INSTITUT D'ENGINYERS DE CATALUNYA
ESTATUTS

ARTICLE 1.- Constitució
Amb la denominació d'INSTITUT D'ENGINYERS DE CATALUNYA i amb la sigla INEC es
constitueix una Federació d'Associacions de les diverses branques de l'Enginyeria Superior
amb àmbit d'actuació a Catalunya. L'INSTITUT tindrà plena personalitat jurídica i caràcter
d'entitat tècnica, cultural, social i representativa.
Les Associacions integrants de l'INSTITUT conserven la seva personalitat i autonomia en tots
els assumptes que els competeixen en exclusiva, i es regiran per llurs propis Estatuts i
Reglaments sempre que no s'oposin als de l'INSTITUT.
En el futur, s'hi podran integrar altres Associacions d'Enginyeria, la constitució i finalitats de les
quals siguin concordants amb els presents Estatuts, en la forma que posteriorment serà
determinada.
ARTICLE 2.- Objecte
L'objecte primordial de l'INSTITUT és el de contribuir al progrés i benestar de la societat i al
desenvolupament general de l'Enginyeria al servei del bé comú i, en especial, al del poble de
Catalunya. L'INSTITUT col·laborarà amb l'Instituto de la Ingeniería de España mitjançant els
convenis que es decidiran en el futur.
ARTICLE 3.- Àmbit i domicili
L'àmbit de l'INSTITUT és Catalunya. Se'n fixa el domicili social a la ciutat de Barcelona, Via
Laietana, 39, 4t.
El canvi de domicili social haurà de ser acordat per l'Assemblea de Representants.
ARTICLE 4.- Finalitats
a) Ostentar, dins del seu àmbit, la representació i la defensa dels enginyers en general davant
l'Administració Pública i les seves institucions, davant tota mena d'entitats estatals,
autonòmiques, locals, públiques o privades, i davant l'Administració de Justícia en totes les
seves jurisdiccions.
L'esmentada representació s'entén, sense detriment de les que corresponguin a altres
corporacions en els termes que les Lleis consignin, principalment pel que fa a la defensa
dels interessos professionals específics de cada branca de l'enginyeria.
b) Fomentar el prestigi tècnic dels enginyers i vetllar per l'ètica professional en llurs actuacions com
a tals.
c) Promoure l'entesa i la col·laboració entre les branques d'enginyeria que constitueixen l'INEC i
fomentar els llaços d'unió entre tots els socis.

d) Informar l'Administració de l'Estat, la Generalitat i les Corporacions públiques o privades en
qüestions i actuacions relacionades amb l'enginyeria a Catalunya.
e) Acordar amb el Instituto de la Ingeniería de España i amb les associacions o federacions
d'enginyers d'Espanya l'estructura de vinculació de l'INEC a l'IIE, de forma que els assumptes
propis de l'Enginyeria de Catalunya siguin representats a nivell de l'Estat Espanyol.
f) Col·laborar, a petició, amb els Òrgans de Govern i les Corporacions, en la planificació, projecte,
estructuració, legislació i altres assumptes que afectin el progrés i el benestar de Catalunya, i,
ensems, denunciar, a pròpia iniciativa, qualsevol actuació que, des del punt de vista de
l'enginyeria, resulti perjudicial per al país, o emetre les recomanacions que es considerin
convenients.
g) Promoure els milloraments dels plans d'ensenyaments tècnics i col·laborar-hi, tenint en compte
les necessitats de la societat.
h) Adoptar i promoure les mesures que es considerin oportunes en benefici individual i col·lectiu
dels seus socis.
i) Estimular els alumnes de les escoles d'enginyeria en llurs afeccions vocacionals i procurar el seu
contacte amb la futura professió a nivell de pràctiques o altres relacions que puguin beneficiar
l'íntegra formació professional del graduat.
És també missió de l'INEC coordinar-se amb les escoles d'enginyers o altres organismes, a fi
d'assolir la concessió de beques, ajuts, sojorns, etc. als postgraduats.
j) Promoure activitats socials, esportives i recreatives entre els seus socis.
k) Qualsevol altre fi que li sigui permès per l'ordenament jurídic que li sigui atorgat en el futur o que
es derivi implícitament d'aquests Estatuts, previ acord pres vàlidament per l'Assemblea de
Representants.
ARTICLE 5.- Activitats
Per tal d'aconseguir les finalitats de l'article anterior, l'INSTITUT desenvoluparà, entre d'altres, les
activitats següents:
a) Informar, dictaminar i arbitrar sobre els assumptes que li seran sotmesos per les Associacions o
per l'Administració, Entitats i Corporacions.
b) Gestionar dels Òrgans de Govern i altres entitats totes les disposicions i mesures que convinguin
per a un millor desenvolupament i eficàcia de l'enginyeria.
c) Establir i fomentar relacions en nom de l'enginyeria de Catalunya amb entitats i personalitats que
s'ocupin del desenvolupament científic, tècnic, econòmic o social a Catalunya, a Espanya, o bé
amb entitats estrangeres; promoure organitzacions d'agrupació més àmplia o ingressar en les ja
existents.
d) Organitzar o participar en congressos, conferències, col·loquis, exposicions i altres
manifestacions que fomentin el progrés o intercanvi de coneixements científics o tècnics, i
d'idees socials o econòmiques, relacionades amb l'enginyeria.
e) Organitzar o intervenir en cursos, seminaris i qualsevol altra activitat docent.
f) Estimular la participació en aquestes activitats mitjançant concursos, premis i beques.

