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1. EL CONTEXT I LA JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL ESTATUTÀRIA. 
 
 
1.1. UN CANVI DE LA DENOMINACIÓ SOCIAL DEL COL·LEGI MOTIVAT PEL REQUERIMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
1.1.1. Les organitzacions col·legials de l’enginyeria tècnica industrial han promogut en els darrers anys un canvi 
en la seva denominació social per tal d’integrar en la seva denominació als graduats en enginyeria de l’àmbit 
industrial i, per tant, adaptar-la a la realitat i les necessitats de les persones col·legiades. 
 
En aquest sentit, el nostre Consell General va canviar la seva denominació de “Consejo General de los Colegios 
Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales” a “Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados 
de la rama industrial de la Ingeniería, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de España”, que va 
ser aprovat mitjançant Reial Decret 143/2016, de 8 d’abril (BOE núm. 92, de 16 d’abril de 2016).   
 
El nostre Consell de col·legis de Catalunya va modificar la seva denominació de “Consell  de Col·legis 
d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya” a “Consell de Col·legis d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics 
Industrials de Catalunya”, que va ser declarada a la legalitat per la Resolució JUS/1594/2017, de 28 de juny 
(DOGC núm. 7410, de 12 de juliol de 2017). 
 
Seguint el criteri del Consell català que té com a una de les seves funcions la coordinació dels col·legis 
professionals que el composen, el Col·legi va promoure una modificació estatuària consistent en el canvi de 
denominació de “Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona” a la de “Col·legi d’Enginyers Graduats i 
d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona”, que també va ser declarada adequada a la legalitat mitjançant 
Resolució JUS/431/2018, de 23 de febrer (DOGC núm. 7579, de 15 de març de 2018). 
 
1.1.2. Posteriorment, per una banda, el Consell General d’Enginyers Industriales i el Col·legi Nacional 
d’Enginyers Provinents de l’Institut Catòlic d’Art i Indústries (ICAI) varen impugnar davant el Tribunal Suprem el 
Reial Decret 143/2016 i, per tant, la denominació “Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados de la 
rama industrial de la Ingeniería, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de España”. 
 
La sentència del Tribunal Suprem (Sala contenciós administrativa) núm. 1708/2017, de 8 de novembre, va 
estimar el recurs i va anular Reial Decret 143/2016, amb la justificació següent: 
 

“Además, la denominación «Graduado en la rama Industrial de la Ingeniería» lleva a 
confusión al poder identificar o asimilar la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial 
con otras profesiones reguladas como las de Ingeniero Industrial, pues si bien la titulación 
que habilita para el ejercicio de la profesión de estos últimos es la de Master y no la de 
Grado, es lo cierto que el carácter genérico de la expresión utilizada puede inducir a error en 
los usuarios de los servicios en lo que se refiere a las competencias profesiones que unos y 
otros ostentan. En efecto, la forma de acceso a las distintas profesiones a través de un 
Grado o Master, no es un elemento decisivo, ni conocido por el conjunto de los usuarios y, 
por contra, la inclusión de la aludida expresión que incorpora la palabra «Ingeniería» puede 
dar lugar a error en las respectivas atribuciones profesionales y sobre quiénes son los 
profesionales que integran el Colegio, afectando así a la delimitación subjetiva de otros 
Colegios, como los de Ingenieros, ahora recurrentes”. 
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1.1.3. Per altra banda, en data 2 d’abril de 2018, la Federació d’Associacions d’Enginyers Industrials d’Espanya 
va interposar recurs potestatiu de reposició contra les resolucions del Departament de Justícia que declaraven 
adequades a la legalitat les noves denominacions del Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona, així com del Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona. 
 
Mitjançant la resolució de la secretària General del Departament de Justícia de 26 de juny de 2019, els recursos 
van ser estimats emprant els arguments exposats en la referida sentència del Tribunal Suprem i, per tant, 
anul·lades les resolucions de modificació de les denominacions dels Col·legis de Barcelona i de Girona. 
 
Aquesta resolució, que havia d’haver estat dictada en un termini màxim d’un mes des de la interposició del 
recurs i no pas un any i dos mesos després, disposa: 
 

“Instar els col·legis d’enginyers tècnics industrials de Barcelona i Girona perquè en un 
termini de sis mesos aprovin uns nous estatuts, els presentin al Departament de Justícia per 
de declarar-se l’adequació a la legalitat, i disposar-ne la seva inscripció al Registre de 
Col·legis professionals”. 

 
 
En conseqüència, vistos els precedents administratius i judicials, el present projecte de modificació estatuària 
promou el canvi de denominació del Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona que, un cop aprovada per la Junta General Extraordinària, passarà a ser la de Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona. 

 
Els articles objecte de la modificació, per a la seva adaptació, són: 

 

• Article 1. Origen i naturalesa 

• Article 2 (apartat 1). Marc legal i règim jurídic. 

• Article 5. Idioma. 

• Article 6. (apartat 2). 

• Article 11. Requisits d’incorporació. 

• Article 18. 

• Article 57 (apartat 4). Escrutini. 
 
 
 
1.2. ADAPTACIÓ DEL PERÍODE MÀXIM DEL MANDAT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN A LA 
LEGISLACIÓ APLICABLE. 
 
El vigent article 39 del Estatuts col·legials disposa que: 
 

“Els membres de la Junta de Govern seran elegits per un termini de 4 anys i no podran 
acumular més de dos mandats consecutius en el mateix càrrec. La renovació de la Junta es 
durà a terme en la seva totalitat. 

 
En canvi, l’article 51.1 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis 
professionals, estableix que: 
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“(…) El mandat dels membres de l'òrgan de govern no pot excedir de quatre anys, i l'exercici 
d'un mateix càrrec en aquest òrgan queda limitat, comptant les reeleccions que es puguin 
produir, a un màxim de dotze anys consecutius. 

 
 
En conseqüència el present projecte de modificació estatuària promou adaptar el període dels mandats al que 
estableix la Llei. 
 
 
2. MARC NORMATIU.  
 
- La Constitució Espanyola (article 36).  
- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (article 125). 
- La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals (arts. 42, 45, 
46).  
- Els Estatuts del Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (arts. 30.1, 32.2; 
38.1, lletra k).  
 
 
3. COMPETÈNCIES DELS ÒRGANS DEL COL·LEGI EN LA MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA.  
 
De conformitat amb l’article 38 dels Estatuts col·legials, la Junta de Govern del Col·legi ostenta la facultat de 
proposar el text de modificació dels Estatuts i elevar-los posteriorment a l’Assemblea General Extraordinària 
convocada a tal efecte per a la seva aprovació definitiva conforme el que preveu l’article 46.2 de la Llei 7/2006 i 
l’article 30.1 i 32.2 dels vigents Estatuts col·legials.  
 
 
4. PROCEDÈNCIA DE SOTMETRE EL PROJECTE DE MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA A PERÍODE 
D’INFORMACIÓ PÚBLICA.  
 
L’article 42.2 de la Llei 7/2006 preveu que el projecte de modificació estatutària se sotmetrà a informació pública 
durant un termini no inferior a un mes, a fi que els col·legiats puguin tenir coneixement del mateix, i formular, si 
escau, les al·legacions, els suggeriments o les esmenes que considerin convenients.  
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