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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ JUS/969/2017, de 21 d'abril, de modificació dels Estatuts del Col·legi d'Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona.
Atès l'expedient de modificació dels Estatuts del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, del qual
resulta que en data 13 d'abril de 2017 es va presentar la documentació prevista a l'article 46 de la Llei 7/2006,
de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, sobre la modificació de
l'article 6 dels Estatuts, aprovada en la Junta General Extraordinària del Col·legi de data 22 de maig de 2014;
Atesos l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l'Estatut d'autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis en el mercat interior, i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la
Resolució JUS/2716/2009, de 28 de setembre (DOGC núm. 5480, de 8.10.2009); la Resolució JUS/953/2010,
de 24 de març (DOGC núm. 5602, de 7.4.2010); la Resolució JUS/612/2016, de 3 de març (DOGC núm. 7080,
de 16.3.2016); i la Resolució JUS/2876/2016, de 14 de desembre (DOGC núm. 7273 de 23.12.2016);
Vist que la modificació de l'article 6 dels Estatuts s'adequa a la legalitat;
Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s'han aportat els documents
essencials i que s'han complert tots els tràmits establerts;
A proposta de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques,

Resolc:

−1 Declarar l'adequació a la legalitat de l'article 6 dels Estatuts del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i
disposar-ne la inscripció al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya.

−2 Disposar que aquesta modificació es publiqui al DOGC com a annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 21 d'abril de 2017

P. d. (Resolució JUS/820/2016, de 31.3.2016, DOGC de 6.4.2016)
Xavier Bernadí i Gil
Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Annex
Article 6 dels Estatuts del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
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Article 6
Composició
1. El Col·legi està format per persones col·legiades d'acord amb el que disposen els presents Estatuts.
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.
3. La col·legiació serà obligatòria per a l'exercici de la professió, ja sigui per compte pròpia o per compte d'altri,
segons exigeixi la legislació vigent.
També s'hi podran integrar, amb caràcter voluntari, els graduats en enginyeria de l'àmbit industrial no
previstos en l'Ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, o aquella disposició que la substitueixi o complimenti,
sempre i quan el seu títol no habiliti a una professió regulada i col·legiada diferent a les titulacions descrites en
l'apartat anterior.
4. Els estudiants que tinguin el 50 % dels crèdits aprovats de les titulacions previstes a l'apartat 2 podran
sol·licitar la condició de persones associades, sense drets polítics, per tal de rebre assessorament professional i
gaudir de determinats serveis col·legials que acordi la Junta de Govern.
Les persones associades contribuiran a les càrregues col·legials de manera proporcionada als serveis col·legials
que els siguin oferts, en la forma que l'Assemblea General determini en aprovar les quotes anuals, a proposta
de la Junta de Govern.
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