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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT
12982 Reial decret 900/2017, de 6 d’octubre, pel qual s’aproven els Estatuts del 

Consell General d’Economistes d’Espanya.

La Llei 30/2011, de 4 d’octubre, crea el Consell General d’Economistes com a 
corporació de dret públic que té personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment 
dels seus fins d’acord amb la Llei, i disposa que representa tots els col·legis d’economistes 
i col·legis de titulars mercantils que fins ara pertanyien al Consell General de Col·legis 
d’Economistes d’Espanya i al Consell Superior de Col·legis Oficials de Titulars Mercantils 
d’Espanya.

Així mateix, disposa que els processos d’unificació dels consells autonòmics de 
col·legis d’economistes i els de titulars mercantils, així com els processos d’unificació dels 
col·legis d’economistes i els col·legis oficials de titulars mercantils, es regeixen pel que 
disposa la legislació estatal o autonòmica aplicable i que el Consell General ha de donar 
suport als consells autonòmics i als col·legis d’economistes i de titulars mercantils en els 
processos d’unificació.

Per la seva part, la disposició transitòria primera preveia un termini de dos anys per a 
l’elaboració d’Estatuts provisionals, a la qual cosa es va donar compliment per l’Ordre 
ECC/402/2013, de 12 de març, per la qual s’ordena la publicació dels Estatuts provisionals. 
Aquesta publicació es va produir el 14 de març de 2013.

Finalment, la disposició transitòria segona disposa que, després de la constitució 
formal del Consell General d’Economistes, queden dissolts el Consell General de Col·legis 
d’Economistes d’Espanya i el Consell Superior de Col·legis Oficials de Titulars Mercantils 
d’Espanya, i que en el termini màxim de sis mesos des de la seva constitució, el Consell 
General d’Economistes ha d’elaborar els Estatuts definitius d’acord amb el que preveu 
l’article 6.2 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, que s’han de 
sotmetre a l’aprovació del Govern a través del Ministeri d’Economia i Hisenda (actualment 
Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat).

En compliment de les disposicions esmentades, el Consell General d’Economistes ha 
elaborat l’esborrany dels Estatuts i, prèvia aprovació pel Ple de 26 de juny de 2015, amb 
les adaptacions aprovades per la Comissió Permanent a la reunió de 30 de juny de 2016 i 
de 14 de setembre de 2017, els ha remès per a la seva aprovació mitjançant un reial 
decret del Govern.

Els Estatuts que el Consell General d’Economistes sotmet a l’aprovació del Govern 
han tingut en compte les modificacions introduïdes a la Llei de col·legis professionals 
abans esmentada, així com les disposicions pertinents de la Llei 17/2009, de 23 de 
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i de la Llei 
25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la 
Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, per les quals es 
transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu 
i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior.

Els 45 articles que conformen la regulació dels Estatuts del Consell General 
d’Economistes d’Espanya recullen la naturalesa i les funcions del Consell, els seus òrgans 
de govern, règim econòmic administratiu i sistema disciplinari i sancionador.

A més, i tenint en compte que som davant la fusió de dues organitzacions col·legials 
que acollien diverses titulacions de l’àmbit econòmic, per evitar un buit legal i fins que no 
s’aprovin els Estatuts generals dels col·legis d’economistes, aquest Estatut incorpora en 
una disposició transitòria que tenen dret a incorporar-se als col·legis territorials, a més dels 
que tinguin reconegut el dret a col·legiar-se en qualsevol de les dues organitzacions 
col·legials que s’unifiquen, totes les persones, sigui quina sigui la seva nacionalitat, que 
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tinguin un títol universitari en el camp de l’economia o de l’empresa, així com els que 
tinguin un títol estranger homologat o tinguin un títol reconegut per a l’exercici de la 
professió.

L’aprovació d’aquests Estatuts del Consell General d’Economistes d’Espanya 
correspon al Govern, de conformitat amb el que estableix l’article 9.1.b) de la Llei 2/1974, 
de 13 de febrer, sobre col·legis professionals.

El text de l’Estatut s’ha sotmès a audiència pública i ha rebut l’informe de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència i del Ministeri de la Presidència i per a les 
Administracions Territorials.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de la competència exclusiva que l’article 
149.1.18a de la Constitució atribueix a l’Estat per dictar les bases del règim jurídic de les 
administracions públiques.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia, Indústria i Competitivitat, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del 
dia 6 d’octubre de 2017,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació dels Estatuts del Consell General d’Economistes d’Espanya.

S’aproven els Estatuts del Consell General d’Economistes d’Espanya, el text dels 
quals s’inclou a continuació.

Disposició derogatòria única. Derogació dels Estatuts dels Consells Generals suprimits i 
els Estatuts provisionals.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposen els Estatuts que aprova aquest Reial decret. En particular queden expressament 
derogades les normes següents:

1. Relatives als col·legis oficials de titulars mercantils:

a) Decret de 15 de desembre de 1942, pel qual s’aproven els Estatuts del Consell 
Superior de Col·legis Oficials de Titulars Mercantils d’Espanya, i Decret 3331/1967, de 28 
de desembre, pel qual es modifiquen els Estatuts del Consell Superior de Col·legis Oficials 
de Titulars Mercantils, a excepció de l’article 12.

b) Ordre de 12 de juliol de 1968, per la qual s’estableixen normes per a la designació 
dels membres del Ple del Consell Superior i de les juntes de govern dels col·legis de 
titulars mercantils i organismes dependents), excepte l’article 1.1, i

c) Ordre de 26 de juliol de 1968 complementària a la de 12 de juliol de 1968, per la 
qual s’estableixen normes per a la designació dels membres del Ple del Consell Superior i 
de les juntes de govern dels col·legis de titulars mercantils i organismes dependents.