g) Editar publicacions relacionades amb les activitats precedents.
h) Adequar la seva organització interna i acréixer els mitjans materials de l'INSTITUT per tal
d'assolir un millor acompliment de les finalitats proposades.
i) Qualsevol altra activitat, d'acord amb les finalitats que corresponen a l'INSTITUT.
ARTICLE 6.- Membres
a) Seran membres numeraris de l'INSTITUT les associacions federades que hi figurin, amb els
seus socis adscrits al col·lectiu de Catalunya.
b) En seran membres d'honor aquelles entitats o persones que per llur actuació hagin obtingut de
l'Assemblea de Representants l'acord de nomenament.
ARTICLE 7.- Drets i deures de les entitats federades
Les entitats federades hauran de complir els presents estatuts i tots els acords que, amb subjecció a
ells, prengui la Federació; hauran de pagar les quotes reglamentàries i gaudiran dels drets i
preeminències que es fixin.
ARTICLE 8.- Condicions d'integració de les Associacions
Per poder-se integrar a l'INEC, qualsevol associació haurà de:
a) Ser una associació de branca de l'Enginyeria Superior amb àmbit d'actuació a Catalunya, les
decisions de la qual, pel que fa a l'INSTITUT, siguin preses tenint com a base organismes de
govern extrets del col·lectiu de socis de l'àmbit esmentat.
b) Acceptar els presents Estatuts.
c) Sol·licitar la seva admissió, havent estat aquesta proposada per dues Associacions, com a mínim, i
aprovada per l'Assemblea de Representants.
d) Aportar a l'haver social la quantitat que acordi l'Assemblea de Representants a proposta del Consell
de Govern.
e) Comprometre's a abonar les quotes vigents, en cada moment.
ARTICLE 9.- Causes de baixa
Una Associació pot causar baixa en l'INSTITUT per:
a) Decisió d'ella mateixa, sempre que es trobi al corrent de les aportacions i quotes en quantitat i data.
b) Acord de l'Assemblea de Representants, en el cas de demostrar-se una modificació bàsica en les
característiques que van fer possible l'ingrés de l'Associació a l'INSTITUT.
c) Falta de pagament de quotes, previ acord de l'Assemblea de Representants, en la qual no tindran vot
els de l'Associació encausada.

ARTICLE 10.- Òrgans de Govern
Els òrgans de govern de l'INSTITUT són:
a) L'Assemblea de Representants
b) El Consell de Govern.
ARTICLE 11.- Assemblea de representants
L'Assemblea de Representants serà constituïda per socis numeraris del col·lectiu de Catalunya de cada
una de les associacions que componen l'INSTITUT, d'acord amb les quantitats respectives. La regla a
aplicar serà la següent:
Entre
"
"
"
"

1
20
40
100
1000

i
i
i
i
i

19 socis
39 socis
99 socis
999 socis
3.999 socis

1 representant
1 representant més
1 representant més
3 representants més
3 representants més per cada 1.000 o fracció

