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Article 1. Origen i naturalesa. 
 
El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, que té el seu 
origen l’any 1958, és una corporació de dret públic, amb personalitat 
jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per al compliment de les 
seves finalitats. 
 

 
Article 1. Denominació i naturalesa jurídica. 
 
El Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Barcelona, que té el seu origen l’any 1958, és una corporació de 
dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat 
d’obrar per al compliment de les seves finalitats. 
 
 

 

 

2.1 

 
Article 2. Marc legal i règim jurídic. 
 
1. El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona es regeix 
per aquests Estatuts, per la Llei de col·legis professionals de Catalunya 
i per les altres disposicions que en cada moment siguin aplicables. 
 

 
Article 2. Marc legal i règim jurídic. 
 
1. El Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona es regeix per aquests Estatuts, per la Llei de 
col·legis professionals de Catalunya i per les altres disposicions que en 
cada moment siguin aplicables. 
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Article 5 . Idioma 

 

El català és la llengua pròpia del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona. El castellà també és llengua oficial. Es 
publicaran també en castellà els presents Estatuts, les seves 
modificacions i aquelles disposicions reglamentàries de caràcter 
general que regeixin la vida corporativa i els drets i les obligacions dels 
col·legiats, així com les convocatòries de les juntes generals i de les 
eleccions per cobrir càrrecs de la Junta de Govern. 

 
Article 5 . Idioma 
 

El català és la llengua pròpia del Col·legi d’Enginyers Graduats i 
d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. El castellà també és 
llengua oficial. Es publicaran també en castellà els presents Estatuts, 
les seves modificacions i aquelles disposicions reglamentàries de 
caràcter general que regeixin la vida corporativa i els drets i les 
obligacions dels col·legiats, així com les convocatòries de les juntes 
generals i de les eleccions per cobrir càrrecs de la Junta de Govern. 
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6.2 

 
Article 6. Composició 
 
2. Per pertànyer al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona com a col·legiat serà requisit estar en possessió dels títols 
oficials universitaris reconeguts, en els termes establerts en la 
legislació vigent, següents: 
a) Enginyer tècnic industrial, d'acord amb els plans d'estudis anteriors 
al Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre; així com plans d'estudis 
d'acord amb els reials decrets 1402/1992, 1403/1992, 1404/1992, 
1405/1992 i 1406/1992, tots ells de 20 de novembre. 
b) Graduat en enginyeria de l'àmbit industrial obtingut d'acord amb el 
previst a l'article 12.9 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre i 
conforme a les condicions establertes en l'Ordre CIN/351/2009, de 9 de 
febrer, o aquella disposició que la substitueixi o complementi. 
c) Pèrit industrial. 
d) Enginyer tècnic en disseny industrial, d'acord amb el pla d'estudis 
regulat al Reial decret 1462/1990, de 26 d'octubre. 
e) Graduat en enginyeria en disseny industrial i desenvolupament de 
producte. 
f) Títol estranger que hagi estat homologat oficialment, a efectes 
professionals, per l'Estat al d'enginyer tècnic industrial o enginyer tècnic 
en disseny industrial, o bé als títols previstos en aquest article. 
 
 

 
Article 6. Composició 

 
2. Per pertànyer al Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers 
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d'acord amb els reials decrets 1402/1992, 1403/1992, 1404/1992, 
1405/1992 i 1406/1992, tots ells de 20 de novembre. 
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previst a l'article 12.9 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre i 
conforme a les condicions establertes en l'Ordre CIN/351/2009, de 9 de 
febrer, o aquella disposició que la substitueixi o complementi. 
c) Pèrit industrial. 
d) Enginyer tècnic en disseny industrial, d'acord amb el pla d'estudis 
regulat al Reial decret 1462/1990, de 26 d'octubre. 
e) Graduat en enginyeria en disseny industrial i desenvolupament de 
producte. 
f) Títol estranger que hagi estat homologat oficialment, a efectes 
professionals, per l'Estat al d'enginyer tècnic industrial o enginyer tècnic 
en disseny industrial, o bé als títols previstos en aquest article. 
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11 

 
Article 11. Requisits d’incorporació. 
 
Per ingressar al Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 
són necessaris els següents requisits: 
 
1. Tenir la majoria d’edat. 
2. Estar en possessió de qualsevol de les titulacions a què fa referència 
l’article 6 d’aquests Estatuts. 
3. No estar sotmès a causa d’incompatibilitat. 
4. No estar sotmès a causa de denegació de la incorporació. 
5. Satisfer la quota d’ingrés al Col·legi. 
6. Els altres requisits que en cada moment estiguin legalment vigents. 

 
 

 
Article 11. Requisits d’incorporació. 
 
Per ingressar al Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona són necessaris els següents 
requisits: 
1. Tenir la majoria d’edat. 
2. Estar en possessió de qualsevol de les titulacions a què fa referència 
l’article 6 d’aquests Estatuts. 
3. No estar sotmès a causa d’incompatibilitat. 
4. No estar sotmès a causa de denegació de la incorporació. 
5. Satisfer la quota d’ingrés al Col·legi. 
6. Els altres requisits que en cada moment estiguin legalment vigents. 
 

 

 

 

 

18 

 
Article 18 
 
Totes les societats professionals constituïdes d’acord amb el que 
disposa la Llei 2/2007, de 15 de març, per a l’exercici professional, 
exclusivament o junt amb una altra activitat professional que no resulti 
legalment incompatible i el domicili de la qual es trobi dins l’àmbit 
territorial d’aquest Col·legi, s’hauran d’inscriure en el Registre de 
Societats Professionals del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona. 
 

 
Article 18 
 
Totes les societats professionals constituïdes d’acord amb el que 
disposa la Llei 2/2007, de 15 de març, per a l’exercici professional, 
exclusivament o junt amb una altra activitat professional que no resulti 
legalment incompatible i el domicili de la qual es trobi dins l’àmbit 
territorial d’aquest Col·legi, s’hauran d’inscriure en el Registre de 
Societats Professionals del Col·legi d’Enginyers Graduats i 
d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. 
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57.4 

 

 
Article 57. Escrutini 
 
4. Una vegada hagi acabat l'escrutini, el president de la Mesa Electoral 
farà públic el resultat, de paraula i amb els mitjans tecnològics de què 
es disposi, i es proclamaran seguidament electes els membres de la 
candidatura que hagi obtingut el major nombre de vots. 
 
En cas d'empat, s'entendrà elegida la candidatura en la que el membre 
que es presenta a càrrec de degà més temps que està donat d'alta en 
el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. 
 

 
Article 57. Escrutini 
 
4. Una vegada hagi acabat l'escrutini, el president de la Mesa Electoral 
farà públic el resultat, de paraula i amb els mitjans tecnològics de què 
es disposi, i es proclamaran seguidament electes els membres de la 
candidatura que hagi obtingut el major nombre de vots. 
 
En cas d'empat, s'entendrà elegida la candidatura en la que el membre 
que es presenta a càrrec de degà més temps que està donat d'alta en 
el Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Barcelona. 
 

 