2. Relatives als col·legis d’economistes d’Espanya:

a) Decret de 26 de març de 1954, pel qual s’aproven els Estatuts del Col·legi Nacional 
de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials, secció 
d’econòmiques i comercials.

b) Decret 2393/1960, de 22 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Il·lustre 
Col·legi d’Economistes, Decret 1634/1970, d’11 de juny, pel qual es modifiquen determinats 
articles dels Estatuts del Col·legi Nacional d’Economistes, i Decret 1790/1973, de 5 de 
juliol, pel qual es modifica el paràgraf segon de la disposició addicional 2a del Decret 
1634/1970, d’11 de juny.

c) Capítol II de l’Ordre d’11 de setembre de 1972, sobre aprovació dels Estatuts 
unificats per a tots els col·legis d’economistes d’Espanya.

d) Reial decret 1/1998, de 9 de gener, pel qual s’aproven els Estatuts del Consell 
General de Col·legis d’Economistes d’Espanya.
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e) Ordre ECC/402/2013, de 12 de març, per la qual es publiquen els Estatuts 
provisionals del Consell General d’Economistes.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.18a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva per dictar les bases 
del règim jurídic de les administracions públiques.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 6 d’octubre de 2017.

FELIPE R.

El ministre d’Economia, Indústria i Competitivitat,
LUIS DE GUINDOS JURADO

ESTATUTS DEL CONSELL GENERAL D’ECONOMISTES D’ESPANYA

TÍTOL I

Naturalesa, fins i funcions del Consell General

Article 1. Naturalesa.

1. El Consell General d’Economistes d’Espanya és una corporació de dret públic, 
sense ànim de lucre, dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al 
compliment dels seus fins, creat per la Llei 30/2011, de 4 d’octubre, sobre la creació del 
Consell General d’Economistes (unificació de les organitzacions col·legials d’economistes 
i de titulars mercantils), i regit de conformitat amb el que disposen aquesta Llei, la Llei 
2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, i aquests Estatuts.

2. El Consell General d’Economistes d’Espanya té per objecte la coordinació i 
representació dels col·legis d’economistes, dels col·legis de titulars mercantils, i dels 
col·legis d’economistes unificats sigui quina sigui la denominació que cada col·legi adopti 
en el territori respectiu.

Article 2. Àmbit.

1. Els fins i les atribucions del Consell General d’Economistes d’Espanya que 
contenen aquests Estatuts s’entenen referits als àmbits estatal, europeu i internacional.

2. L’organització col·legial dels economistes està formada pel Consell General 
d’Economistes d’Espanya, els consells autonòmics dels col·legis i els col·legis territorials.

Article 3. Finalitats.

1. El Consell General d’Economistes d’Espanya és la corporació que agrupa, 
coordina i representa en els àmbits estatal, europeu i internacional els col·legis a què es 
refereix l’article 1.2 d’aquests Estatuts, i, a través d’aquests, els professionals col·legiats, i 
ordena, defensa i protegeix l’exercici professional dels col·legiats, i així mateix protegeix 
els interessos dels consumidors i usuaris dels serveis prestats pels col·legiats.

2. En l’exercici de les seves funcions, el Consell General d’Economistes d’Espanya 
ha de vetllar per la subscripció de convenis d’intercanvi, d’acords o qualsevol classe de 
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relacions amb organitzacions similars o afins espanyoles o estrangeres, tant d’àmbit 
nacional com supranacional.

Article 4. Funcions.

1. El Consell General d’Economistes d’Espanya té les funcions següents:

A. Funció d’informe:

a) Informar dels projectes o avantprojectes de llei o disposicions de qualsevol rang 
de l’Estat, que es refereixin a les condicions generals de la funció professional, entre les 
quals han de figurar l’àmbit, els títols oficials requerits, el règim d’incompatibilitats amb 
altres professions i el d’honoraris quan es regeixin per tarifes o aranzels, en els termes que 
estableix l’article 26.2 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, incloses les 
disposicions de caràcter economicoadministratiu, tributari, fiscal i comptable que afectin la 
professió; informar, així mateix, dels projectes o avantprojectes de modificació de la 
legislació estatal sobre col·legis professionals i dels projectes o avantprojectes de 
disposicions generals de l’Estat, en col·laboració amb els col·legis territorials que afectin 
concretament i directament els col·legiats, tant en qualsevol dels seus àmbits d’actuació, 
que reculli la normativa vigent, com les disposicions que regulin els plans d’estudi dels 
graus i postgraus de l’àrea d’economia i empresa que permetin la incorporació a la 
professió quan els ho requereixin les universitats, en els mateixos termes que els que 
assenyala el paràgraf primer d’aquest apartat.

B. Funcions de col·laboració:

b.1) Exercir totes les funcions que els encomanin les administracions públiques i 
col·laborar amb aquestes mitjançant la realització d’estudis, emissió d’informes i dictàmens, 
elaboració d’estadístiques i altres activitats relacionades amb els seus fins que se’ls pugui 
sol·licitar o acordin formular per iniciativa pròpia, fins i tot a través de l’exercici del dret de 
petició d’acord amb la Llei.

b.2) Participar en els òrgans consultius de l’Administració General de l’Estat en 
relació amb la professió, en els termes que assenyali la normativa vigent.

