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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
LLEI 1/2017, del 6 de febrer, de fusió del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de
Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el Col·legi d'Enginyers Tècnics
Agrícoles i Forestals de Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul
D'acord amb l'article 125 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la Generalitat té competència exclusiva en
matèria de col·legis professionals.
La Llei 7/2006, del 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, faculta
l'Administració de la Generalitat perquè promogui la fusió voluntària dels col·legis professionals.
El Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyers
Tècnics Forestals de Catalunya han promogut el procés d'unificació i han consensuat les bases per a fer-la
efectiva per mitjà dels acords adoptats en les assemblees generals extraordinàries d'ambdues corporacions de
dret públic, en les quals s'han aprovat el conveni d'unificació dels col·legis i els estatuts provisionals que han de
regir el període transitori d'unificació.
La ponderació dels interessos en joc posa de manifest els avantatges derivats de la unificació col·legial,
especialment amb relació a la necessitat d'adaptar-se a les innovacions tecnològiques i científiques, que
incideixen cada vegada més en els processos agrícoles i forestals, per tal de contribuir a millorar la
competitivitat i, en conseqüència, adequar l'oferta a una demanda cada vegada més selectiva, i també amb
relació a la defensa dels col·legiats i a la interlocució del col·legi amb l'Administració.
Així doncs, d'acord amb el que disposa l'article 54 de la Llei 7/2006, aquesta llei fusiona el Col·legi Oficial
d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals de
Catalunya.

Article únic. Fusió del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya i el Col·legi
Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya
1. Es fusionen el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya i el Col·legi Oficial
d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.
El nou Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya agrupa enginyers tècnics agrícoles i
forestals, amb independència de la titulació amb la qual hagin accedit a la professió, amb igualtat de drets i
obligacions.
2. Es crea una comissió gestora, que es regeix pel conveni protocol·litzat en escriptura pública el 17 de juliol de
2015 i aprovat pels dos col·legis que es fusionen, per tal que dugui a terme el procés de fusió en el termini
d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei.
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Disposició addicional. Estatuts del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
Els estatuts definitius del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, una vegada aprovats,
juntament amb el certificat de l'acta de l'assemblea constituent, s'han de trametre al departament competent
en matèria de col·legis professionals, perquè se'n qualifiqui la legalitat i es publiquin en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Disposició transitòria. Patrimoni, personal i constitució del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de
Catalunya
1. El patrimoni i el personal de les organitzacions col·legials que aquesta llei fusiona s'han d'incorporar al
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.
2. El Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya se subroga en el personal, els drets i les
obligacions dels col·legis que aquesta llei fusiona.
3. El Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya quedarà formalment constituït i adquirirà
personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar quan es constitueixin formalment els seus òrgans de govern,
moment en què quedaran dissolts els col·legis que han donat origen al col·legi resultant de la fusió.

Disposició derogatòria
Es deroga el Decret 335/1996, del 29 d'octubre, pel qual es constitueix el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics
Forestals de Catalunya per aplicació de la disposició transitòria segona de la Llei 13/1982, del 17 de desembre.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 6 de febrer de 2017

Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya

Carles Mundó i Blanch
Conseller de Justícia

(17.040.080)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
LEI 1/2017, deth 6 de hereuer, de fusion deth Collègi Oficiau d'Enginhèrs Tecnics Agricòles e Perits
Agricòles de Catalonha e eth Collègi Oficiau d'Enginhèrs Tecnics Forestaus de Catalonha en Collègi
d'Enginhèrs Tecnics Agricòles e Forestaus de Catalonha.
Eth president dera Generalitat de Catalonha

Sigue notòri a toti es ciutadans qu'eth Parlament de Catalonha a aprovat e jo, en nòm deth Rei e d'acòrd tamb
çò qu'establís er article 65 der Estatut d'autonomia de Catalonha, promulgui era següenta