A partir de 4.000 socis, dos representants més per cada 2.500 o fracció.
Els representants tindran veu i vot a les Assemblees i seran nomenats pels òrgans de govern del
col·lectiu de Catalunya de cada Associació, a criteri dels quals podran ser renovats.
Els presidents dels esmentats Òrgans de Govern de les respectives Associacions seran representants
nats en l'Assemblea i els que siguin membres del Consell de Govern tindran llur nomenament i
cessament d'acord amb el que, per el dit Consell, s'especifica més endavant. La seva permanència en el
Consell significarà l'ocupació de la plaça de Representant per l'associació a què pertanyen.
L'Assemblea de Representants es reunirà com a mínim un cop cada any en sessió ordinària. La reunió
se celebrarà els mesos de gener o febrer i en ella s'aprovarà la memòria de l'any passat, el balanç a 31
de desembre i el pressupost de l'any que comença. També es renovarà el Consell els anys que
correspongui de fer-ho i seran sotmesos a aprovació els assumptes que ho requereixin.
L'Assemblea s'haurà de reunir amb caràcter extraordinari quan així ho acordi el Consell de Govern, ho
sol·licitin dues o més de les Associacions que integren l'INSTITUT, o el vint per cent dels representants
de l'Assemblea.
Les Assemblees hauran de ser convocades amb deu dies d'anticipació amb les formalitats d'Ordre del
Dia i de segona convocatòria que són usuals.
Les reunions seran presidides pel president del Consell de Govern, el qual tindrà vot de qualitat. Hi
actuarà com a secretari el del mateix Consell.
Els acords es prendran per majoria de vots, llevat quan aquests Estatuts consignin expressament una
cosa distinta. Per a la validesa dels acords caldrà l'assistència de la meitat més un dels membres en
primera convocatòria, i de qualsevol nombre de membres en segona convocatòria, fixada mitja hora més
tard de la primera. Els assistents podran ostentar la delegació de vot d'un màxim de tres representants
de la seva Associació que no hi puguin assistir, en la forma reglamentària. Les Associacions amb menys
de tres representants podran, per causa de força major, enviar un soci numerari amb veu i vot, sempre
que presenti una delegació escrita del president de l'òrgan de govern del co≠lectiu de Catalunya.
En casos especials i per acord del Consell de Govern, podran ser-hi invitades algunes persones que no
tinguin la condició de Representants, a les quals hom podrà concedir veu però no vot.

ARTICLE 12.- Facultats de l'Assemblea
Són facultats exclusives de l'Assemblea les següents:
a) Assenyalar les línies generals d'actuació de l'INSTITUT
b) Decidir sobre els assumptes que proposi el Consell de Govern
c) Admetre o donar de baixa, en el futur, les Associacions que integren l'INSTITUT
d) Reformar aquests Estatuts
e) Canviar el domicili social
f) Elegir el president i vicepresident primer de l'INSTITUT
g) Aprovar el balanç, la memòria i els pressupostos
h) Aprovar les actes de les seves reunions
i) Aprovar o desestimar les proposicions que li presentin
j) Disposar dels béns de l'INSTITUT i alienar-los
k) Nomenar els membres d'honor
l) Aprovar i reformar el Reglament
m) Decidir el nombre de Representants de cada Associació en el Consell de Govern
n) Dissoldre l'INSTITUT.
L'aprovació, en el seu cas, dels acords referents als apartats c), d), j), k), m) i n) s'haurà d'efectuar amb el
vot favorable de més dels dos terços del total de vots emesos.
ARTICLE 13.- Consell de Govern
a) El Consell de Govern serà compost pel president de l'INSTITUT i un nombre igual de representants
de cada associació que hi sigui integrada
b) A més de la presidència, el Consell serà format per un vicepresident primer, un vicepresident segon,
un secretari, un tresorer, un interventor i el nombre de vocals que resulti de completar la totalitat de
representants designats pels seus òrgans de Govern per a formar part del Consell. L'assignació de la
presidència, els càrrecs i les vocalies es farà d'acord amb l'article següent
c) Els vocals, tan sols a efectes de relació, seran numerats des del primer fins a l'enèsim. El vocal
primer farà les funcions de secretari en absència del titular.
d) Les facultats i missions dels membres del consell de Govern seran les següents:
d.1)

Correspon al president:
- Ostentar amb caràcter personal la màxima representació i la facultat d’obrar de
l’INSTITUT
- Presidir l’Assemblea, el Consell i tots els comitès, comissions o ponències a les
reunions de les quals assisteixi
- Presidir l'Assemblea
- Autoritzar amb la seva firma tota mena de documents públics i privats en nom i

