Nota informativa

1.

Què és el Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra?

El Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra, creat per la Llei 26/2012, del 18 d’octubre, és una
corporació de dret públic, amb caràcter associatiu i professional, amb personalitat jurídica pròpia i
amb plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats i per a l’exercici de les seves
funcions.

2.

Quines són les seves finalitats?

Regular i ordenar l’exercici de l’activitat professional relacionada amb l’enginyeria, així com la
salvaguarda i l’observança dels seus principis ètics, deontològics i jurídics.
Vetllar perquè l'actuació dels seus col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la
societat i especialment per garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions
deontològiques de la professió. Igualment, té com a finalitat la representació exclusiva de la
professió i la defensa dels interessos professionals dels col·legiats.

3.

Qui es pot col·legiar?

Per a ser admès com a membre del Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra és necessari complir els
requisits següents:
Estar en possessió d’un títol d’enginyer, lliurat o reconegut pel Govern d’Andorra, que sigui
adequat, d’acord amb la Llei, per a l’exercici de la professió d’enginyer.
Tenir la nacionalitat andorrana, o acreditar la residència efectiva i permanent al Principat. En
aquest últim cas, la incorporació al Col·legi estarà subjecta al tracte de reciprocitat que permeti
l’exercici efectiu de la professió liberal als nacionals andorrans en l’estat d’origen del sol·licitant.
Disposar de la corresponent autorització habilitant emesa pel Govern.
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4.

Quin són els règims de col·legiació?

El Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra incorpora dos règims de col·legiació: el d’exercent i el de no
exercent. Tots els col·legiats són membres de ple dret del Col·legi, sense perjudici dels diferents drets
i obligacions que es derivin de cadascun dels règims de col·legiació.
És requisit indispensable per a l'exercici de la professió d’enginyer la incorporació al Col·legi Oficial
d’Enginyers d’Andorra com a membre exercent. No obstant això, el requisit de col·legiació és opcional
quan es tracta de personal de l'Administració pública andorrana, llevat que la legislació en disposi
altrament.
El règim de no exercent està previst per a aquelles persones que, complint els requisits de col·legiació
previstos als Estatuts del Col·legi, no desitgin exercir la professió d’enginyer.

5.

Quin és el procediment estatutari de col·legiació?

Per tal d’obtenir la incorporació al Col·legi, la persona interessada ha d’adreçar una sol·licitud al
Col·legi, acompanyada del seu corresponent Pla d’estudis, així com dels documents que acrediten que:
Es troba en possessió d’un títol d’enginyer, lliurat o reconegut pel Govern d’Andorra, que sigui
adequat, d’acord amb la Llei, per a l’exercici de la professió d’enginyer.
Té la nacionalitat andorrana, o que és resident, de manera efectiva i permanent, al Principat
d’Andorra. En aquest últim cas, la incorporació al Col·legi estarà subjecta al tracte de reciprocitat
que permeti l’exercici efectiu de la professió liberal als nacionals andorrans en l’estat d’origen
del sol·licitant.
La Junta de Govern examina la sol·licitud, verifica els documents aportats i, si els considera
conformes, emet un informe favorable i el lliura a la persona interessada perquè l’acompanyi a la
sol·licitud que ha d’adreçar al Govern per obtenir l’autorització d’exercici de la professió.
Una vegada obtinguda l’autorització d’exercici per part de Govern, la persona interessada la tramet al
Col·legi, el qual haurà d’acordar a la persona interessada l’alta definitiva com a membre, i l’haurà
d’inscriure en el Registre de membres del Col·legi.
La Junta de Govern pot aprovar els impresos i formularis que consideri convenients per facilitar la
tramitació dels expedients d’alta al Col·legi.
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6.

Quin són els drets dels col·legiats?

Participar en la gestió del Col·legi i, per tant, exercir els drets de vot i d’accés als càrrecs
col·legials, en la forma que estableixen els Estatuts del Col·legi.
Participar en les activitats del Col·legi, complint les condicions generals que en cada cas
s’estableixin, i rebre informació adequada sobre la marxa i funcionament del Col·legi.
Prendre part en les activitats de formació que organitzi el Col·legi.
Impugnar els acords dels òrgans del Col·legi, quan els considerin contraris a la Llei o a l’interès
general de la professió, o resultin lesius per als seus propis interessos.
Els altres que deriven de la Llei i dels Estatuts.
Els membres col·legiats com a exercents tenen, a més a més, els drets següents:
Actuar professionalment en l’àmbit territorial del Principat d’Andorra, segons les regles i les
tècniques pròpies del saber de la professió, ja sigui de forma particular o bé al servei de
qualsevol empresa o Administració Pública, i dins dels límits establerts per les aptituds i
competències atorgades pel seu títol d’ensenyança.
Sol·licitar a la Junta de Govern l’empara del Col·legi quan considerin lesionats o menyscabats els
seus drets i interessos professionals.
Realitzar els projectes, dictàmens, peritatges, valoracions o altres que siguin sol·licitats al
Col·legi per entitats o particulars i que els hi corresponguin per torn prèviament establert.
Al visat oficial de documents professionals, projectes, contractes de treball, etc., en els casos i
amb els efectes que estableixi la legislació vigent.

7.

Quin són els deures dels col·legiats?

Assistir als actes corporatius i participar en la vida col·legial en la forma establerta pels presents
Estatuts i en la normativa interna del Col·legi, acceptant els càrrecs per als quals siguin elegits,
llevat de causa justificada.
Complir estrictament les prescripcions estatutàries i els acords vàlidament adoptats pels òrgans
del Col·legi.
Pagar les quotes i drets que s’estableixin per al sosteniment del Col·legi i per al finançament de
les seves activitats i serveis.
Posar en coneixement del Col·legi els casos d’intrusisme dels quals tinguin notícia.
Respectar els drets professionals o corporatius d’altres col·legiats, evitant la competència
deslleial i l’intrusisme.
Conèixer i complir les normes d’ètica professional contingudes en el Codi deontològic del
Col·legi.
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Acceptar les resolucions del Col·legi emanades de la seva mediació o arbitratge quan li hagin
sotmès la resolució de conflictes per motius professionals.
Facilitar al Col·legi les dades necessàries per al correcte funcionament d’aquest.
Els altres que deriven de la Llei i dels Estatuts del Col·legi.
Els membres col·legiats com a exercents tenen, a més a més, els deures següents:
Actuar segons les regles i les tècniques pròpies del saber de la professió corresponent, prenent en
consideració les experiències pròpies del sector i dins dels límits establerts per les aptituds i
competències atorgades pel seu títol d’ensenyança.
Sotmetre a visat del Col·legi els treballs realitzats en l’exercici de la professió, amb la finalitat de
verificar els requisits de correcció formal dels documents de caràcter tècnic que els integren.
Rebre formació professional continuada.
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