostos i la seva liquidació, així com els comptes 
anuals, i portar l’inventari dels béns.

c) Elaborar i publicar la memòria anual, que ha de contenir almenys la informació 
legalment exigida, a la qual fa referència l’article 69 d’aquests Estatuts.

d) Acordar les altes, baixes i suspensions de col·legiació i ordenar o autoritzar 
l’anotació de totes les altres incidències que hagin de constar en el Registre.

e) Resoldre els expedients disciplinaris, així com els recursos que s’interposin contra 
actes col·legials.

f) Organitzar totes les eleccions per a la provisió de càrrecs.
g) Exercir la representació general del Col·legi amb la concessió, si s’escau, de les 

delegacions oportunes a favor dels òrgans territorials.
h) Les funcions de control col·legial sobre l’activitat professional dels arquitectes, 

sense perjudici de la possibilitat de la seva delegació en els òrgans territorials.

Secció 2a Òrgans generals

Article 9. L’Assemblea General dels col·legiats.

1. L’Assemblea General, integrada pels arquitectes col·legiats, és l’òrgan suprem 
d’expressió de la voluntat del Col·legi. La participació a l’Assemblea és personal, i pot ser 
per representació si així ho estableix l’Estatut particular.

2. Són competències pròpies i exclusives de l’Assemblea General:

a) Aprovar els Estatuts particulars i els reglaments de règim interior i les seves 
modificacions, sense perjudici de la facultat de la Junta de Govern per dictar les normatives 
de desplegament corresponents.

b) Establir o alterar els òrgans territorials del Col·legi.
c) Conèixer i sancionar la memòria anual de gestió.
d) Aprovar els pressupostos i regular, d’acord amb els Estatuts, els recursos 

econòmics del Col·legi. Els pressupostos dels òrgans territorials han d’integrar, juntament 
amb el dels òrgans centrals, el pressupost general consolidat del Col·legi.

e) Aprovar definitivament la liquidació dels pressupostos i els comptes de despeses i 
ingressos de cada exercici vençut.

f) Autoritzar els actes de disposició dels béns immobles i drets reals constituïts sobre 
aquests, així com de la resta de béns patrimonials que figurin inventariats com de valor 
considerable.

g) Controlar la gestió dels òrgans de govern, amb la sol·licitud d’informes i amb 
l’adopció, si s’escau, de les mocions oportunes, fins i tot la de censura amb caràcter 
revocatori mitjançant el procediment fixat estatutàriament.
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A més, l’Assemblea ha de conèixer tota la resta d’assumptes que li sotmeti la Junta de 
Govern per iniciativa pròpia o a sol·licitud del nombre de col·legiats que l’Estatut particular 
estableixi.

3. Els Estatuts de cada Col·legi han de fixar el règim de convocatòria i funcionament 
de l’Assemblea General, els sistemes de votació i els quòrums exigibles en funció de la 
matèria que es tracti, així com, si s’escau, la participació per representació. S’han 
d’observar, en tot cas, les prescripcions següents:

a) Les assemblees han de celebrar una sessió ordinària en el segon i quart trimestre 
de cada any i sessions extraordinàries tantes vegades com ho acordi la Junta de Govern 
per iniciativa pròpia o a sol·licitud del nombre de col·legiats que el mateix Estatut estableixi.

b) Les assemblees ordinàries han de tractar, com a mínim, els assumptes que 
esmenten els paràgrafs c), d) i e) de l’apartat anterior.

c) Només es poden prendre acords sobre els assumptes que figurin a l’ordre del dia. 
En el punt de precs, preguntes i proposicions es pot acordar, si s’escau, la presa en 
consideració d’assumptes per incorporar-los a l’ordre del dia d’una assemblea futura.

Article 10. La Junta de Govern del Col·legi.

1. La Junta de Govern és l’òrgan d’administració i direcció del Col·legi que exerceix 
les competències d’aquest no reservades a l’Assemblea General de conformitat amb 
l’article anterior ni assignades específicament pels Estatuts particulars a altres òrgans 
col·legials, així com les que li atribueixen expressament aquests Estatuts generals.

2. Sota la presidència del degà, està integrada pels càrrecs nominatius i vocals que 
els Estatuts particulars determinin.

Article 11. El degà.

El degà té la representació legal del Col·legi, convoca i presideix l’Assemblea General 
i la Junta de Govern, vetlla per la deguda execució dels seus acords, i en els casos 
d’urgència adopta les mesures procedents. També presideix les reunions de la resta 
d’òrgans col·legials quan hi assisteixi i exerceix totes les altres funcions que li assignin els 
Estatuts del seu Col·legi.

Secció 3a Òrgans territorials

Article 12. Demarcacions col·legials.

1. Els col·legis es poden organitzar territorialment en demarcacions. Al capdavant de 
cada demarcació hi ha d’haver una junta directiva elegida pels col·legiats adscrits a 
aquesta, amb les funcions de representació, administració i control que determinin els 
Estatuts del Col·legi amb subjecció al que disposen els articles 8.2 i 30.3.

2. Els Estatuts particulars poden fixar les condicions mínimes de territori, el nombre 
de col·legiats i la suficiència econòmica que es requereixin per a l’establiment i continuïtat 
de les demarcacions, per tal d’assegurar la seva capacitat per a l’exercici de les funcions 
encomanades.

Article 13. Desconcentració de serveis.

Dins de l’àmbit de cada Col·legi o demarcació col·legial es poden establir, d’acord amb 
les condicions que preveuen els Estatuts respectius, les unitats administratives necessàries 
per a la prestació més adequada dels serveis col·legials.
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Secció 4a Règim electoral

Article 14. Regulació.

Són electius tots els càrrecs dels òrgans col·legials de govern. Els Estatuts particulars 
regulen el procediment de convocatòria i celebració de les eleccions, i preveuen en tot cas 
la confecció de les llistes d’electors, el sistema de proclamació de candidats, la presa de 
possessió dels electes i el mode de procedir en cas de vacants en els càrrecs abans de la 
terminació del mandat respectiu.

Article 15. Drets electorals.

1. En cada Col·legi són electors tots els col·legiats que estiguin incorporats amb 
l’antelació a la convocatòria que determinin els Estatuts particulars.

2. Els Estatuts de cada Col·legi han de fixar les condicions que han de reunir els 
electors per ser elegibles als diferents càrrecs. Cap mandat pot durar més de quatre anys, 
sense perjudici de la possibilitat de reelecció d’acord amb els mateixos Estatuts.

3. En tots dos casos en queden exclosos els que estiguin sancionats d’acord amb el 
que preveu l’article 49.2.

Article 16. Votació.

1. El vot electoral és lliure, igual, directe i secret i s’exerceix personalment o per 
correu.

2. La votació per correu requereix que quedi constància de l’enviament, que s’acrediti 
la identitat del votant, que es garanteixi el secret del vot i que el rebi la mesa electoral 
abans que finalitzi la votació. Qualsevol elector pot revocar el seu vot per correu si 
compareix a votar personalment. Si el sobre ha arribat abans que l’interessat hagi emès el 
seu vot presencial que revoca el vot emès per correu, el sobre s’ha de destruir en el mateix 
acte i en presència seva.

3. A falta de regulació expressa en els Estatuts col·legials respectius, que en tot cas 
ha de respectar les condicions que enumera l’apartat anterior, el procediment de votació 
per correu s’ha d’ajustar als requisits següents:

a) L’elector que vulgui utilitzar aquest procediment ho ha de comunicar a la secretaria 
del Col·legi o de la demarcació corresponent amb una antelació mínima de cinc dies a la 
data de la votació. La comunicació es pot fer per escrit o mitjançant compareixença 
personal i ha de quedar anotada a les llistes electorals.

b) La secretaria ha d’expedir a l’elector una acreditació personal i li ha de facilitar les 
paperetes de votació i els sobres per al seu enviament, el sobre exterior dels quals s’ha de 
personalitzar mitjançant segellament i numeració o clau coincident amb la d’acreditació. 
L’elector ha de recollir personalment aquest material quan la comunicació l’hagi cursat per 
escrit; si no, a sol·licitud seva, se li pot enviar a domicili per un mitjà que deixi constància 
de la seva recepció.

c) L’elector ha d’introduir la papereta elegida en el sobre anònim corresponent, i 
aquest sobre o sobres, juntament amb l’acreditació personal, els ha d’introduir en el sobre 
exterior que ha de remetre a la secretaria col·legial corresponent, bé per correu oficial 
certificat, bé per servei de missatgeria.

4. Els Estatuts de cada Col·legi han de regular la composició de la mesa o les meses 
electorals i el procediment d’escrutini. Quan hi hagi diverses meses hi ha d’haver una 
comissió electoral col·legial que reuneixi les diferents actes, dirimeixi els incidents o les 
reclamacions que es produeixin i proclami els resultats.
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Secció 5a Altres organitzacions professionals

Article 17. Agrupacions d’arquitectes.

1. Els col·legis poden preveure en els Estatuts particulars la creació en el seu si 
d’agrupacions d’arquitectes per raó de formes d’exercici o d’especialitats professionals, 
sense que se’n pugui formar en cada Col·legi més d’una amb la mateixa finalitat o similar. 
La pertinença a aquestes agrupacions és voluntària.

Aquestes agrupacions, que no tenen personalitat jurídica pròpia, les ha de reconèixer 
el Col·legi mitjançant l’aprovació dels seus reglaments que ha de concedir l’Assemblea 
General quan compleixin les condicions següents:

a) Reconeixement explícit del codi deontològic dels col·legis d’arquitectes, sense 
perjudici de les precisions que en desplegament d’aquesta puguin adoptar en consideració 
a les seves finalitats específiques, i amb subjecció a l’autoritat dels òrgans de govern del 
Col·legi.

b) Caràcter no discriminatori ni discrecional de les condicions d’incorporació i 
permanència dels arquitectes a l’agrupació i absència de restriccions o limitacions 
particulars a la competència i llibertat d’exercici professional de conformitat amb la 
legislació vigent.

c) Règim democràtic de la seva organització i funcionament.

2. Les agrupacions reconegudes pels diferents col·legis d’arquitectes es poden 
federar en unions d’àmbit estatal sota homologació del Consell Superior de Col·legis, 
sense que hi pugui haver més d’una unió per forma d’exercici o especialitat professional. 
El Consell ha d’acordar-ne l’homologació mitjançant el visat dels Estatuts federatius i ha de 
concedir a les unions relacions especials de caràcter consultiu i de proposta pel que fa a 
l’àmbit de les seves finalitats específiques.

3. Els col·legis poden designar un membre d’entre els seus col·legiats per acord de 
la seva Junta de Govern per formar part dels òrgans directius de les unions d’àmbit estatal 
en cas que no tinguin constituïdes l’agrupació corresponent.

Article 18. Altres entitats d’interès professional.