LEI

Preambul
D'acòrd damb er article 125 der Estatut d'autonomia de Catalonha, era Generalitat a competéncia exclusiva en
matèria de collègis professionaus.
Era Lei 7/2006, deth 31 de mai, der exercici de professions titolades e des collègis professionaus, faculte ara
Administracion dera Generalitat entà que promòigue era fusion volontària des collègis professionaus.
Eth Collègi Oficiau d'Enginhèrs Tecnics Agricòles e Perits Agricòles de Catalonha e eth Collègi Oficiau
d'Enginhèrs Tecnics Forestaus de Catalonha an promoigut eth procès d'unificacion e an acordat per consens es
bases entà hèr-la efectiva per miei des acòrds adoptadi enes assemblades generaus extraordinàries d'andues
corporacions de dret public, enes quaus s'an aprovat eth convèni d'unificacion des collègis e es estatuts
provisionaus qu'an de regir eth periòde transitòri d'unificacion.
Era ponderacion des interèssi en jòc met en evidéncia es avantatges derivadi dera unificacion collegiala, mès
que mès en çò que hè ath besonh d'adaptar-se as innovacions tecnologiques e scientifiques, que suberviuen de
mès en mès enes procèssi agricòles e forestaus, entà contribuïr a melhorar era competitivitat e, en
conseqüéncia, adaptar era aufèrta a ua demanda de mès en mès selectiva, e tanben en çò que hè ara defensa
des collègiats e ara interlocucion deth Collègi damb era Administracion.
Atau donques, d'acòrd damb çò que dispòse er article 54 dera Lei 7/2006, aguesta lei fusione eth Collègi
Oficiau d'Enginhèrs Tecnics Agricòles e Perits Agricòles de Catalonha e eth Collègi Oficiau d'Enginhèrs Tecnics
Forestaus de Catalonha.

Article unic. Fusion deth Collègi Oficiau d'Enginhèrs Tecnics Agricòles e Perits Agricòles de Catalonha e eth
Collègi Oficiau d'Enginhèrs Tecnics Forestaus de Catalonha
1. Se fusionen eth Collègi Oficiau d'Enginhèrs Tecnics Agricòles e Perits Agricòles de Catalonha e eth Collègi
Oficiau d'Enginhèrs Tecnics Forestaus de Catalonha en Collègi d'Enginhèrs Tecnics Agricòles e Forestaus de
Catalonha. Eth nau Collègi d'Enginhèrs Tecnics Agricòles e Forestaus de Catalonha acorròpe enginhèrs tecnics
agricòles e forestaus, damb independéncia dera titolacion damb era quau agen accedit ara profession, damb
igualtat de drets e obligacions.
2. Se cree ua comission gestora, que se regís peth convèni protocolizat en escritura publica eth 17 de junhsèga
de 2015 e aprovat pes dus collègis que se fusionen, entà qu'amie a tèrme eth procès de fusion en tèrme d'un
an a compdar dera entrada en vigor d'aguesta lei.
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Disposicion addicionau. Estatuts deth Collègi d'Enginhèrs Tecnics Agricòles e Forestaus de Catalonha
Es estatuts definitius deth Collègi d'Enginhèrs Tecnics Agricòles e Forestaus de Catalonha, un còp aprovadi,
amassa damb eth certificat dera acta dera assemblada constituenta, s'an de reenviar ath departament
competent en matèria de collègis professionaus, entà que se ne qualifique era legalitat e se publiquen en Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Disposicion transitòria. Patrimoni, personau e constitucion deth Collègi d'Enginhèrs Tecnics Agricòles e
Forestaus de Catalonha
1. Eth patrimoni e eth personau des organizacions collegiaus qu'aguesta lei fusione s'an d'incorporar ath Collègi
d'Enginhèrs Tecnics Agricòles e Forestaus de Catalonha.
2. Eth Collègi d'Enginhèrs Tecnics Agricòles e Forestaus de Catalonha se subrògue en personau, es drets e es
obligacions des collègis qu'aguesta lei fusione.
3. Eth Collègi d'Enginhèrs Tecnics Agricòles e Forestaus de Catalonha demorarà formauments constituït e
aquerirà personalitat juridica e plea capacitat d'obrar quan se constituiràn formauments es sòns organs de
govèrn, moment en qué demoraràn dissolvudi es collègis qu'an dat origina ath collègi que resulte dera fusion.

Disposicion derogatòria
Se derògue eth Decrèt 335/1996, deth 29 d'octobre, peth quau se constituís eth Collègi Oficiau d'Enginhèrs
Tecnics Forestaus de Catalonha per aplicacion dera disposicion transitòria dusau dera Lei 13/1982, deth 17 de
deseme.

Disposicion finau. Entrada en vigor
Aguesta lei entre en vigor londeman d'auer estat publicada en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeni a toti es ciutadans as quaus sigue d'aplicacion aguesta Lei coopèren ath sòn compliment e
qu'es tribunaus e es autoritats as quaus pertòque la hèsquen complir.

Palai dera Generalitat, 6 de hereuèr deth 2017

Carles Puigdemont i Casamajó
President dera Generalitat de Catalonha

Carles Mundó i Blanch
Conselhèr de Justícia

(17.040.080)
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