C. Funcions específiques d’assistència als col·legis i consells autonòmics:

c.1) Prestar suport i assistència per a l’actuació dels col·legis i dels consells 
autonòmics en l’exercici de les seves competències.

c.2) Vetllar pel compliment dels Estatuts o altres disposicions dels col·legis en el que 
pugui afectar àmbits territorials que superin les seves demarcacions autonòmiques o 
provincials respectives, sense perjudici de les competències dels col·legis.

c.3) Fomentar i organitzar, en el seu àmbit específic, activitats i serveis comuns que 
tinguin per objecte la promoció professional, cultural, així com el foment de l’ocupació, el 
perfeccionament tècnic i professional, el desenvolupament dels sistemes d’informació i 
altres d’anàlegs.

c.4) Organitzar o perfeccionar, si ja estan implantats, amb caràcter nacional, 
institucions i serveis d’assistència i previsió, i col·laborar amb les administracions públiques 
per a l’aplicació als professionals col·legiats de sistemes de Seguretat Social i de 
cobertures de riscos més adequats.

c.5) Adoptar les mesures conduents a evitar l’intrusisme professional mitjançant 
pautes o criteris generals.

c.6) Deixant fora de perill les competències atribuïdes als consells autonòmics, vetllar 
pel compliment de les condicions exigides per les lleis i els Estatuts en la presentació i 
proclamació de candidats per als càrrecs de les juntes de govern dels col·legis. En cas que 
es produeixin vacants de més de la meitat dels càrrecs, adoptar les mesures necessàries 
per completar provisionalment les juntes de govern dels col·legis d’acord amb el que 
preveuen a aquest efecte els Estatuts dels col·legis respectius. Aquesta Junta provisional 
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s’ha d’encarregar de la convocatòria d’eleccions i ha d’exercir les seves funcions fins a la 
presa de possessió dels càrrecs electes.

c.7) Posar a disposició dels col·legis els mitjans personals i materials que requereixin 
als efectes del que estableix l’article 29.

c.8) Atendre, a través dels col·legis respectius, les sol·licituds d’informació sobre 
col·legiats, sancions fermes que se’ls imposin, peticions d’inspecció o investigació que 
formuli qualsevol autoritat competent d’un Estat membre de la Unió Europea en els termes 
que preveu la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats i 
serveis i el seu exercici, en particular, pel que fa al fet que les sol·licituds d’informació i de 
realització de controls, inspeccions i investigacions estiguin degudament motivades i que 
la informació obtinguda s’utilitzi únicament per a la finalitat per a la qual es va sol·licitar.

c.9) Establir i mantenir, mitjançant l’agregació de dades subministrades pels col·legis, 
un registre central de societats professionals i un altre de col·legiats dels col·legis que 
conformen el Consell General.

D. Funcions d’ordenació interna:

d.1) Conèixer i resoldre els recursos que s’interposin contra els actes dels col·legis, 
en defecte de regulació en aquest sentit per part de la normativa autonòmica i sempre que 
així ho prevegin els seus Estatuts particulars, i així mateix conèixer i resoldre els recursos 
que s’interposin contra els actes i acords del mateix Consell General.

d.2) Conèixer i dirimir els conflictes que es puguin suscitar entre els col·legis, per al 
cas que, de comú acord, li sotmetin aquest coneixement i resolució, sense perjudici de les 
competències dels consells autonòmics i del recurs ulterior contenciós administratiu.

d.3) Adoptar les mesures necessàries perquè els col·legis compleixin les resolucions 
del mateix Consell General dictades en les matèries de la seva competència.

d.4) Elaborar els seus propis Estatuts, que s’han de sotmetre a l’aprovació del 
Govern, així com aprovar els Estatuts dels col·legis, i visar els reglaments de règim interior 
dels col·legis, llevat que la legislació sobre col·legis professionals de la comunitat 
autònoma corresponent estableixi una altra regulació. Així mateix, el Consell General pot 
elaborar uns Estatuts generals per a tots els col·legis que agrupa i que, escoltats aquests, 
s’han de sotmetre a l’aprovació del Govern, de conformitat amb el que disposen els articles 
6 i 9 de la Llei de col·legis professionals.

d.5) Aprovar els seus pressupostos i les liquidacions corresponents, així com regular 
i fixar equitativament les aportacions dels col·legis.

d.6) Disposar, per a l’àmbit de la competència del Consell General, d’un servei de 
finestreta única, en coordinació amb els col·legis territorials, d’acord amb el que estableix 
l’article 10 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals.

d.7) Preparar i publicar una memòria anual en els termes que preveu l’article 28.

E. Funció disciplinària:

Exercir les funcions disciplinàries respecte als membres del mateix Consell i als de les 
juntes de govern dels consells autonòmics i dels col·legis d’àmbit superior a una comunitat 
autònoma i en els casos en què no s’hagi desplegat la competència per norma o regulació 
estatutària autonòmica o quan es tracti d’infraccions comeses pels membres de les juntes 
de govern dels col·legis per incompliment de les seves obligacions personals relacionades 
amb la seva participació o amb les seves funcions en el Consell General.