Els col·legis, per si mateixos o amb la coordinació dels seus consells autonòmics o del 
Consell Superior, poden instituir entitats al servei de les finalitats i els interessos de la 
professió, i participar o establir relacions adequades amb altres d’existents de caràcter 
anàleg.

CAPÍTOL III

Incorporació als col·legis

Article 19. Deure incorporació.

1. El deure de col·legiació, quan estigui establert per una llei estatal per a l’exercici 
de la professió, exigeix la incorporació de l’arquitecte com a col·legiat en el Col·legi en 
l’àmbit del qual tingui el seu domicili professional, únic o principal, per exercir en tot el 
territori espanyol. Els col·legis no poden exigir als professionals que exerceixin en un 
territori diferent del de col·legiació cap comunicació ni habilitació.

Igualment es poden incorporar o romandre en els col·legis amb caràcter voluntari els 
arquitectes que no exerceixin la professió o que, per raó de la seva modalitat d’exercici, 
estiguin dispensats legalment del deure de col·legiació.

2. En el cas d’arquitectes que es desplacin en lliure prestació de serveis i estiguin 
legalment establerts en estats membres de la UE o altres països europeus en què sigui 
aplicable la Directiva 2005/36/CE relativa al reconeixement de qualificacions professionals, 
el règim aplicable és el que especifica el Reial decret 581/2017, de 9 de juny, que 
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constitueix la transposició en l’ordenament espanyol de la Directiva esmentada. 
Concretament, en el cas de desplaçament d’aquests arquitectes, la remissió per part de 
l’autoritat competent, que fixa el Reial decret esmentat, de la declaració prèvia de 
l’arquitecte i la seva documentació adjunta al Consell Superior i al Col·legi de destinació 
constitueix una inscripció temporal automàtica en aquest Col·legi i suposa el sotmetiment 
de l’arquitecte interessat a les disposicions disciplinàries vigents, sempre que aquest 
desplaçament s’arribi a fer finalment.

Article 20. Requisits per a la incorporació.

1. Són condicions necessàries per obtenir l’alta com a col·legiat:

a) Tenir la titulació legalment requerida per a l’exercici a Espanya de la professió 
d’arquitecte, adequats a l’Ordre EDU/2075/2010, de 29 de juliol, per la qual s’estableixen 
els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici 
de la professió d’arquitecte; així com els verificats a l’empara de l’Ordre ECI/3856/2007, 
de 27 de desembre, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols 
universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió d’arquitecte, i pel Reial 
decret 4/1994, de 14 de gener, pel qual s’estableix el títol universitari oficial d’arquitecte i 
s’aproven les directrius generals pròpies dels plans d’estudis conduents a l’obtenció 
d’aquell, i per altres disposicions anteriors en vigor.

b) No estar incapacitat o inhabilitat legalment per a l’exercici de la professió.
c) No estar suspès en l’exercici professional per sanció disciplinària col·legial ferma.
d) Abonar la quota d’inscripció o col·legiació corresponent.

La condició a), quan no sigui accessible per al Col·legi la seva verificació pels mitjans 
de cooperació interadministrativa, l’ha d’acreditar l’interessat mitjançant una certificació 
que acrediti la superació per l’interessat dels estudis corresponents i el pagament dels 
drets d’expedició del títol. En cas que es tracti de titulació estrangera, s’ha d’aportar, a 
més, la documentació acreditativa de la seva homologació o reconeixement a Espanya a 
efectes professionals. Si es tracta de nacionals de tercers països, 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.

La condició b) s’entén acreditada per declaració de l’interessat.
La condició c) s’ha de fer constar, llevat que es tracti d’una primera col·legiació, 

mitjançant una certificació del Registre general d’arquitectes que consta en el Consell 
Superior de Col·legis.

S’han de declarar o acreditar, a més, la resta de dades que hagin de constar en el 
Registre del Col·legi.

Els col·legis han de disposar dels mitjans necessaris perquè els sol·licitants puguin 
tramitar-ne la col·legiació per via telemàtica.

2. Les juntes de Govern han de resoldre les sol·licituds de col·legiació en el termini 
d’un mes, i les poden denegar únicament quan no es compleixin les condicions que fixa 
l’apartat anterior. El transcurs del termini per resoldre-les es pot deixar en suspens, per una 
sola vegada i durant un termini màxim d’un mes, en virtut de requeriment d’esmena o 
millora de la sol·licitud presentada o per efectuar les comprovacions que siguin necessàries 
per tal de verificar la legitimitat i suficiència de la documentació aportada. Les sol·licituds 
efectuades per professionals amb nacionalitat o titulació d’estats tercers requereixen un 
informe del Consell Superior, en aquests supòsits el termini màxim de resolució és d’un 
mes. En aquest tràmit d’informe, el Consell Superior ha de verificar que la documentació 
aportada correspon a la requerida per la normativa aplicable.

La col·legiació s’entén produïda per un acte presumpte, respecte de les sol·licituds 
deduïdes en deguda forma, una vegada transcorregut el termini màxim que preveu el 
paràgraf anterior sense que hagi recaigut i estat notificada cap resolució expressa.

Les juntes poden delegar en els seus secretaris la resolució provisional dels expedients 
de col·legiació.
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3. Els col·legis no poden exigir als arquitectes col·legiats que exerceixin en un territori 
diferent del de col·legiació el pagament de contraprestacions econòmiques diferents de les 
que exigeixin habitualment als seus col·legiats per la prestació de serveis dels quals siguin 
beneficiaris i que no estiguin coberts per la quota col·legial.

Article 21. Titulats de la Unió Europea.

La incorporació als col·legis de titulats procedents dels estats membres de la Unió 
Europea s’ha d’atenir al que disposa la Directiva 2005/36/CE relativa al reconeixement de 
qualificacions professionals, el règim aplicable és el que especifica el Reial decret 
581/2017, de 9 de juny, que constitueix la transposició en l’ordenament espanyol de la 
Directiva esmentada; o bé tenint en compte el procediment per a l’homologació que 
estableix el Reial decret 976/2014, de 21 de novembre.

Article 22. Suspensió de la incorporació.

Són causes determinants de la suspensió de la col·legiació i, per tant, dels drets 
inherents a la condició de col·legiat:

a) La inhabilitació o incapacitació per a l’exercici professional decretada per resolució 
judicial ferma.

b) La suspensió en l’exercici professional imposada per sanció disciplinària col·legial 
esdevinguda ferma.

c) L’impagament de les contribucions col·legials per un import mínim equivalent a la 
meitat de les que corresponguin a una anualitat o el superior que determinin els Estatuts 
particulars i, en tot cas, previ requeriment fefaent de pagament amb advertiment de 
suspensió.

La situació de suspens es manté sempre que subsisteixi la causa que la determini.

Article 23. Baixes.

Els arquitectes perden la condició de col·legiat i són baixa del Col·legi corresponent:

a) Per pèrdua o inexactitud comprovada d’alguna de les condicions exigibles per a 
l’exercici de la professió d’arquitecte a Espanya.

b) A petició pròpia, sempre que l’interessat no tingui compromisos professionals 
pendents de compliment o amb l’acreditació, si s’escau, de la renúncia corresponent.

La baixa voluntària en el Col·legi no extingeix la responsabilitat disciplinària contreta 
per fets esdevinguts durant el període d’alta. En aquest supòsit, s’ha de seguir tramitant 
l’expedient disciplinari fins a la seva resolució i la sanció, que eventualment es pugui 
imposar, queda en suspens per ser complerta si el col·legiat causa alta novament en el 
Col·legi.

c) Per expulsió decretada en una resolució de la jurisdicció disciplinària col·legial 
esdevinguda ferma.

d) Per haver estat suspès durant tres mesos consecutius de conformitat amb el 
paràgraf c) de l’article anterior. En qualsevol cas, la reincorporació queda condicionada al 
pagament de les quotes degudes i dels seus interessos de demora sempre que, d’acord 
amb la legislació aplicable, el crèdit no hagi prescrit.

Article 24. Registre general.

Els col·legis han de retre compte immediat al Consell Superior per a la seva constància 
en el Registre general consolidat d’arquitectes, de totes les resolucions que adoptin sobre 
incorporació, suspensió o baixa, així com de les alteracions que es produeixin quant a la 
domiciliació professional i de residència dels arquitectes.
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CAPÍTOL IV

Drets i deures dels col·legiats

Article 25. Principis generals.

1. La incorporació a un col·legi confereix a qualsevol arquitecte els drets i li imposa 
els deures inherents a la condició de col·legiat.

El Col·legi ha de protegir i defensar els arquitectes en l’exercici recte i legítim de la 
professió.

2. Tots els arquitectes són iguals en els drets i deures que estableix aquest capítol. 
Els actes o acords col·legials que impliquin restricció indeguda dels drets o discriminació 
en els deures aquí establerts incorren en nul·litat.

3. La condició de col·legiat, que s’adquireix per la incorporació a un col·legi, és una 
categoria única, i tots els col·legiats tenen els mateixos drets i deures. Els col·legis poden 
establir diferents modalitats de pagament de les quotes col·legials, en funció de les 
singularitats de l’exercici professional. La quota d’inscripció o quota de primera col·legiació 
no pot superar, en cap cas, els costos associats a la tramitació de la inscripció.

4. Els Estatuts particulars dels col·legis poden regular situacions de relació al Col·legi, 
diferents de la col·legiació, com ara: la del precol·legiat, referida a estudiants d’arquitectura, 
o similars; així com amb persones físiques o jurídiques, que contribueixin a la defensa i 
promoció de l’arquitectura. En cap cas aquestes situacions no suposen adquirir la condició 
de col·legiat, ni els drets i deures corresponents.

Article 26. Drets.

1. Són drets dels arquitectes col·legiats:

a) Participar en el govern del Col·legi formant part de l’Assemblea General i exercint 
el dret a elegir i ser elegit per als càrrecs directius.

b) El col·legiat té dret a adreçar-se als òrgans de govern formulant peticions o 
queixes, sense perjudici de presentar les queixes o reclamacions a través del servei creat 
a aquest efecte, d’acord amb el que preveu l’article 12 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, 
sobre col·legis professionals.

c) Exercir el dret de recurs contra els acords i les resolucions dels òrgans col·legials.
d) Rebre informació regular sobre l’activitat corporativa i d’interès professional, i 

examinar els documents comptables en què es reflecteix l’activitat econòmica del Col·legi 
en la forma i els terminis que determinin els Estatuts particulars.

e) Obtenir informació i, si s’escau, certificació dels documents i actes col·legials que 
l’afectin personalment.

f) Utilitzar els serveis que tingui establerts el Col·legi, en la forma i les condicions 
fixades a aquest efecte.

g) Ser assessorat o defensat pel Col·legi en totes les qüestions que se suscitin 
relatives als seus drets i interessos legítims de caràcter professional, en la forma i les 
condicions fixades a aquest efecte per cada Col·legi.

h) Ser mantingut en ple ús dels seus drets fins que no se’n produeixi la suspensió o 
baixa de conformitat amb els Estatuts.