-

representació de l'INSTITUT
Prendre les mesures que calgui per al bon ordre, govern i administració de l'entitat, i
donar-ne compte al Consell en la propera reunió.
Atendre el compliment dels presents Estatuts i fer complir o executar, si cal, els
acords de l'Assemblea i del Consell.
Subscriure amb el vist-i-plau els certificats i actes de l'INSTITUT.
Delegar alguna o algunes de les seves funcions en els vicepresidents.
Exercir totes aquelles altres facultats que es derivin d'aquests Estatuts o que li sigui
encomanades per l'Assemblea o el Consell.

d.2) Correspon als vicepresidents:
-

Auxiliar el president en algun grup de funcions determinades que ell mateix proposi
delegar-los i que el Consell acordi per un temps determinat.

-

Substituir el president interinament en la totalitat de les seves funcions per absència,
malaltia o mort.
La substitució l'exercirà el vicepresident primer i, en cas d'impossibilitat o força major,
ho farà el vicepresident segon.

d.3) Correspon al secretari:
-

Redactar les actes de les sessions de l’Assemblea i del Consell i consignar-les en el
llibre corresponent.
Dur al dia el registre de les Associacions integrades, amb el nombre de socis del
col·lectiu de Catalunya que hi siguin inscrits en iniciar-se cada exercici.
Totes aquelles altres activitats que li són atribuïdes correntment en entitats semblants,
pròpies del seu càrrec, com estendre certificats, redactar la memòria anual, tenir cura
dels llibres d'actes, etc.

d.4) Els restants càrrecs del Consell assumiran les funcions que els són pròpies
en entitats similars. Els vocals col·laboraran en els càrrecs del Consell en
totes les seves funcions i els substituiran en cas d'absència, malaltia, o per
acord del Consell mateix.
Els vocals, si més no, hauran d'ocupar la presidència d'una de les Comissions de Treball
que, en el seu cas, siguin creades a l'INSTITUT.
e) Els acords del Consell s'aprovaran per majoria simple dels presents, i el president exercirà el vot de
qualitat.
f) En el cas que un membre del Consell de Govern no pugui assistir a una reunió del dit consell, el
president de l'òrgan que nomenà podrà autoritzar per escrit un dels associats a fi de suplir-lo.
ARTICLE 14.- Eleccions de president, vicepresident primer i formació del Consell de Govern
a) El president i vicepresident primer seran elegits per l'Assemblea de Representants entre els candidats
que es presentin i per majoria simple. Serà imprescindible, com a mínim, l'emissió del vint-i-cinc per
cent dels vots del total de representants.
b) Podrà ser candidat a president qualsevol soci numerari del col·lectiu de Catalunya d'alguna de les
associacions que integren l'INSTITUT que haurà estat proposat per una d'elles.
El president elegit no ocuparà plaça de representant.
Podrà ser candidat a vicepresident primer el soci que posseeixi les mateixes condicions esmentades

per al president, però haurà de pertànyer a una associació de branca distinta de la del president. El
vicepresident primer ocuparà plaça de representant i de membre del Consell de Govern per la seva
associació.
En el cas d'existir més de dos candidats per a ambdós càrrecs i no obtenir cap d'ells més del
cinquanta per cent de vots favorables entre els vots emesos, se celebrarà acte seguit un segon torn,
en què es votarà tan sols els dos candidats més ben classificats en el primer escrutini, essent
aleshores elegit el que haurà obtingut el nombre més alt de vots.
El president i el vicepresident primer seran elegits alternativament cada dos anys i la durada de llurs
mandats serà de quatre anys.
En l'elecció per a constituir el primer Consell de Govern, seran elegits tots dos durant la mateixa
Assemblea. El mandat del primer president serà per dos anys, i el del primer vicepresident per quatre
anys.
c) A continuació de l'elecció de president o vicepresident primer, segons procedeixi de fer-ho, i dins de
la mateixa Assemblea, cada branca designarà els seus representants que han de formar part del
Consell de Govern i en completaran el nombre que els correspongui. Les persones designades
pertanyeran al Consell durant quatre anys, i seran renovades alternativament cada dos anys. La
primera renovació, als dos primers anys, es farà segons una regla d'equitat.
d) El president, amb l'assessorament del vicepresident primer, distribuirà els càrrecs i vocalies entre els
membres del Consell. En el curs dels quinze dies següents a la celebració de l'elecció, es reunirà el
nou Consell per a la presa de possessió, i es notificarà la distribució de funcions a tots els
representants. La persona que ocupi la segona vicepresidència no podrà pertànyer a la mateixa
branca d'enginyeria del vicepresident primer.
e) Quan un membre del consell causi baixa durant el seu període de mandat, la branca corresponent
procedirà a nomenar-ne el substitut.
En el cas que aquest membre ocupés un càrrec, el president l'assignarà a un dels vocals o al
substitut.
f) En el cas que el president o el vicepresident causi baixa definitiva, la seva substitució es farà per
elecció, d'acord amb els paràgrafs precedents i en el curs dels trenta dies següents als de la baixa, si
aquesta es produeix durant els dos primers anys de mandat. Si la baixa s'escau en el curs dels dos
darrers anys de mandat, el vicepresident primer substituirà al president i/o el vicepresident primer
serà substituït pel vicepresident segon, càrrec aquest que, aleshores, s'haurà de cobrir amb un nou
nomenament. En qualsevol cas, la durada dels nous càrrecs serà la del temps que restava als que
els ostentaven abans.
ARTICLE 15.- Facultats del Consell
Són facultats del Consell de Govern les següents:
a) Prendre decisions sobre les activitats de l'entitat
b) Elevar propostes a l'Assemblea de Representants
c) Nomenar els membres de comitès, comissions o ponències
d) Administrar els béns i fons de l'entitat
e) Interpretar els presents Estatuts, desenvolupar-los i proposar a l'Assemblea l'aprovació d'un
Reglament de Règim interior si ho creu necessari