F. Funcions de defensa i protecció dels interessos dels col·legiats i de representació 
d’aquests:

f.1) Actuar davant els poders públics estatals o supraautonòmics en la defensa i 
promoció de les aspiracions legítimes dels col·legiats formulades pels seus col·legis 
respectius per tal de canalitzar les iniciatives que puguin contribuir a dignificar la professió 
i prestar serveis més eficients a la societat espanyola.
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f.2) Assumir, en el seu àmbit, la representació de la professió d’economistes i de 
titulars mercantils davant qualsevol organisme i entitat d’àmbit estatal, europeu i 
internacional.

f.3) Mantenir i potenciar els registres i serveis d’àmbit estatal dels professionals que 
exerceixin com a auditors, auditors interns, assessors fiscals, experts comptables, experts 
en economia forense, així com qualssevol altres la creació dels quals es correspongui amb 
els fins del Consell.

f.4) Crear, suprimir o modificar els òrgans especialitzats necessaris per al compliment 
de les finalitats del Consell, amb la majoria que preveu l’article 25 d’aquest Estatut, i 
delegar en aquells les facultats necessàries per als seus fins específics.

f.5) Elaborar un codi deontològic general dels col·legiats prèvia audiència dels 
col·legis, que s’ha d’ajustar al que disposen les lleis i ha de ser accessible per via 
telemàtica, a través de la finestreta única. Cada col·legi el pot adaptar en funció del seu 
règim de sancions corresponent.

f.6) Participar en els exàmens d’aptitud per a l’accés al Registre oficial d’auditors de 
comptes, així com designar els membres del tribunal el nomenament dels quals 
correspongui a la institució, segons el que preveu la normativa vigent.

f.7) Intervenir, si s’escau, en via de mediació o arbitratge en les qüestions que, per 
motius professionals, se suscitin entre els col·legiats.

f.8) Qualssevol altres que, sense que estiguin compreses en les anteriors i atribuïdes 
per la legislació vigent, suposin la prestació d’un servei d’interès general en l’àmbit estatal 
en benefici dels professionals.

2. Les funcions que expressa l’apartat anterior s’entenen sempre que tinguin àmbit o 
repercussió nacional o estatal i sense perjudici de les competències dels consells 
autonòmics i els col·legis territorials.

Els serveis i les actuacions del Consell General en l’àmbit estatal a l’empara de 
l’apartat 1 d’aquest article els poden assumir i acomplir, en els seus àmbits territorials 
respectius, els col·legis que així ho manifestin, sense perjudici de la coordinació i 
col·laboració que correspongui al Consell.

3. Els acords, les decisions i les recomanacions del Consell General han d’observar 
els límits de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència.

TÍTOL II

Òrgans de govern del Consell General

Article 5. Enumeració.

1. Els òrgans de govern del Consell General d’Economistes d’Espanya són el Ple, 
l’Assemblea de degans presidents, la Comissió Permanent i la Presidència del Consell.

2. Els òrgans de govern tenen plena independència per a l’exercici de les funcions 
que emanen de la normativa vigent i d’aquests Estatuts, i han de vetllar, en tot cas, per 
l’actuació conjunta i coordinada per al compliment dels fins del Consell General 
d’Economistes d’Espanya.

CAPÍTOL I

Ple del Consell General

Article 6. Composició.

1. El Ple del Consell està constituït pel president del Consell General i pels consellers 
designats pels col·legis territorials, d’acord amb els criteris següents:

a) Cada col·legi designa un conseller per cada 500 dels seus col·legiats.
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b) Els col·legis que no assoleixin l’afiliació que preveu el paràgraf anterior han de 
designar un conseller.

2. La designació dels consellers l’han de portar a terme cada col·legi en la forma que 
determini la seva normativa pròpia aplicable, i, en cas que no estigui establert, les seves 
juntes de govern. Aquesta designació s’ha d’acreditar mitjançant certificació dels secretaris 
dels col·legis respectius.

3. El nombre corresponent de consellers es determina en funció del nombre de 
col·legiats pels quals el Col·legi aboni quotes al Consell General a 31 de desembre de 
l’any anterior en què tingui lloc la designació.

Article 7. Estatut dels membres.

1. Per ser membre del Ple del Consell General d’Economistes d’Espanya és 
imprescindible no estar incurs en cap incompatibilitat o inhabilitació o incapacitat, decretada 
en els dos últims casos mitjançant una sentència judicial ferma.

2. És incompatible ser membre del Ple del Consell General amb l’exercici de 
qualsevol càrrec en un òrgan directiu d’una altra corporació de dret públic, excepte prèvia 
autorització del mateix Ple.

Article 8. Funcions.

Corresponen al Ple totes les funcions atribuïdes en aquests Estatuts al Consell 
General, i en concret:

a) Elaborar els Estatuts del Consell General, així com les seves possibles 
modificacions, i els Estatuts generals de l’organització col·legial, que s’han de remetre al 
Govern per a la seva aprovació. Aprovar els Estatuts dels col·legis territorials, així com les 
seves modificacions i visar els seus reglaments de règim interior, sense perjudici del que 
disposa la normativa autonòmica.

b) Emetre els comunicats que expressin l’opinió del Consell General davant 
esdeveniments de transcendència en l’àmbit de l’economia i de l’empresa.

c) Aprovar o rebutjar la gestió de la Comissió Permanent, per donar lloc, si s’escau, 
a l’elecció d’una nova comissió permanent.