2. Els arquitectes exercents en l’àmbit d’un col·legi diferent del de la seva col·legiació 
gaudeixen en aquell dels mateixos drets que els col·legiats a excepció dels que figuren en 
els paràgrafs a) i d) de l’apartat anterior.

Article 27. Deures.

1. Són deures de qualsevol arquitecte col·legiat:

a) Observar la deontologia de la professió.
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b) Dur a terme els treballs professionals que assumeixi amb una subjecció estricta a 
la normativa general i col·legial que els reguli.

c) Complir les normes i resolucions dictades pels òrgans col·legials i prestar el 
respecte degut als titulars dels òrgans esmentats, sense perjudici del dret a formular 
queixes i recursos.

d) Comunicar al Col·legi les dades que se li sol·licitin i siguin necessàries per al 
compliment de les funcions col·legials.

e) Presentar els documents professionals que autoritzi amb la seva signatura per al 
seu visat, quan això sigui preceptiu d’acord amb la normativa vigent o, si s’escau, quan ho 
sol·licitin expressament els clients, incloses les administracions públiques quan actuïn com 
a tals.

f) Observar les incompatibilitats professionals i causes d’abstenció establertes 
legalment o deontològicament. En tot cas, els requisits que obliguin a exercir de manera 
exclusiva una professió o que limitin l’exercici conjunt de dues o més professions són 
només els que s’estableixin per llei.

g) Contribuir puntualment al sosteniment econòmic del Col·legi de conformitat amb 
els Estatuts i als acords adoptats pels òrgans col·legials per a la seva aplicació.

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

2. Aquests deures configuren el règim necessari de l’actuació professional i col·legial 
de l’arquitecte, i la seva observança constitueix l’objecte propi de les potestats col·legials 
que regulen els capítols V i VIII.

Article 28. Gestió col·legial de cobrament.

Quan el Col·legi tingui establert el servei corresponent, els arquitectes li poden 
encarregar la gestió del cobrament dels seus honoraris professionals, ja sigui per a casos 
determinats, ja sigui amb caràcter general i per un temps indefinit mitjançant l’adscripció a 
aquest servei. Els reglaments col·legials determinen el règim de funcionament d’aquest 
servei i el seu finançament.

CAPÍTOL V

Competències col·legials en relació amb l’activitat professional

Article 29. Règim general.

1. Les competències per al compliment de les funcions col·legials relatives a l’activitat 
professional dels arquitectes i, en tot cas, les que preveu aquest capítol, són de naturalesa 
reglada i tenen com a única finalitat legítima vetllar pel compliment de la normativa legal, 
estatutària i deontològica de la professió, i defensar l’actuació legítima de l’arquitecte 
sense detriment dels drets dels qui contracten els seus serveis.

2. En els supòsits d’exercici professional en un 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 a les activitats de serveis i el seu 
exercici. Les sancions imposades, si s’escau, pel Col·legi del territori en què s’exerceixi 
l’activitat professional tenen efectes en tot el territori espanyol.

Article 30. Visat.

1. Correspon als col·legis d’arquitectes, en el seu àmbit territorial, la funció de visat 
col·legial, en els termes i de conformitat amb el que disposen els articles 5.q) i 13 de la Llei 
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de col·legis professionals, el RD 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori, 
i la resta de normativa aplicable.

2. Quan es tracti del visat de treballs professionals a càrrec d’una societat professional 
degudament inscrita en el Registre col·legial de societats professionals, aquest es pot 
expedir, a elecció de la societat professional, bé a favor d’aquesta, bé a favor de l’arquitecte 
o els arquitectes col·legiats que es responsabilitzin del treball.

3. Els Estatuts particulars i reglaments dels col·legis han de detallar els procediments 
a què s’ha de subjectar el visat. En tot cas, el termini per resoldre-ho no ha d’excedir els 
vint dies hàbils a comptar de la presentació del treball, excepte les suspensions acordades 
per reparar deficiències, les quals no poden excedir el termini total d’un mes. Quan la 
resolució sigui denegatòria s’ha de motivar i notificar degudament.

Article 31. Control tècnic de projectes.

Els col·legis poden establir serveis de caràcter voluntari a disposició dels arquitectes i 
dels seus clients per al control de qualitat tècnica dels treballs professionals.

Així mateix, els col·legis poden establir amb les administracions públiques convenis o 
contractes de serveis de comprovació documental, tècnica o sobre compliment de 
normativa aplicable que considerin necessaris relatius als treballs professionals.

Article 32. Substitució d’arquitectes.

La substitució d’un arquitecte per un altre en la realització d’un mateix treball 
professional requereix la comunicació al Col·legi en el moment en què es produeix. Quan 
ho sigui en la direcció facultativa d’una obra en curs d’execució, la comunicació de 
l’arquitecte cessant s’ha d’acompanyar d’una certificació que reflecteixi l’estat de les obres 
efectuades sota la seva direcció i la documentació tècnica corresponent.

Article 33. Exercici professional sota forma societària.

1. Els arquitectes poden exercir la seva professió conjuntament amb altres col·legiats 
sota qualssevol formes lícites reconegudes en dret. Si s’escau, també poden exercir 
conjuntament la seva professió amb professionals d’altres disciplines. Si l’activitat 
professional s’acompleix sota forma societària, ha d’estar subjecta als termes que 
preveuen la Llei de societats professionals vigent i la resta de la legislació societària 
mercantil.

2. Les societats professionals de què formin part arquitectes com a socis professionals 
s’han d’inscriure obligatòriament, després de la seva inscripció en el Registre Mercantil, en 
el Registre de societats professionals del Col·legi d’Arquitectes corresponent. La societat 
professional ha d’estar inscrita en el Registre esmentat per poder dur a terme activitats 
professionals sota la seva raó o denominació social. Únicament la societat professional pot 
exercir les activitats professionals que constitueixen el seu objecte social a través de 
persones col·legiades en el Col·legi de la professió corresponent.

Els col·legis han de comunicar al Consell Superior totes les inscripcions practicades 
als efectes de la seva anotació en el Registre central de societats professionals.

3. La inscripció de la societat professional en el Registre col·legial corresponent 
suposa la incorporació de la societat al Col·legi i la seva subjecció a les competències que 
la Llei de col·legis professionals i aquests Estatuts generals atribueixen als col·legis sobre 
els professionals que s’hi incorporin.

4. Els registres col·legials de societats professionals es regeixen per les previsions 
que contenen la Llei de societats professionals i aquests Estatuts generals i, en 
desplegament d’aquests, per la normativa comuna aprovada pel Consell Superior de 
Col·legis.

5. Les societats professionals constituïdes com a tals de conformitat amb la legislació 
d’un Estat membre de la Unió Europea són reconegudes a Espanya en els termes i als 
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efectes que preveu la disposició addicional setena de la Llei 2/2007, de 15 de març, de 
societats professionals.

6. La baixa de la societat professional en el Registre col·legial, excepte si es deu al 
trasllat del seu domicili a una altra demarcació col·legial, ha d’anar precedida de 
l’acreditació davant el Col·legi corresponent de la baixa en el Registre Mercantil com a tal 
societat professional o l’acreditació d’un canvi de l’objecte social que exclogui l’exercici de 
l’arquitectura.

Article 34. Drets i obligacions de les societats professionals.

La societat professional degudament inscrita en el Registre de societats professionals 
és titular dels drets i les obligacions que reconeix el capítol IV del títol I 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.

CAPÍTOL VI

Règim jurídic

Article 35. Normativa aplicable.

Els col·legis es regeixen per les normes següents:

a) La legislació autonòmica i estatal en matèria de col·legis professionals.
b) La resta de l’ordenament jurídic quan sigui aplicable.
c) Aquests Estatuts generals.
d) Els seus Estatuts particulars, reglaments de règim interior i acords d’abast general 

que s’adoptin per al seu desplegament i aplicació.

En matèria de procediment regeix supletòriament la legislació vigent sobre procediment 
administratiu comú.

Excepte exempció legal, els acords, les decisions o les recomanacions dels col·legis 
han d’observar els límits que estableix l’article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de 
defensa de la competència.

Article 36. Règim dels òrgans col·legials.

Els Estatuts particulars de cada Col·legi han d’establir el règim de convocatòria, les 
sessions i l’adopció d’acords dels seus diferents òrgans de govern.

Els Estatuts han d’establir, així mateix, els instruments idonis per garantir l’autenticitat 
i la conservació de les actes i els acords.

Article 37. Eficàcia de les actes i els acords.

1. Excepte el que disposa l’article 49.1, els acords adoptats pels òrgans col·legials en 
exercici de potestats públiques 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 
dels seus propis termes siguin sotmesos a termini o condició d’eficàcia.

2. Els reglaments col·legials i les seves modificacions, així com la resta d’acords 
d’abast general assimilables a aquells pel seu contingut i l’extensió dels seus efectes, 
entren en vigor al cap de vint dies naturals de la seva publicació en el butlletí o la circular 
col·legial, llevat que expressament s’hi estableixi un altre termini.

3. Les resolucions o els acords particulars, o que afectin de manera especial i 
immediata els drets o interessos d’arquitectes determinats, s’han de notificar a aquests 
incloent-hi en tot cas la motivació suficient i indicació dels recursos que siguin procedents 
i els terminis per interposar-los.
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Article 38. Recursos contra els actes i acords.

1. Els acords i les resolucions dels òrgans col·legials a què es refereix l’article anterior 
–excepte els adoptats per l’Assemblea General del Col·legi i els de la Junta de Govern–, 
fins i tot els actes de tràmit si decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, 
impedeixen la continuació del procediment o produeixen indefensió o perjudici irreparable 
a drets i interessos legítims, són susceptibles de recurs d’alçada davant la Junta de Govern 
o l’òrgan especialitzat que, si s’escau, determinin els Estatuts particulars.

Els terminis d’interposició i resolució dels recursos en la via col·legial es regeixen pel 
que disposa la legislació sobre procediment administratiu comú.

2. Sense perjudici del que preveu l’article següent, les resolucions de recurs previstes 
anteriorment, així com els actes o acords restants de la Junta de Govern i els de 
l’Assemblea General, esgoten la via col·legial i obren la contenciosa administrativa en els 
assumptes subjectes a la jurisdicció esmentada.

Article 39. Recursos davant el Consell Superior.

Escau interposar recurs davant el Consell Superior de Col·legis, d’acord amb l’article 
65, en els supòsits següents:

a) Recurs potestatiu de reposició contra els actes o les normes acordats pel mateix 
Consell Superior en única instància.

b) Recurs d’alçada contra acords de qualssevol òrgans dels col·legis o consells 
autonòmics, quan així estigui previst en els Estatuts particulars o ho disposi la legislació 
autonòmica corresponent.