f) Decidir sobre totes les qüestions que no siguin reservades explícitament a l'Assemblea
g) Contractar i acomiadar el personal assalariat de l'INSTITUT
h) Fer el pressupost de l'INSTITUT i sotmetre'l a l'aprovació de l'Assemblea
i) Acordar i/o convocar reunions ordinàries i extraordinàries de l'Assemblea de Representants.
ARTICLE 16.- Quotes
Les quotes de les Associacions federades seran constituïdes per dues parts. La primera serà
proporcional al nombre de socis de cada Associació representats a l'Institut, i la seva totalitat serà
destinada a sufragar les despeses que poden considerar-se directament imputables a l'esmentat
nombre de socis. Les despeses que siguin imputables als socis d'un nombre de membres que no
sumin la totalitat dels de l'INEC, seran repercutibles només a ells i segons la mateixa regla de
proporcionalitat.
La segona serà proporcional al nombre de representants de cada associació a l'Assemblea, i la seva
totalitat serà aplicada a sufragar la resta de despeses, així com les aportacions destinades a formar
patrimoni.
ARTICLE 17.- Recursos
Els recursos de l'INSTITUT seran constituïts per:
a) Les quotes de les Associacions federades, d'acord amb l'article 16
b) Els interessos, rendes i qualsevol altres que produeixin els béns o drets que integren el patrimoni
de l'INSTITUT
c) Les subvencions i donatius concedits a l'Institut per l'Estat, Generalitat, corporacions, entitats o
particulars
d) Els ingressos produïts per publicacions, estudis, informes, cursos, conferències i altres
conceptes
e) El límit del pressupost anual s'estima en 8.000.000 de pessetes.
ARTICLE 18.- Béns socials
Totes les Associacions federades participaran d'una manera igual dels béns de l'INSTITUT.
Totes les Associacions conservaran la propietat dels béns cedits en forma distinta a la prevista per
l'article 16, tant si l'Associació se separa de l'INSTITUT com si es produeix la dissolució d'aquest.
Si una Associació causa baixa voluntària de l'INSTITUT, no tindrà dret a cap part del patrimoni de
l'INSTITUT.
En cas de dissolució de l'INSTITUT, el seu patrimoni serà repartit entre les Associacions federades,
proporcionalment al nombre de representants de cada una en el moment d'acordar-se la tal
dissolució. L'Assemblea podrà fer cessió a altres entitats de tipus cultural o científic d'aquells béns
que consideri indivisibles. En el moment de ser constituït, l'INSTITUT no té cap patrimoni.
ARTICLE 19.- Dissolució de l'Institut
L'INSTITUT es dissoldrà per acord pres en Assemblea Extraordinària de Representants,
degudament convocada amb aquest únic i exclusiu objecte.

Diligència per fer constar que aquests estatuts s’han aprovat en l’assemblea general del 24 de
febrer de 2014
.
El secretari

Vist i plau
El president

Jesús Fernández Rodríguez

Carles Martín Badell