d) Exigir al president del Consell General la responsabilitat sobre la seva gestió, 
mitjançant el debat i la votació de la moció de censura corresponent que s’ha de proposar 
per a la seva admissió a tràmit, almenys, per un terç dels membres del Ple del Consell, 
mitjançant una sol·licitud de convocatòria expressament cursada per al fi esmentat amb 
aquest únic punt de l’ordre del dia. La seva aprovació requereix el vot favorable de la 
meitat més un del nombre total de consellers que integren el Ple, tant presents com 
absents. L’aprovació de la moció de censura comporta la celebració, dins del termini 
màxim d’un mes, d’una nova elecció de president del Consell i dels membres de la 
Comissió Permanent, tot i que mentrestant l’un i els altres continuen en funcions fins a la 
presa de possessió dels nous càrrecs electes.

e) Constituir, dissoldre i modificar els òrgans especialitzats que siguin necessaris per 
al compliment dels fins del Consell, i establir el seu reglament de funcionament.

f) Exercir les facultats disciplinàries respecte dels membres del mateix Consell i de 
les juntes de govern dels consells autonòmics i dels col·legis d’acord amb el que estableix 
l’article 4.1.E.

g) Elegir els vocals de la Comissió Permanent.
h) Establir les normes sobre incompatibilitats per als càrrecs del Consell General.
i) Aprovar per a cada exercici econòmic els pressupostos ordinaris i extraordinaris del 

Consell, així com els comptes anuals de l’exercici anterior, inclosa la memòria anual de la 
institució col·legial d’economistes, d’acord amb l’article 11 de la Llei 2/1974, de 13 de 
febrer.

j) Nomenar, a proposta de la Comissió Permanent, l’auditor exercent que ha 
d’efectuar l’auditoria dels comptes anuals del Consell General d’Economistes.
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k) Elaborar, aprovar i fer complir el Reglament d’honors i distincions del Consell 
General.

Article 9. Reunions.

1. El Ple el convoca el president amb caràcter ordinari dues vegades a l’any: la 
primera, per aprovar els pressupostos i, la segona, per aprovar els comptes anuals i 
examinar la gestió de la Comissió Permanent. En qualsevol dels plens ordinaris, a més 
dels punts de l’ordre del dia anteriorment esmentat, se’n pot incloure qualsevol altre, quan 
així ho decideixi el president escoltada la Comissió Permanent. Amb caràcter extraordinari 
s’ha de convocar el Ple a iniciativa de la Comissió Permanent o del president o quan ho 
sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres.

2. La convocatòria ha de detallar l’ordre del dia, s’ha de cursar amb una antelació 
mínima de vint dies hàbils i hi ha d’incloure els pressupostos o els comptes anuals, segons 
correspongui, així com els documents que s’hagin de sotmetre a aprovació.

3. Quan la reunió sigui de caràcter extraordinari, la convocatòria es pot efectuar amb 
una antelació almenys de deu dies hàbils, excepte quan es tracti de debatre la moció de 
censura, supòsit en què el termini no pot ser inferior a quinze dies hàbils.

4. S’ha de promoure la utilització de mitjans electrònics per a la convocatòria i per a 
la celebració de reunions sempre que sigui possible i en cas que les condicions 
tecnològiques ho permetin.

Article 10. Constitució i adopció d’acords.

1. El Ple del Consell General queda constituït vàlidament quan hi assisteixi la majoria 
absoluta dels seus components presents o representats. En cas que no hi hagi aquest 
quòrum, el Ple s’ha de constituir en una segona convocatòria mitja hora després de 
l’assenyalada per a la primera i, en aquest cas, és necessari que hi assisteixin 
representants, almenys, de deu col·legis.

2. Els consellers poden delegar per escrit la seva representació i vot en altres 
membres del Ple. La delegació de la representació i el vot és específica per a cada sessió 
i s’ha de fer per escrit d’acord amb el model remès juntament amb la convocatòria. La 
delegació s’ha d’acreditar a l’inici de la sessió davant el secretari del Ple del Consell. Una 
vegada iniciada la sessió, els consellers, si al llarg d’aquesta s’han d’absentar i decideixen 
atorgar la delegació de la seva representació i vot per als punts de l’ordre dia pendents, ho 
han de fer constar expressament al secretari. Les delegacions de representació i vot s’han 
de conservar en els arxius de la secretaria del Consell.

3. Els acords del Ple s’han de prendre per majoria simple dels membres presents o 
representats, excepte per a la modificació dels Estatuts, així com per a l’execució de les 
funcions que recullen els articles 8.a) i 8.b), per a la qual cosa es necessita una majoria de 
dos terços dels vots emesos pels seus membres presents o representats.

CAPÍTOL II

L’Assemblea de degans presidents

Article 11. Composició i funcions.

1. L’Assemblea de degans presidents està constituïda pel president del Consell 
General i els degans presidents de tots els col·legis que conformen el Consell General. Els 
degans membres de l’Assemblea es revoquen segons la durada del càrrec que tinguin en 
el seu col·legi respectiu.

2. Correspon a l’Assemblea de degans presidents:

a) L’elecció del president del Consell.
b) Informar preceptivament de les matèries següents:
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1r Els projectes de normes bàsiques que afectin l’organització professional dels 
economistes i els titulars mercantils.

2n Els comunicats que expressin l’opinió del Consell General davant esdeveniments 
de transcendència per al col·lectiu.

3. Així mateix, l’Assemblea de degans presidents es pot convocar, amb caràcter 
d’òrgan consultiu i deliberant, per debatre qualsevol projecte, iniciativa o comunicació quan 
així ho determini la Comissió Permanent.

Article 12. Convocatòria i reunions.

1. L’Assemblea de degans presidents es reuneix quan la convoqui el president del 
Consell General o quan així ho sol·liciti una tercera part dels seus membres.