CAPÍTOL VII

Règim econòmic i patrimonial

Article 40. Recursos econòmics.

Els col·legis disposen dels recursos econòmics següents:

1. Ordinaris:

a) Els productes dels béns, els drets i les obligacions del patrimoni col·legial.
b) Els honoraris per l’elaboració d’informes, dictàmens, estudis i altres 

assessoraments tècnics que se’ls requereixin.
c) Les percepcions per l’expedició de certificacions o còpies de dades o documents 

que constin en els seus arxius, o de còpies de documents produïts per aquests. Els 
ingressos derivats de l’exercici de la funció de visat, tant en el cas del visat obligatori com 
del visat voluntari o d’altres funcions encarregades al Col·legi per disposicions legals o 
reglamentàries.

d) Els beneficis que obtinguin per les seves publicacions o altres serveis o activitats 
remunerades que efectuïn.

e) Les contribucions econòmiques dels arquitectes i de les societats professionals 
d’acord amb el que disposa l’article següent.

f) Els que per qualsevol altre concepte siguin procedents legalment.

2. Extraordinaris:

a) Les subvencions, els donatius, les herències o els llegats dels quals el Col·legi 
pugui ser beneficiari.

b) El producte de l’alienació dels béns del seu patrimoni.
c) Les quantitats que en qualsevol concepte correspongui percebre al Col·legi per 

administrar béns aliens que se li encarreguin amb destinació a finalitats de promoció i 
foment de l’arquitectura.
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d) Els que per qualsevol altre concepte siguin procedents legalment.

Article 41. Contribució dels arquitectes.

1. Són contribucions dels arquitectes col·legiats:

a) Les quotes d’inscripció o col·legiació, que no poden superar en cap cas els costos 
associats a la tramitació corresponent.

b) Les quotes ordinàries, ja siguin fixes o variables, per a aquest segon supòsit, pel 
que fa a criteris objectius determinats reglamentàriament amb subjecció als principis de 
generalitat, equitat i proporcionalitat.

c) Les quantitats que, si s’escau, s’estableixin per l’ús individualitzat dels serveis 
col·legials. El cobrament per serveis s’ha de fer d’acord amb les condicions aprovades per 
l’Assemblea General.

2. Als exercents pertanyents a un altre col·legi no se’ls poden imposar quotes fixes ni 
assignar contribucions econòmiques diferents de les dels col·legiats per cap altre concepte.

Article 42. Sistema pressupostari.

1. El règim econòmic dels col·legis és pressupostari. El pressupost és únic, anivellat, 
ha de comprendre la totalitat d’ingressos, despeses i inversions del Col·legi i ha d’anar 
referit a un any natural.

2. En cada pressupost s’han de xifrar amb l’especificació suficient les despeses 
previstes en funció del programa d’activitats a dur a terme pels diferents òrgans col·legials, 
així com els ingressos que es prevegi meritar durant l’exercici corresponent.

3. Els Estatuts particulars de cada Col·legi han de regular el procediment 
pressupostari, amb integració, si s’escau, dels pressupostos dels òrgans centrals i 
territorials, fins a l’aprovació definitiva del pressupost general del Col·legi per l’Assemblea 
General.

Article 43. El patrimoni del Col·legi.

1. Constitueix el patrimoni de cada Col·legi el conjunt de tots els seus béns, drets i 
obligacions. El Col·legi en té la titularitat, sense perjudici de l’adscripció de béns 
determinats als òrgans territorials que el componen.

2. Els Estatuts particulars estableixen el règim d’administració, inventari, inscripció 
registral i disposició dels béns, que ha de garantir la transparència i responsabilitat en la 
gestió i la integritat i conservació del patrimoni col·legial.

CAPÍTOL VIII

Règim disciplinari

Article 44. Àmbit i competència.

1. Els col·legis sancionen disciplinàriament les accions i omissions dels col·legiats i, 
si s’escau, de les societats professionals que vulnerin les disposicions reguladores de la 
professió, els Estatuts i reglaments col·legials o del codi deontològic d’actuació 
professional. Per a l’aplicació de les disposicions d’aquest capítol es té en compte la 
regulació del procediment sancionador general, que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. En cada Col·legi exerceix la funció disciplinària la Junta de Govern o l’òrgan 
específic que, si s’escau, prevegin els Estatuts particulars.

3. En els supòsits d’exercici professional en un territori diferent del de la col·legiació, 
la potestat disciplinària correspon al Col·legi del territori en què s’exerceixi l’actuació 
professional.
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4. Correspon al Consell Superior de Col·legis la imposició de sancions per qualsevol 
causa als membres del Ple de consellers mentre romanguin en l’exercici dels seus càrrecs, 
encara que els expedients s’hagin incoat amb anterioritat a l’inici dels seus mandats. 
També són de la competència del Consell els expedients que s’iniciïn o s’hagin de resoldre 
una vegada conclosos els mandats, sempre que tinguin per objecte actuacions 
relacionades directament amb l’exercici de les funcions respectives.

A més, excepte que resulti una altra cosa de la legislació autonòmica aplicable, el 
Consell exerceix la competència sancionadora en els mateixos termes respecte dels 
membres dels consells autonòmics de col·legis o, en defecte d’aquests, dels qui formin 
part dels òrgans superiors de govern i òrgans disciplinaris dels col·legis.

Article 45. Procediment.

1. El procediment disciplinari s’inicia d’ofici o a instància del degà, la Junta de Govern 
o les juntes directives de demarcació, o bé per denúncia, ja sigui d’un arquitecte o d’un 
particular. No s’admeten a tràmit denúncies anònimes.

2. L’òrgan titular de la funció disciplinària, a la vista dels antecedents disponibles, i, si 
s’escau, amb la informació succinta prèvia que es necessiti, pot acordar l’arxivament de les 
actuacions o disposar l’obertura d’expedient amb la designació, en aquest cas, d’un 
instructor. L’acord d’obertura d’expedient s’ha de notificar a l’arquitecte o els arquitectes 
expedientats.

3. Després de les diligències indagatòries oportunes, l’instructor ha de proposar el 
sobreseïment de l’expedient o bé ha de formular un plec de càrrecs en què es concretin 
els fets imputats, els deures que es presumeixen infringits per relació als articles 27 i 47 i 
les sancions que es puguin imposar d’acord amb l’article 48, i s’ha de concedir a 
l’expedientat un termini no inferior a deu dies hàbils per contestar per escrit.

Són utilitzables en l’expedient tots els mitjans de prova admissibles en dret, i correspon 
a l’instructor la pràctica dels que es proposin i considerin pertinents o que ell mateix acordi 
d’ofici. De les audiències i de les proves practicades, se n’ha de deixar la deguda 
constància en acta.

4. Conclosa la instrucció de l’expedient, l’instructor l’ha d’elevar, juntament amb la 
proposta de resolució corresponent, a l’òrgan disciplinari davant el qual, excepte renúncia 
expressa del seu dret, s’ha de concedir a l’expedientat el tràmit d’audiència oral perquè, 
per si mateix o per mitjà d’un altre col·legiat o assistit de lletrat, pugui al·legar tot el que 
convingui al seu dret. L’instructor no pot intervenir en les deliberacions de l’òrgan 
disciplinari.

5. Els Estatuts particulars poden desenvolupar el procediment disciplinari amb 
subjecció a aquests Estatuts i a la resta de l’ordenament aplicable.

Article 46. Les resolucions sancionadores.

1. Les resolucions s’acorden per majoria absoluta i són motivades, i s’aprecia la 
prova segons les regles de la sana crítica, relacionant els fets provats en congruència amb 
el plec de càrrecs, dilucidant les qüestions essencials al·legades o resultants de l’expedient 
i determinant, si s’escau, les infraccions i la seva fonamentació d’acord amb l’article 44.1, 
amb qualificació de la seva gravetat segons els criteris de l’article 47. La decisió final pot 
ser de sanció, d’absolució per falta de proves o per inexistència de conducta sancionable, 
o de sobreseïment per prescripció de les faltes.

2. Les resolucions s’han de notificar íntegrament als interessats amb indicació dels 
recursos que siguin procedents d’acord amb el que preveuen els articles 38 i 39, i els 
terminis per interposar-los.

Article 47. Qualificació de les infraccions.

1. Les infraccions es qualifiquen de lleus, greus o molt greus.
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2. En principi tenen la qualificació de greus les infraccions que corresponguin a algun 
dels tipus següents:

a) Exercici de la professió sense complir els requisits per dur a terme actuacions 
professionals pel fet que està inhabilitat o suspès en l’exercici esmentat.

b) Col·laboració a l’exercici d’activitats pròpies de la professió d’arquitecte per part de 
qui no reuneixi els requisits establerts per fer-ho.

c) Realització d’activitats professionals que incorrin en incompatibilitat per raó del 
càrrec o la funció exercits, o en associació o col·laboració amb els qui estiguin afectats per 
aquesta incompatibilitat.

d) Actuacions amb infracció de la normativa legal reguladora de la competència lleial 
entre els professionals, quan s’hagin establert per sentència judicial ferma.

e) Substitució de companys en treballs professionals sense emplenar cap 
comunicació al Col·legi en el moment en què es produeix.

f) Usurpació de l’autoria de treballs professionals aliens.
g) Incompliment dels deures professionals de l’arquitecte.
h) Falsejament o inexactitud greu en la documentació professional.
i) Ocultació o simulació de dades que el Col·legi hagi de conèixer en l’exercici de les 

seves funcions relatives a l’activitat professional i de fixació i recaptació de les contribucions 
dels arquitectes.

j) Actuacions públiques en desprestigi notori de la professió o d’altres professionals, 
o amb menyspreu de l’autoritat legítima del Col·legi. S’entén per actuació pública la que té 
com a destinataris un conjunt indeterminat de receptors, i que per fer-ho es valguin de 
qualsevol mitjà, ja sigui telemàtic, escrit o oral.

k) Exercici de càrrecs col·legials amb infidelitat o amb negligència reiterada dels 
deures corresponents.

l) Incompliment de l’obligació de posar a disposició dels destinataris del servei 
professional la informació exigida a l’article 22.2 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, 
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

m) Actuacions professionals, excepte per mandat judicial exprés o acord entre les 
parts afectades, en obres de reparació o esmena derivades de causes litigioses en què 
hagi actuat com a pèrit.

n) L’actuació d’una societat professional en què participin arquitectes sense que 
estigui inscrita en el Registre de societats professionals del Col·legi corresponent o amb 
l’incompliment dels requisits que estableix la normativa dels registres de societats 
professionals.

ñ) Oferir, difondre o establir relacions laborals amb altres arquitectes quan 
incompleixin la legislació vigent en matèria laboral, i es determini per resolució ferma dels 
òrgans competents. No es poden encobrir relacions laborals sota altres formes de 
contractació.

3. Mereixen la qualificació de molt greus les infraccions qualificables de greus en què 
concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) Intencionalitat manifesta en la conducta.
b) Negligència professional inexcusable.
c) Desobediència reiterada a acords o requeriments col·legials.
d) Dany o perjudici greu del client, d’altres arquitectes, del Col·legi o de terceres 

persones.
e) Existència d’un lucre il·legítim, propi o aliè, possibilitat per l’actuació irregular de 

l’arquitecte.
f) Abús de la confiança dipositada pel client, en especial si concorren les 

circumstàncies de càrrec públic o d’actuació simultània com a promotor o constructor.
g) Estar en l’exercici d’un càrrec col·legial o públic quan es cometi la infracció, quan 

d’aquesta circumstància es derivi un desprestigi més gran de la imatge o dignitat 
professional, o bé quan la infracció s’hagi comès prevalent-se del càrrec esmentat.
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h) Haver estat sancionat anteriorment per resolució ferma a causa de qualsevol 
infracció greu no cancel·lada.

4. Són infraccions lleus les infraccions que comprèn l’apartat 2 d’aquest article que 
revesteixin menys entitat perquè concorren conjuntament falta d’intencionalitat, importància 
escassa del dany causat i ànim diligent de reparar la falta o esmenar-ne els efectes. Per 
contra, les faltes qualificables en principi de lleus són greus quan concorri alguna de les 
circumstàncies que enumera l’apartat 3 d’aquest article.

En concret, són considerades infraccions lleus:

a) Ofendre lleument en qualsevol comunicació privada oral o escrita un arquitecte 
sempre que no hagi transcendit l’ofensa.

b) Ofendre en comunicacions i manifestacions públiques el client que li puguin causar 
dany en els seus interessos o desprestigi.

c) No atendre amb la deguda diligència els requeriments col·legials, les 
comunicacions i les visites d’altres companys o clients.

d) No comunicar oportunament al Col·legi el canvi de domicili professional o qualsevol 
altra circumstància personal que afecti la seva relació amb aquell.

e) No consignar adequadament en els expedients administratius la identificació 
personal, el Col·legi al qual estigui incorporat i el número de col·legiat.

f) No atendre els requeriments derivats de l’obligació de visat col·legial amb la 
diligència deguda quan l’incompliment no constitueixi una infracció greu o molt greu.

g) Qualssevol altres incompliments dels que preveu aquest Estatut general o el codi 
deontològic, quan no constitueixin infracció greu o molt greu.

Article 48. Les sancions i la seva classificació.

1. Es poden imposar les sancions disciplinàries següents:

1a Advertència per ofici.
2a Reprensió pública.
3a Suspensió en l’exercici professional per un termini de fins a sis mesos o, si 

s’escau, inhabilitació pel mateix termini per a l’exercici de càrrecs col·legials.
4a Suspensió en l’exercici professional per un termini entre sis mesos i un dia i un 

any o, si s’escau, inhabilitació pel mateix termini per a l’exercici de càrrecs col·legials.
5a Suspensió en l’exercici professional per un termini entre un any i un dia i dos anys 

o, si s’escau, inhabilitació pel mateix termini per a l’exercici de càrrecs col·legials.
6a Suspensió en l’exercici professional per un termini entre dos anys i un dia i quatre 

anys o, si s’escau, inhabilitació pel mateix termini per a l’exercici de càrrecs col·legials.
7a Expulsió del Col·legi o, si s’escau, inhabilitació permanent per a l’exercici de 

càrrecs col·legials.

2. Quan les infraccions les cometi una societat professional, s’apliquen les mateixes 
sancions que descriu l’apartat anterior amb les especialitats següents:

a) Les sancions 3a a 6a comporten simultàniament la baixa de la societat en el 
Registre de societats professionals pel mateix període de la seva durada;

b) La setena de les sancions consisteix en la baixa definitiva del Registre de societats 
professionals amb la prohibició indefinida d’exercici professional; i

c) No és aplicable la sanció accessòria que descriu l’article 49.2 d’aquests Estatuts.

3. A les infraccions lleus, els corresponen les sancions 1a i 2a, a les greus, les 
sancions 3a, 4a i 5a, i a les molt greus, les sancions 6a i 7a.

Les circumstàncies a què es refereixen els apartats 3 i 4 de l’article 47 operen, a més 
de com a determinants, en un primer moment, per a la qualificació de la infracció de molt 
greu, greu o lleu, com a dada per precisar, seguidament, la sanció concreta aplicable a la 
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infracció resultant d’entre les diverses previstes per a aquesta de conformitat amb el 
paràgraf anterior, i a aquest efecte s’observen les regles següents:

a) La concurrència d’una sola circumstància d’agreujament determina el fet que a la 
infracció, així agreujada en la seva qualificació, s’imposi la sanció menys costosa d’entre 
les previstes per a la qualificació esmentada.

b) La concurrència d’una sola circumstància d’atenuació determina el fet que a la 
infracció, així atenuada en la seva qualificació, s’imposi la sanció més costosa d’entre les 
previstes per a la qualificació esmentada.

c) La concurrència de dues o més circumstàncies d’agreujament, i en tot cas la 
reiteració, determina el fet que a la infracció, així agreujada en la seva qualificació, s’imposi 
la sanció més costosa d’entre les previstes per a la qualificació esmentada.

d) La concurrència de dues o més circumstàncies d’atenuació determina el fet que a 
la infracció, així atenuada en la seva qualificació, s’imposi la sanció menys costosa d’entre 
les previstes per a la qualificació esmentada.

Quan de conformitat amb les regles precedents no sigui possible precisar la sanció 
concreta aplicable, l’òrgan sancionador, a la vista de les circumstàncies de qualsevol ordre 
presents en el supòsit considerat, l’ha de determinar al seu arbitri prudent d’acord amb les 
regles de la sana crítica.

Article 49. Execució i efectes de les sancions.

1. Les sancions no s’executen ni es fan públiques en el butlletí o la circular col·legial 
mentre no siguin fermes. La sanció 1a no s’ha de publicar en cap cas.

2. Les sancions 3a a 7a impliquen accessòriament la suspensió dels drets electorals 
pel mateix període que el de la seva durada, així com el cessament en els càrrecs 
col·legials que s’exerceixin.

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

4. Les sancions que qualsevol Col·legi d’Arquitectes imposi als arquitectes tenen 
efectes en tot el territori espanyol.

5. Totes les sancions imposades, una vegada fermes, s’han de portar al Registre de 
col·legiats, als efectes de la constància de la situació de l’habilitació professional de 
l’arquitecte.

Article 50. Prescripció i cancel·lació.

1. Les infraccions i les sancions prescriuen:

a) Les lleus, al cap de sis mesos.
b) Les greus, als dos anys.
c) Les molt greus, als tres anys.

El termini de prescripció de la falta es comença a comptar des del dia en què s’hagi 
comès, i el termini de prescripció de la sanció es comença a comptar des de l’endemà del 
dia en què adquireixi fermesa la resolució per la qual s’imposa la sanció.

La prescripció s’interromp per qualsevol acte col·legial exprés dirigit a investigar la 
presumpta infracció o a executar la sanció amb coneixement de l’interessat.

2. Les sancions es cancel·len:

a) Si són per infracció lleu, als sis mesos.
b) Si són per infracció greu, als dos anys.
c) Si són per infracció molt greu, als quatre anys.
d) Les d’expulsió, als sis anys.
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Els terminis anteriors es compten des de l’endemà del dia en què la sanció s’hagi 
executat o acabat de complir o hagi prescrit.

La cancel·lació suposa l’anul·lació de l’antecedent a tots els efectes i, en el cas de les 
sancions d’expulsió, permet a l’interessat sol·licitar la reincorporació al Col·legi.

TÍTOL II

El Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya

CAPÍTOL I

Funcions

Article 51. Enumeració.

Per al compliment de les finalitats que se li assignen a l’article 6, el Consell Superior, 
en l’àmbit de les seves competències, i sense detriment de les que corresponen als 
col·legis i consells autonòmics, exerceix les funcions següents:

1. De representació:

a) Representar unitàriament la professió d’arquitecte i les seves organitzacions 
col·legials davant els poders públics d’àmbit estatal, procurant els interessos professionals 
i prestant la seva col·laboració en les matèries de la seva competència, per a la qual cosa 
pot subscriure convenis amb les autoritats i els organismes corresponents.

b) Representar la professió davant altres professions i entitats amb àmbit estatal.
c) Representar la professió en les organitzacions i congressos internacionals.
d) Organitzar els congressos d’arquitectes d’Espanya.
e) Informar, d’acord amb les lleis, dels projectes de disposicions de competència 

estatal que es refereixin a les atribucions i responsabilitats dels arquitectes o a les 
condicions generals de la seva activitat professional o que els afectin.

f) Cooperar a la millora de l’ensenyament de l’arquitectura vetllant especialment per 
la seva deguda adequació als requeriments d’un exercici professional expert i responsable.

2. D’ordenació:

a) Elaborar, amb audiència dels col·legis, les propostes de modificació o substitució 
d’aquests Estatuts generals i sotmetre-les a aprovació oficial d’acord amb la llei.

b) Emetre un informe en el procediment d’elaboració dels Estatuts particulars de cada 
Col·legi o Consell Autonòmic, pel que fa a la seva adequació a aquests Estatuts generals.

c) Conèixer les modificacions de l’àmbit territorial dels col·legis en la forma que 
preveu l’article 4.

d) Elaborar i aprovar la normativa deontològica general de la professió, prenent en 
consideració les propostes dels col·legis i amb audiència d’aquests.

e) Elaborar i aprovar normatives comunes en els supòsits que preveuen els 
articles 20.3 i 33 d’aquests Estatuts, així com en els altres, pertanyents a les funcions 
d’ordenació dels col·legis, en què així es decideixi per tal d’assegurar el degut compliment 
de les finalitats essencials del mateix Consell.

f) Acordar directrius generals de coordinació en matèries d’interès comú.
g) Resoldre els recursos contra actes col·legials en els supòsits que preveu l’article 39 

d’aquests Estatuts.
h) Exercir la potestat disciplinària en els supòsits que preveu l’article 44.4.
i) Informar de les sol·licituds d’incorporació als col·legis que es produeixin sobre la 

base de titulacions expedides per estats no membres de la Comunitat Europea, en funció 
de la normativa aplicable i acordar les directrius generals sobre els mitjans per facilitar el 
coneixement del codi deontològic i de la legislació en matèria d’edificació per part dels 
titulats esmentats.
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3. De coordinació:

a) Portar el Registre general d’arquitectes i el Registre central de societats 
professionals formats per consolidació dels registres col·legials degudament actualitzats.

b) Portar la relació de les titulacions estrangeres d’arquitecte incorporades o 
homologades a Espanya.

c) Arbitrar en els conflictes que se suscitin entre consells autonòmics o col·legis 
pertanyents a diferents comunitats autònomes quan afectin les finalitats essencials del 
Consell, i en la resta de casos que se li sotmetin expressament.

d) Informar i assessorar els col·legis de totes les matèries de caràcter professional o 
col·legial que li sotmetin.

e) Elaborar estadístiques i estudis sobre la professió basant-se en les dades 
proporcionades pels col·legis. Les estadístiques han d’incloure la variable sexe.

f) Promoure entitats i serveis d’interès general per als arquitectes.
g) Assegurar la deguda comunicació i cooperació entre els col·legis per al millor 

exercici de les seves funcions, en particular respecte de les actuacions professionals dels 
arquitectes en àmbits territorials diferents del de la seva col·legiació.

h) Coordinar i mantenir el servei de finestreta única que preveuen els articles 70 i 71 
d’aquests Estatuts.