2. Les regles sobre convocatòria, constitució, adopció d’acords i ordre del dia són les 
que regeixen per al Ple, excepte quan es convoqui per elegir el president del Consell 
General, que cal atenir-se al que disposa l’article 16.

3. Quan hi hagi raons d’urgència, la convocatòria es pot notificar amb quaranta-vuit 
hores d’antelació.

CAPÍTOL III

La Comissió Permanent

Article 13. Composició.

1. La Comissió Permanent es compon del president del Consell General i un mínim 
de 10 i un màxim de 18 vocals elegits pel Ple, a proposta del president i entre els quals es 
designen el vicepresident primer, el vicepresident segon, el secretari, el vicesecretari, el 
tresorer, l’interventor comptador, el vicetresorer, el viceinterventor comptador, així com 
qualsevol altre càrrec que la Comissió Permanent aprovi per a l’acompliment dels fins. Per 
poder formar part de la Comissió Permanent és necessari tenir, almenys, cinc anys de 
col·legiació.

2. La Comissió Permanent l’escull el Ple del Consell per majoria de dos terços dels 
membres presents o representats, per un període de quatre anys. Els seus membres 
poden ser reelegits fins per a tres períodes de quatre anys.

Els membres de la Comissió Permanent poden ser destituïts individualment per decisió 
del Ple a proposta del president.

3. L’elecció de la Comissió Permanent es pot fer en una convocatòria ordinària o 
extraordinària del Ple, convocat amb l’antelació mínima que preveu l’article 9, i s’ha de fer 
constar expressament a l’ordre del dia del Ple. La proposta de la composició de la Comissió 
Permanent l’ha d’efectuar el president en el mateix Ple en què se’n prevegi l’elecció.

4. En cas que la proposta esmentada no obtingui la majoria que estableix l’apartat 
anterior, el president pot formular una nova proposta que ha d’obtenir la mateixa majoria 
de dos terços dels membres presents o representats. En cas que a aquesta majoria no 
s’arribi a la segona votació, s’ha de formular una nova proposta per la majoria dels 
membres de dret del Ple, que ha d’obtenir per a la seva elecció vàlida la majoria absoluta 
dels membres presents o representats

5. Els membres de la Comissió Permanent elegits han de prendre possessió a la 
sessió següent d’aquesta després de la seva elecció pel Ple.

6. La composició de la Comissió Permanent s’ha de comunicar per escrit als col·legis 
territorials i als consells autonòmics en els tres dies següents a la presa de possessió dels 
seus membres. Quan algun membre no pugui prendre possessió en la sessió corresponent, 
ho ha de fer en la més propera en què hagi desaparegut la seva impossibilitat.
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Article 14. Funcions.

1. Corresponen a la Comissió Permanent totes les funcions que no siguin de la 
competència exclusiva del Ple, de l’Assemblea de degans presidents o del president del 
Consell, però que són necessàries i inherents al funcionament i l’activitat del Consell 
General d’Economistes d’Espanya, així com resoldre els assumptes urgents, i els que li 
delegui expressament el Ple i de la resolució dels quals li ha de retre compte en la seva 
primera sessió.

2. Correspon així mateix a la Comissió Permanent:

a) Efectuar les propostes al Ple de les quotes a què es refereix l’article 30 en els 
apartats a) i b) perquè el Ple pugui, si s’escau, ratificar-lo.

b) El nomenament d’un instructor, que, d’acord amb el Reglament d’honors i 
distincions, elevi a la Comissió Permanent un informe raonat sobre els mèrits i els serveis 
prestats a la professió i a la societat per persona o entitat pública o privada, espanyola o 
estrangera, i la proposta que correspongui.

c) La tramitació i resolució dels recursos ordinaris, segons el que disposa l’article 
33.2.

d) L’obertura d’expedient disciplinari i el nomenament d’instructor i el seu secretari, 
d’acord amb el que preveu l’article 38.

e) Formular els pressupostos ordinaris i extraordinaris del Consell per a cada exercici 
econòmic. Així mateix, i dins dels tres mesos següents al tancament de l’exercici, elaborar 
la memòria anual de la institució col·legial d’economistes i formular els comptes anuals de 
l’exercici anterior, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que estableix el Pla 
general de comptabilitat i les seves adaptacions sectorials i la resta de normativa comptable 
espanyola que els sigui aplicable, que han de reflectir la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats del Consell General.

f) Coordinar i impulsar les activitats del Consell General en coordinació amb el 
president.

g) En els cinc dies hàbils següents a la seva presentació, la Comissió Permanent ha 
de proclamar les candidatures al president del Consell General que reuneixin els requisits 
establerts, tal com estableix l’article 16.3.

3. La Comissió Permanent pot delegar expressament i per escrit en diversos o en un 
dels seus membres les funcions que li són pròpies, i ha de retre compte del que s’ha fet en 
la reunió immediata que tingui lloc per a la seva ratificació per la mateixa Comissió 
Permanent.

4. La Comissió Permanent ha de dirigir la política de recursos humans del Consell 
General d’Economistes.

Article 15. Reunions i adopció d’acords.

1. La Comissió Permanent s’ha de reunir, almenys, una vegada al trimestre amb 
caràcter ordinari, per convocatòria del president. S’ha de convocar, igualment, quan ho 
sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres. La convocatòria s’ha de cursar, juntament 
amb l’ordre del dia, amb una antelació mínima de deu dies hàbils, excepte raons d’urgència, 
en què es pot fer amb quaranta-vuit hores d’antelació. La convocatòria i la celebració de 
les reunions de la Comissió Permanent es poden fer mitjançant la utilització de mitjans 
electrònics i telemàtics.