4. D’organització:

a) Elaborar i aprovar el seu propi Reglament general de règim interior o reglaments 
particulars per matèries específiques.

b) Aprovar els seus propis pressupostos i determinar les contribucions dels seus 
membres d’acord amb aquests Estatuts.

5. En general:

Totes les altres que revesteixin un interès comú i general per a la professió, sense 
perjudici de les competències pròpies de cada Col·legi.

CAPÍTOL II

Organització i funcionament

Article 52. Òrgans.

Són òrgans del Consell Superior:

a) L’Assemblea.
b) El Ple de consellers.
c) El president.

Article 53. L’Assemblea. Composició.

1. L’Assemblea del Consell Superior, en el marc d’aquests Estatuts, és l’òrgan màxim 
de representació de la professió d’arquitecte organitzada col·legialment.

2. Tenen la condició de membres de l’Assemblea:

a) Els membres del Ple de consellers.
b) Tres membres designats per cada Col·legi d’àmbit autonòmic o Consell Autonòmic 

de Col·legis.
c) 120 representants dels col·legis.

3. Els 120 representants dels col·legis es distribueixen per a cada any en proporció 
directa al nombre de col·legiats –exclosos els de caràcter voluntari–, segons el cens a 31 
de desembre de l’any anterior.
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La distribució de representants es fa dividint els 120 llocs pel nombre total de col·legiats 
i multiplicant el quocient pel nombre de col·legiats de cada Col·legi d’àmbit autonòmic o 
Consell Autonòmic. Les fraccions s’arrodoneixen pel sencer més pròxim. Si en algun cas 
el nombre resultant, sumat al dels membres que preveu el paràgraf 2.b) d’aquest article, 
és inferior al de col·legis integrants del Consell Autonòmic o al de les demarcacions 
provincials o insulars del Col·legi d’àmbit autonòmic corresponent, se li han d’afegir els 
representants necessaris per arribar a la xifra esmentada.

Si com a conseqüència d’aquestes operacions no s’assoleix o se sobrepassa el 
nombre de 120, aquest nombre queda reduït o ampliat al que resulti definitivament en cada 
període, encara que això suposi variar el nombre definitiu de representants.

Els representants han de ser membres de la Junta de Govern segons el seu ordre 
previst en els Estatuts particulars corresponents. Si el seu nombre és insuficient s’ha 
d’ampliar amb altres col·legiats que reuneixin els requisits estatutaris per ser membres de 
Junta de Govern i que han de ser elegits, a l’efecte expressat, per cada Col·legi o Consell 
Autonòmic en la forma que determinin els seus Estatuts particulars.

4. En cap cas dos col·legis o consells autonòmics poden sumar més del 45 per 100 
del total dels membres de l’Assemblea que esmenten els paràgrafs b) i c) de l’apartat 2 
d’aquest article. Si, com a conseqüència de les operacions que descriu l’apartat 3, se 
sobrepassa aquest límit, l’excés de representants atribuïts a aquests dos col·legis o 
consells autonòmics es distribuiria entre els altres col·legis o consells autonòmics pel 
mateix procediment aritmètic que s’hi prevegi, i s’ha de fer de la mateixa manera per 
assignar el 45 per 100 entre els dos majoritaris.

5. Els col·legis constituïts que no siguin coincidents en el seu àmbit territorial amb el 
de les seves comunitats autònomes o ciutats respectives amb Estatut d’autonomia han de 
conservar la seva pròpia representació en el Consell Superior, mentre no es constitueixi el 
Consell Autonòmic de Col·legis.

Article 54. L’Assemblea General. Competències.

1. L’Assemblea General ha de celebrar amb caràcter ordinari una sessió anual, 
durant el mes de novembre. També pot celebrar sessions extraordinàries en els supòsits 
següents:

a) Per acord del Ple de consellers.
b) A sol·licitud d’un mínim del 30 per 100 dels representants pertanyents, almenys, a 

quatre col·legis diferents.
c) A sol·licitud de les juntes de Govern de quatre col·legis.
d) Per acord de l’Assemblea General Ordinària del mes de novembre, en aquest cas 

aquesta s’ha de celebrar el mes de març següent, que no té caràcter resolutiu, atès que no 
es poden acords o resolucions amb eficàcia jurídica.

2. L’Assemblea General ordinària ha de tractar de l’aprovació de la memòria del Ple 
sobre la gestió de l’exercici anterior, de la liquidació del pressupost i compte d’ingressos i 
despeses de l’exercici esmentat, així com del programa d’actuació i pressupost del Consell 
per a l’exercici següent. L’ordre del dia es tanca amb el punt precs, preguntes i proposicions.

3. També són competència de l’Assemblea General i es poden incloure en les 
reunions ordinàries o convocar-ne una d’extraordinària, a aquest efecte, els temes 
següents:

a) Aprovar la convocatòria dels congressos d’arquitectes d’Espanya, a proposta del 
Ple de consellers.

b) Aprovar la modificació d’aquests Estatuts.
c) Aprovar el codi deontològic general de la professió.
d) Aprovar definitivament les normes comunes i directrius generals que emanin del 

Consell Superior d’acord amb el que preveuen aquests Estatuts.
e) Aprovar crèdits extraordinaris a proposta del Ple de consellers.
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f) Els altres que siguin competència del Ple de consellers, i que aquest acordi 
sotmetre a consideració de l’Assemblea General.

g) Atorgar la ratificació a les candidatures que es presentin per als càrrecs electius 
del Consell Superior, referits a l’article 61.1.

4. L’Assemblea General no pot prendre acords sobre assumptes que no hagin estat 
inclosos prèviament en l’ordre del dia i dictaminats pel Ple de consellers. Les proposicions 
sobre assumptes pertanyents a la competència de l’Assemblea segons aquest article, si 
es prenen en consideració, les ha de tractar el Ple de consellers, que ha de retre compte 
a l’Assemblea dels acords que s’adoptin.

Article 55. L’Assemblea General. Funcionament.

1. L’Assemblea General la convoca i presideix el president del Consell o qui el 
substitueixi estatutàriament i formen part de la mesa els membres del Ple de consellers. 
Queda constituïda en primera convocatòria amb l’assistència de la majoria dels seus 
membres, o d’un 20 per 100 d’aquests en segona convocatòria, mitja hora després de la 
primera.

2. Necessiten quòrum de presència d’un terç dels membres de l’Assemblea els 
assumptes que suposin la modificació dels Estatuts o del codi deontològic de la professió.

3. Oberta la sessió, s’ha de procedir a l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
Només poden formular objeccions els qui hagin intervingut en la sessió corresponent. Les 
objeccions s’han de presentar per escrit abans de l’inici de la sessió, llevat que l’acta no 
s’hagi repartit amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores, cas en què es poden 
expressar en el mateix acte.

4. A continuació es passa als punts de l’ordre del dia, i el president en pot modificar 
l’ordre de tractament. Es concedeixen fins a tres torns de paraula a favor i els mateixos en 
contra, i el president pot ampliar el debat quan ho consideri oportú.

5. Tenen dret a vot tots els membres presents a l’Assemblea, i no s’admet la 
delegació de vot. Les votacions són ordinàries, nominals o secretes, i són nominals o 
secretes quan ho disposi el president o si ho sol·licita una cinquena part dels assistents, i 
preval la votació secreta si simultàniament se sol·liciten totes dues modalitats. Els acords 
s’han d’adoptar per majoria simple de vots afirmatius sobre negatius.

Article 56. El Ple de consellers. Competències i composició.

1. El Ple de consellers és l’òrgan de Govern i de direcció del Consell Superior i titular 
de les seves competències, excepte les expressament atribuïdes a la resta d’òrgans per 
aquests Estatuts.

2. El Ple està integrat per membres electius: el president, el secretari general, el 
vicepresident i el tresorer; i per membres nats: els degans dels col·legis d’àmbit autonòmic 
o pluriprovincial i els presidents dels consells autonòmics. El secretari general s’integra en 
el Ple de consellers amb veu però sense vot. Tots ells, excepte el secretari general, tenen 
la condició de consellers. El vicepresident i el tresorer, quan no tinguin la condició de 
degans de col·legis o presidents de consells autonòmics de col·legis, s’integren en el Ple 
de consellers amb veu però sense vot i sense la condició de consellers.

3. Els càrrecs de president i secretari general són incompatibles amb els de degà o 
president de Consell Autonòmic de Col·legis. Els càrrecs de vicepresident o tresorer són 
compatibles amb la condició simultània de degà o president de Consell Autonòmic.

4. Els càrrecs de president, secretari general, vicepresident i tresorer del Consell 
Superior tenen una durada de mandat de 4 anys, i s’inicia l’1 de gener i no poden ser 
reelegits consecutivament més d’una vegada. Les vacants que es produeixin amb 
anterioritat a l’expiració del mandat s’han de proveir mitjançant elecció del Ple de consellers 
pel temps que resti fins a la renovació ordinària que correspongui.
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5. En els casos d’absència justificada, els consellers poden atorgar la seva 
representació al membre de les seves juntes de Govern respectives que expressament 
designin a aquest efecte.

6. Els degans dels col·legis integrats en consells autonòmics de col·legis tenen el 
dret d’assistir i intervenir en les sessions del Ple de consellers, amb veu però sense vot.

Cada conseller es pot fer assistir a les reunions per un adjunt designat per ell entre els 
membres de la seva Junta de Govern. L’adjunt consumeix torn d’intervenció en els debats 
quan el conseller renunciï en favor seu. També es pot fer acompanyar per a determinats 
temes per un expert que únicament pot intervenir en el debat si el president l’autoritza 
expressament.

7. Un reglament ha de regular, en primer lloc, el règim i funcionament de les sessions 
del Ple de consellers, en què s’ha d’incloure la participació de degans de col·legis, adjunts 
i experts i, en segon lloc, el règim de votacions.

Article 57. El Ple de consellers. Funcionament.

1. El Ple ha de celebrar sessió ordinària cada dos mesos com a mínim i s’ha de reunir 
en sessió extraordinària totes les vegades que el convoqui el president, d’iniciativa pròpia 
o a sol·licitud de la cinquena part dels consellers.

2. Les convocatòries, inclosa l’ordre del dia, s’han de trametre amb set dies naturals 
d’antelació com a mínim, llevat que concorrin raons d’urgència, cas en què n’hi ha prou 
amb tres dies de termini o amb la conformitat expressa de tots els membres del Ple.

3. Per a la constitució vàlida del Ple degudament convocat es requereix l’assistència, 
en tot cas, del president i del secretari o dels qui els substitueixin estatutàriament, i de la 
totalitat dels consellers en primera convocatòria o de la majoria d’ells o els seus 
representants, en segona convocatòria mitja hora després. Per prendre acords s’ha de 
mantenir un quòrum de presència de la tercera part dels membres del Ple.

4. La sessió s’inicia amb l’aprovació de l’ordre del dia, que es pot ampliar amb els 
assumptes que revesteixin una urgència apreciada per dos terços dels presents. No 
obstant això, si es tracta de temes que afectin específicament un col·legi o consell 
autonòmic, l’ampliació de l’ordre del dia requereix la presència i conformitat del conseller 
afectat o el seu representant. El president pot alterar l’ordre de tractament dels assumptes.

5. Les votacions són ordinàries, nominals o secretes. Les votacions secretes i les 
nominals són procedents quan ho disposi el president o 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. Els empats es dirimeixen 
amb una nova votació en la qual el president té vot de qualitat si es repeteix l’empat.

6. Tenen dret de vot tots els membres del Ple presents o degudament representats, 
excepte el secretari general que hi intervé amb veu però sense vot. El vicepresident i el 
tresorer, quan no tinguin la condició de consellers, poden intervenir amb veu però sense 
vot.

Els acords s’adopten per majoria simple, llevat que a petició d’un conseller se sol·liciti 
que el recompte prevegi una doble majoria, que ha de requerir, en primer terme, la majoria 
simple dels consellers; i una vegada que es produeixi aquesta majoria, és necessari que 
concorri la majoria d’assembleistes de conformitat amb la representativitat corresponent a 
cadascun dels col·legis i consells autonòmics que està materialitzada en els seus 
consellers respectius.

S’exceptuen del que disposa l’apartat anterior, els acords relatius a les funcions que 
esmenten els apartats 2.a), 2.d) 2.e) i 2.f) de l’article 51 o al supòsit que preveu l’article 62, 
per als quals es requereix el vot favorable dels 2/3 dels membres del Ple.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 89  Dijous 12 d'abril de 2018  Secc. I. Pàg. 29

Article 58. El president del Consell Superior.

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

a) Assumir en qualsevol moment la representació unitària de la professió.
b) Convocar, presidir i ordenar les sessions del Ple de consellers i de l’Assemblea 

General.
c) Vetllar pel degut compliment dels acords.
d) Adoptar les disposicions urgents que es requereixin, i retre compte del que s’actuï 

en el següent Ple que se celebri.
e) Ordenar els pagaments.
f) Conformar amb el seu vistiplau les actes i certificacions esteses pel secretari 

general.
g) Exercir la inspecció superior de tots els serveis i les dependències del Consell.
h) Totes les altres que li encarregui el Ple de consellers.

2. L’elecció per a la renovació ordinària del president s’ha de convocar el mes de 
setembre de l’any anterior al d’inici del mandat.

3. El càrrec de president està remunerat amb l’assignació que fixin els pressupostos 
del mateix Consell.

4. En absència, malaltia o vacant del president, el supleix provisionalment en les 
seves funcions el vicepresident o els vicepresidents pel seu ordre, o, si no n’hi ha, el 
conseller de més edat llevat que el Ple designi expressament un altre conseller. El 
president pot delegar la seva representació en altres membres del Ple amb caràcter 
temporal i per a finalitats específiques.

Article 59. El secretari general.

1. Competeix al secretari general:

a) Estendre acta de les sessions del Ple de consellers i de l’Assemblea General.
b) Trametre les convocatòries i notificacions.
c) Guardar els arxius i segells del Consell i expedir les certificacions oportunes.
d) Executar els acords del Consell.
e) Exercir la direcció dels serveis administratius i la prefectura del personal.
f) Exercir les funcions d’autoritat competent i de gestió de la finestreta única 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.

2. Els requisits dels candidats i el règim d’incompatibilitats i vacant són idèntics als 
del president, excepte l’antiguitat mínima en l’exercici professional que és de cinc anys i la 
suplència provisional de les seves funcions que correspon al conseller present més jove.

El càrrec de secretari general es remunera amb l’assignació que acordi el mateix 
Consell.

3. En els casos d’absència, malaltia o vacant del secretari, n’exerceix provisionalment 
les funcions el conseller de menys edat present en cada ocasió.

Article 60. El tresorer del Consell Superior.

Competeix al tresorer:

a) Efectuar la recaptació d’acord amb el pressupost i custodiar els fons del Consell.
b) Executar els pagaments degudament ordenats.
c) Supervisar la comptabilitat i formalitzar el compte de l’exercici vençut i la liquidació 

del pressupost corresponent.
d) Redactar la proposta de pressupost.
e) Informar periòdicament el president i el Ple de l’execució del pressupost i de la 

situació de tresoreria.
f) Supervisar l’inventari actualitzat dels béns del Consell.
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Article 61. Procediment electoral per a la provisió de càrrecs electius del Consell Superior.

1. Els càrrecs de: president, secretari general, vicepresident i tresorer, els escullen 
els degans dels col·legis d’àmbit autonòmic i pluriprovincials i presidents dels consells 
autonòmics de col·legis que formen part del Ple de consellers.

2. Per a la provisió dels càrrecs expressat del Consell Superior per elecció, s’han de 
formalitzar candidatures que incloguin tots els càrrecs esmentats, en candidatures 
completes, tancades i bloquejades. No es pot admetre una candidatura que no prevegi la 
provisió de tots els càrrecs de president, secretari general, vicepresident i tresorer.

3. Les candidatures les han d’avalar, almenys, dos col·legis i les ha de ratificar 
l’Assemblea General mitjançant l’acord oportú i sempre que els candidats n’acceptin la 
candidatura i compleixin els requisits de: ser nacionals d’un país de la Unió Europea i 
arquitectes col·legiats a Espanya, amb 10 anys d’antiguitat com a mínim per al càrrec de 
president i de 5 anys d’antiguitat per als càrrecs de secretari general, vicepresident i 
tresorer; i no haver patit cap sanció disciplinària, llevat que hagi estat cancel·lada.

4. L’Assemblea General es constitueix per procedir a la ratificació de les candidatures. 
A la sessió esmentada les candidatures han d’exposar les seves propostes i programes, 
que han de ser objecte de debat per part l’Assemblea. Les propostes i els programes s’han 
de remetre, amb una antelació de 15 dies, als assembleistes que poden formular 
observacions als candidats sobre els seus programes i condicions d’idoneïtat. Perquè es 
pugui entendre ratificada per l’Assemblea una candidatura ha d’obtenir, almenys, el vot 
afirmatiu de 1/3 part dels membres de l’Assemblea General.

5. L’elecció ha de tenir lloc el mateix dia de la sessió de l’Assemblea General, i han 
de participar en la votació els degans dels col·legis autonòmics i pluriprovincials i els 
presidents dels consells autonòmics de col·legis. L’elecció s’ha d’efectuar per votació 
secreta, i es requereix majoria absoluta en una primera volta. En cas que no s’hi arribi, s’ha 
de procedir a una segona volta entre les dues candidatures que hagin obtingut més vots, i 
n’hi ha d’haver prou aleshores amb la majoria simple. Els empats que es produeixin en 
qualsevol de les dues voltes s’han de dirimir mitjançant votacions addicionals per majoria 
simple.

El còmput de les majories requerides, tant per a la primera volta, com, si s’escau, per 
a la segona o voltes successives, ha de preveure el recompte de doble majoria: majoria 
simple; i la concurrència, així mateix, de majoria en la representació d’assembleistes que 
tingui i corresponguin a cadascun dels col·legis i consells autonòmics, que es materialitza 
en els degans dels col·legis autonòmics i pluriprovincials i presidents de consells 
autonòmics.

Article 62. La moció de censura.

El Ple de consellers pot aprovar mocions de censura respecte del president del Consell 
amb un efecte revocatori del càrrec. La moció exigeix els requisits següents:

a) Ser proposada per la meitat, almenys, dels consellers.
b) Ser llegida en una primera sessió del Ple i sotmesa a debat i votació en una 

segona sessió a celebrar quinze dies després de la primera, com a mínim, i un mes com a 
màxim.

c) Ser aprovada per dos terços dels consellers en votació secreta i personal, sense 
que sigui procedent la representació.

En cas que prosperi la moció, s’ha de procedir immediatament a convocar una nova 
elecció. En cas que no prosperi la moció, no se’n pot plantejar una altra contra la mateixa 
persona en el termini de sis mesos.
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CAPÍTOL III

Règim del Consell Superior

Secció 1a Règim jurídic

Article 63. Normes aplicables.

En la seva organització i funcionament el Consell es regeix per les normes següents:

a) La legislació estatal en matèria de col·legis professionals.
b) La resta de l’ordenament jurídic que li sigui aplicable.
c) Aquests Estatuts generals i el Reglament de règim interior que, si s’escau, s’aprovi 

per al desplegament d’aquest títol II.

Article 64. Eficàcia dels acords.

1. Excepte les resolucions en matèria disciplinària que s’han d’atenir al que preveu 
l’article 49.1, els acords del Consell es consideren executius des de la seva adopció, sense 
cap més altre requisit que la seva notificació o publicació quan sigui procedent, excepte 
que dels seus mateixos termes siguin sotmesos a termini o condició d’eficàcia.

2. Els acords adoptats pels òrgans del Consell en matèria de la seva competència 
vinculen tots els col·legis i consells autonòmics, sense perjudici dels recursos que hi 
puguin interposar les persones legitimades d’acord amb les lleis. En els casos 
d’incompliment, el Ple de consellers, previ requeriment comminatori a l’òrgan de govern 
corresponent, pot acordar la privació de drets de representació del Col·legi o Consell 
incomplidor mentre persisteixi en la seva actitud. Així mateix, el Ple pot acordar en aquests 
casos la incoació d’expedient disciplinari als membres de l’òrgan responsable de donar 
compliment a les resolucions del Consell Superior, com a presumptes autors de falta greu 
segons el que preveu l’article 47.2.k) d’aquests Estatuts.

Article 65. Règim en matèria de recursos.

1. Els recursos davant el Consell Superior en els supòsits que preveu l’article 39 
d’aquests Estatuts els ha de resoldre el Ple de consellers.