2. Es poden incorporar a l’ordre del dia fixat pel president totes les qüestions 
sol·licitades almenys per un terç dels membres fins a cinc dies abans de la data de la 
convocatòria, i s’ha de ratificar al principi de la sessió la seva inclusió per majoria simple.

3. Els acords de la Comissió Permanent s’han d’adoptar per majoria simple dels seus 
membres presents o representats. El vot es pot exercir personalment o per delegació de la 
representació i vot en un altre membre de la Comissió Permanent, atorgada per escrit per 
a la sessió específica, representació que s’ha d’acreditar davant el secretari a l’inici de la 
sessió.
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4. La Comissió Permanent pot constituir un comitè de coordinació, integrat pel 
president, els dos vicepresidents, el secretari, el vicesecretari, el tresorer, l’interventor 
comptador, el vicetresorer i el viceinterventor. El Comitè de Coordinació té les funcions 
preparatòries i, si s’escau, executòries del que acorda la Comissió Permanent i ha de retre 
compte del que s’acordi i s’executi davant la Comissió Permanent següent, que ha de 
ratificar els acords que hagi adoptat entre reunions d’aquesta.

CAPÍTOL IV

El president

Article 16. El president. Designació. Durada del mandat.

1. Per ser candidat a la Presidència del Consell General es requereix:

a) Estar en l’exercici de la professió i tenir, almenys, cinc anys de col·legiació.
b) Disposar de l’aval dels degans que representin, almenys, el deu per cent dels 

col·legis territorials i que, al seu torn, agrupin, almenys, el deu per cent dels col·legiats del 
cens nacional de col·legiats.

2. Les candidatures a la Presidència del Consell General, que han d’acreditar el 
compliment dels requisits que assenyala l’apartat anterior, s’han de formalitzar davant la 
Secretaria General del Consell dins dels vint dies hàbils següents a la convocatòria de les 
eleccions.

3. Aquesta convocatòria s’ha de comunicar a tots els col·legis perquè la publiquin a 
les seves pàgines web. En els cinc dies hàbils següents a la seva presentació, la Comissió 
Permanent ha de proclamar les candidatures que reuneixin els requisits establerts.

4. Al president l’escull l’Assemblea de degans presidents en una reunió convocada a 
aquest efecte amb una antelació mínima de trenta dies hàbils a la data en què es produeixi 
al termini del seu mandat.

5. Es proclama president qui, en primera votació en l’Assemblea de degans 
presidents, obtingui el vot favorable de les dues terceres parts dels membres d’aquesta. La 
votació és nominal i secreta. Cada degà president disposa d’un vot, excepte els que ho 
siguin de col·legis que tenen més de mil col·legiats, que tenen dos vots. En cas que no 
s’assoleixi la majoria esmentada, ha de tenir lloc una nova votació a la qual únicament 
poden passar els dos candidats més votats. Ha de tenir lloc dues hores després de 
l’anterior, i es requereix la mateixa majoria de dos terços de membres.

Si no s’obté la majoria esmentada, s’ha de convocar de nou l’Assemblea de degans 
presidents per a una data compresa entre els quinze i trenta dies hàbils següents. En la 
nova votació, per ser proclamat president es requereix el vot de la majoria absoluta dels 
membres de l’Assemblea. En cas que no s’obtingui el quòrum esmentat, s’ha de procedir 
a una nova votació, immediatament després de l’anterior, i es requereix majoria simple.

6. Proclamat el resultat de l’escrutini, l’elegit ha de prendre possessió immediata del 
càrrec davant la mateixa Assemblea.

7. La durada del mandat del president és de quatre anys i pot ser reelegit únicament 
per a un segon mandat. El cessament del president per renúncia o qualsevol altra causa 
dóna lloc a una nova elecció per l’Assemblea de degans presidents, i n’assumeix 
interinament la presidència el vicepresident primer o, en cas de cessament o renúncia 
d’aquest, el vicepresident segon. En cas de cessament o renúncia dels dos vicepresidents, 
la Comissió Permanent ha d’escollir un nou vicepresident que ha d’exercir el seu mandat 
pel temps que resti fins a l’elecció d’un nou president.

8. El president pot ser cessat si incorre en incompatibilitat o inhabilitació o incapacitat, 
decretada en els dos últims casos mitjançant una sentència judicial ferma.

Article 17. Funcions.

1. Corresponen a qui ocupi la Presidència del Consell les funcions següents:
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a) Convocar i presidir, fixant l’ordre del dia, les sessions del Ple, de l’Assemblea de 
degans presidents, de la Comissió Permanent, i del Comitè de Coordinació, i decidir els 
empats amb vot de qualitat.

b) Representar el Consell General davant de qualsevol tipus d’autoritats, organismes 
i persones físiques i jurídiques, exercir la funció màxima d’administració del Consell, sense 
perjudici de les facultats que corresponguin al Ple o a la Comissió Permanent, així com la 
prefectura dels serveis i del personal del Consell General.

c) Exercir les accions legals que correspongui portar a terme al Consell General, així 
com representar aquest i els seus òrgans en judici i fora d’aquest, i pot atorgar i revocar 
poders generals per a plets en nom del Consell General.

d) Coordinar i impulsar l’activitat del Consell General i complir i fer complir els acords 
adoptats pels òrgans del Consell dins de la seva competència.

e) Adoptar les resolucions que siguin procedents per raons d’urgència entre els 
períodes de sessions del Ple del Consell i de la Comissió Permanent, i retre compte a la 
Comissió Permanent o al Ple, segons correspongui, de les decisions adoptades, per a la 
seva ratificació en la sessió següent.

f) Visar els nomenaments i les certificacions del Consell General.
g) Exercir les funcions delegades pel Ple o la Comissió Permanent, i retre compte del 

que ha dut a terme aquesta delegació.
h) Exercir totes les altres que li atribueixi la normativa vigent en la seva condició de 

president.