Els col·legis, sota la responsabilitat dels seus secretaris, han de remetre al Consell 
Superior els expedients dels recursos en el termini de quinze dies des que siguin requerits 
per fer-ho, i en el mateix termini pot comparèixer, i formular les al·legacions o els informes 
que considerin convenients.

Els consellers s’han d’abstenir d’intervenir en el debat i la votació dels recursos que 
afectin els seus col·legis respectius.

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 s’han de resoldre, en el cas del recurs 
d’alçada, en el termini de tres mesos i en el cas del recurs de reposició, en el termini d’un 
mes des de la seva interposició, excepte les dilacions que justifiqui la seva deguda 
tramitació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi produït cap resolució, els 
interessats poden entendre desestimats els seus recursos excepte en els supòsits en què, 
d’acord amb la legislació general sobre procediment administratiu, sigui procedent 
entendre la seva estimació presumpta.

3. Els acords del Consell conclouen la via corporativa i permeten l’accés a la 
jurisdicció contenciosa administrativa de conformitat amb el que disposa la seva llei 
reguladora.

Article 66. Règim en matèria disciplinària.

1. Correspon al Ple de consellers la resolució dels expedients disciplinaris de la 
competència del Consell Superior segons el que preveu l’article 44.3.
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2. El Reglament intern del Consell ha de regular el procediment disciplinari d’acord 
amb el que estableix el capítol VIII del títol I d’aquests Estatuts i d’acord amb la legislació 
aplicable. Es 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 oportunes de resolució al Ple de consellers.

Secció 2a Règim econòmic

Article 67. Recursos econòmics.

1. Són recursos econòmics del Consell Superior:

a) Les contribucions dels col·legis o consells autonòmics que l’integren.
b) Els drets o honoraris per l’emissió de certificacions, dictàmens, informes o altres 

assessoraments que se li requereixin.
c) Els rendiments del seu patrimoni.
d) Els ingressos per publicacions o altres serveis remunerats que tingui establerts.
e) Les subvencions o donatius que rebi.
f) Tots els altres que li puguin correspondre legalment.

2. Les contribucions econòmiques dels col·legis o consells autonòmics s’han de fixar 
en els pressupostos anuals del Consell d’acord amb el criteri distributiu següent:

1r Un 20 per 100 distribuït linealment per Col·legi o Consell Autonòmic.
2n Un 80 per 100 en proporció al nombre dels seus membres, sense comptar els 

col·legiats de caràcter voluntari.

3. Els col·legis o consells autonòmics respectius estan obligats a recollir en els seus 
pressupostos anuals les contribucions econòmiques fixades pel Consell. Les contribucions 
s’han d’abonar per dotzenes parts dins de la primera setmana de cada mes, i són a càrrec 
de cada Col·legi o Consell Autonòmic les despeses i els interessos que origini la demora 
en el pagament.

4. L’incompliment del deure de contribució econòmica al Consell Superior pot donar 
lloc a l’adopció de les mesures que preveu l’article 64.2, sense perjudici de la legitimació 
específica del Consell per interposar els recursos que consideri convenients en la via 
corporativa col·legial.

Article 68. Pressupostos i comptes.

1. El Consell actua en règim de pressupost anual, únic i anivellat, d’acord amb el que 
estableixen aquests Estatuts per als col·legis en el que sigui aplicable. L’exercici econòmic 
ha de coincidir amb l’any natural.

2. Es pot acumular la totalitat o part del superàvit pressupostari, una vegada aprovat, 
en un fons de reserva per a contingències extraordinàries o agilitació de pagaments 
corrents. El superàvit no incorporat al Fons de reserva i el dèficit pressupostari, si s’escau, 
una vegada aprovats, s’han d’incloure en els estats d’ingressos i despeses del pressupost 
següent a la seva aprovació.

3. Un reglament ha de regular el funcionament i els criteris per a la disposició del 
Fons de reserva.

Secció 3a Règim de gestió administrativa

Article 69. Memòria anual.

1. Els col·legis i el Consell Superior estan subjectes al principi de transparència en la 
seva gestió. Per a això, el Ple de consellers del Consell Superior ha d’elaborar una 
memòria anual que contingui almenys la informació següent:
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a) Informe anual de gestió econòmica, incloses les despeses de personal 
suficientment desglossades i amb l’especificació de les retribucions dels membres de la 
Junta de Govern dels col·legis i càrrecs electes del Consell Superior pel que fa al seu 
càrrec.

b) Import de les quotes aplicables desglossades per concepte i pel tipus de serveis 
prestats, així com les normes per al seu càlcul i la seva aplicació.

c) Informació agregada i estadística relativa als procediments informatius i 
sancionadors en fase d’instrucció o que hagin assolit fermesa, amb indicació de la infracció 
a la qual es refereixen, de la seva tramitació i de la sanció imposada si s’escau, d’acord, 
en tot cas, amb la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

d) Informació agregada i estadística relativa a queixes i reclamacions presentades 
pels usuaris o les seves organitzacions representatives, així com la seva tramitació i, si 
s’escau, dels motius d’estimació o desestimació de la queixa o reclamació, d’acord, en tot 
cas, amb la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

e) Els canvis en el contingut del codi deontològic.
f) Les normes sobre incompatibilitats i les situacions de conflicte d’interessos en què 

estiguin els membres de les juntes de Govern o del Ple del Consell Superior.
g) Informació estadística sobre l’activitat de visat. Les dades s’han de presentar 

desagregades territorialment per col·legis.

2. La memòria anual s’ha de fer pública a través de la pàgina web en el primer 
semestre de cada any.

3. El Consell Superior ha de fer pública, juntament amb la seva memòria, la 
informació estadística a què fa referència l’apartat 1 d’aquest article de manera agregada 
per al conjunt de l’organització col·legial.

4. Als efectes d’emplenar la previsió de l’apartat anterior, els col·legis i els consells 
autonòmics de col·legis han de facilitar al Consell Superior la informació necessària per 
elaborar la memòria anual.

Secció 4a Finestreta única

Article 70. Finestreta única. Organització.

1. Correspon al Consell Superior mantenir en funcionament la finestreta única a 
través dels seus mitjans telemàtics, per assegurar el servei als arquitectes col·legiats i la 
informació que sol·licitin els usuaris, i ha d’establir i mantenir per fer-ho el sistema operatiu 
més idoni i la plataforma tecnològica que garanteixi la interoperabilitat i l’accessibilitat de 
les persones amb discapacitat.

2. El sistema escollit ha d’assegurar la interacció de tots els col·legis i del Consell 
Superior i procurar la interoperabilitat amb la resta d’autoritats competents que preveu la 
Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici.

Article 71. Finestreta única. Funcions.

1. Les funcions de la finestreta única, que el Consell Superior ha de mantenir i 
coordinar a través del sistema operatiu escollit es classifiquen en dos grups de serveis, els 
d’informació i els de gestió de tràmits col·legials. El sistema operatiu coordinat pel Consell 
Superior ha d’assegurar l’operativitat de totes aquestes funcions i en particular les de 
gestió que es refereixen a col·legiació i visat col·legial.

2. El Consell Superior, a través de la finestreta única, ha de garantir la deguda 
coordinació amb els col·legis per oferir als arquitectes col·legiats la realització de tots els 
tràmits necessaris per a la col·legiació, el seu exercici i la seva baixa en el Col·legi, a 
través d’un únic punt per via electrònica i a distància.
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3. Concretament, el Consell Superior ha de fer tot el necessari perquè, a través 
d’aquesta finestreta única, els arquitectes col·legiats puguin de manera gratuïta:

a) Obtenir tota la informació i formularis necessaris per a l’accés a l’activitat 
professional i el seu exercici.

b) Presentar tota la documentació i les sol·licituds necessàries, incloent-hi la de la 
col·legiació.

c) Conèixer l’estat de tramitació dels procediments en què tinguin la consideració 
d’interessats i rebre la notificació corresponent dels actes de tràmit preceptius i la resolució 
d’aquests pel Consell Superior i els col·legis, inclosa la notificació dels expedients 
disciplinaris quan no sigui possible per altres mitjans.

d) Rebre les convocatòries a les juntes generals ordinàries i extraordinàries i tenir 
coneixement de l’activitat pública i privada del Consell Superior i dels col·legis.

4. A través de la finestreta única esmentada, el Consell ha d’oferir la informació 
següent als usuaris, que ha de ser clara, inequívoca i gratuïta:

a) L’accés al Registre general consolidat d’arquitectes, que ha d’estar permanentment 
actualitzat i en què han de constar, almenys, les dades següents: nom i cognoms dels 
professionals col·legiats, número de col·legiació, titulacions universitàries que habilitin per 
a l’exercici de la professió d’arquitecte, domicili professional i situació d’habilitació 
professional.

b) L’accés al Registre de societats professionals, que ha de tenir el contingut que 
descriu l’article 8 de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.

c) Les vies de reclamació i els recursos que es poden interposar en cas de conflicte 
entre el client o l’usuari i un col·legiat o entre el client o l’usuari i els col·legis o el Consell 
Superior.

d) Les dades de les associacions o organitzacions de consumidors i usuaris a les 
quals els destinataris dels serveis professionals es poden adreçar per obtenir assistència.

e) El contingut del codi deontològic.

Article 72. Desplegament reglamentari.

El sistema d’interconnexió entre el Consell Superior i els col·legis d’arquitectes la seva 
estructura i funcions es concreta mitjançant una norma aprovada pel Consell Superior.

TÍTOL III

Altres disposicions

Article 73. Principi de no discriminació per raó de gènere.

1. S’ha de vetllar per l’observança del principi informador sobre igualtat de tracte 
entre dones i homes, tal com està establert a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a 
la igualtat efectiva de dones i homes.

2. Es fa constar que el llenguatge utilitzat en el text d’aquests Estatuts aplica el 
gènere masculí com a genèric per designar els dos sexes.

Article 74. Col·legis oficials d’arquitectes de Ceuta i de Melilla.

1. Les contribucions econòmiques als pressupostos del Consell Superior de Col·legis 
corresponents als col·legis de Ceuta i de Melilla, en aplicació del que disposa l’article 67.2, 
s’han d’abonar d’acord amb el criteri següent:

a) Amb càrrec a cadascun dels col·legis esmentats, la quantitat equivalent a una 
contribució per col·legiat igual a la que correspongui, entre els col·legis d’arquitectes 
restants, al de menys nombre de col·legiats.
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b) Amb càrrec als col·legis o consells autonòmics de col·legis restants, en proporció 
a les seves contribucions respectives i com a complement d’aquestes, la resta de la 
quantitat deguda.

2. La representació a l’Assemblea General del Consell Superior corresponent als 
col·legis esmentats, segons l’article 53.2 b), és d’un membre per cadascun d’aquests.
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