2. El president pot delegar l’exercici de les funcions anteriors en un o diversos dels 
membres de la Comissió Permanent, que han de retre compte de la seva actuació a 
aquesta en la primera reunió que tingui lloc, per a la seva aprovació. Així mateix, pot crear 
els òrgans de suport, permanents o temporals, que tingui per convenient i designar els 
seus titulars.

CAPÍTOL V

Altres càrrecs del Consell

Article 18. Vicepresidents primer i segon.

Els qui ocupin la Vicepresidència primera i segona, per aquest ordre, substitueixen el 
president en cas d’absència o malaltia, així com en el supòsit de vacant fins a l’elecció d’un 
nou president. En cas d’absència o malaltia dels qui ocupin les vicepresidències, ha de 
presidir el Consell el membre del Ple amb més antiguitat i, en el cas que tinguin la mateixa 
antiguitat, el de més edat. Igualment, exerceixen, per delegació de qui ocupi la Presidència, 
les funcions que aquest els encarregui.

Article 19. Secretari.

1. Correspon al secretari del Consell:

a) Mantenir al dia els llibres d’actes i custodiar els segells i documents oficials del 
Consell General.

b) Estendre les certificacions que siguin procedents, així com les comunicacions, 
ordres i circulars aprovades pels òrgans del Consell i autoritzar, amb el vistiplau del 
president, els lliuraments per als pagaments que s’hagin de verificar.

c) Estendre i fer arribar les convocatòries de les reunions dels òrgans del Consell. 
Estendre acta de les reunions del Ple, de la Comissió Permanent i dels òrgans del Consell, 
en què ha d’expressar la data i l’hora de la reunió, els assistents i els acords adoptats que 
han de recollir, quan se sol·liciti, les opinions contràries a l’acord adoptat, i expressar els 
vots favorables i desfavorables a l’acord, així com si el vot ha estat personal o per 
delegació. Les propostes respecte de les quals no formuli objeccions cap assistent a la 
reunió s’entenen aprovades per assentiment.
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L’acta ha de recollir si es va adoptar l’acord per assentiment o per votació, i, en aquest 
cas, si ho va ser per majoria o per unanimitat.

d) Dirigir els serveis administratius i el personal del Consell, en el marc de les 
directrius en matèria de recursos humans de la Comissió Permanent.

e) Vetllar pel funcionament de la finestreta única i del servei de consumidors i usuaris.
f) Vetllar pel funcionament del Registre general de col·legiats i del Registre central de 

societats professionals.
g) Exercir els apoderaments processals o procedimentals que li atorguin els òrgans 

competents del Consell.

2. El secretari ha de seguir les directrius de la Comissió Permanent per a l’exercici de 
les funcions esmentades, i retre compte de la seva actuació en la reunió següent de la 
Comissió esmentada.

Article 20. Vicesecretari.

El vicesecretari substitueix qui ocupi la Secretaria en cas d’absència o malaltia, així 
com en el supòsit de vacant fins al procés electoral més proper. En cas d’absència o 
malaltia de qui ocupi la Vicesecretaria, el substitueix el membre del Ple amb menys 
antiguitat en aquest i, en el cas que tingui la mateixa antiguitat, el de menys edat.

Article 21. Tresorer.

Correspon al tresorer:

a) Proposar el que sigui necessari per a la bona administració i comptabilitat dels 
recursos del Consell, i subscriure els documents de disposició de fons, comptes corrents i 
dipòsits en unió del president o del vicepresident primer del Consell o de qui designi la 
Comissió Permanent.

b) Cobrar totes les quantitats que per qualsevol concepte s’hagin d’ingressar en el 
Consell, autoritzar amb la seva signatura els rebuts corresponents i pagar tots els 
lliuraments expedits.

c) Informar la Comissió Permanent sobre la situació de compliment de les previsions 
pressupostàries d’ingressos i despeses.

d) Controlar el cobrament de les quotes, i proposar l’adopció de les mesures 
procedents en els casos de demora o impagament.

e) Redactar l’avantprojecte dels pressupostos anuals.

Article 22. Interventor comptador.

Correspon a l’interventor comptador:

a) Intervenir els documents de cobrament i pagament.
b) Portar els llibres i altres registres comptables necessaris per al control dels 

ingressos i les despeses del Consell General.
c) Elaborar la comptabilitat i els comptes anuals.
d) Fer l’inventari dels béns del Consell General.

Article 23. El vicetresorer.

El vicetresorer substitueix el tresorer en cas d’absència o malaltia, així com en el 
supòsit de vacant fins al procés electoral més proper.

Article 24. El viceinterventor.

El viceinterventor substitueix qui ocupi el càrrec d’interventor comptador en cas 
d’absència o malaltia, així com en el supòsit de vacant fins al procés electoral més proper.
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CAPÍTOL VI

Els òrgans especialitzats i els grups de treball

Article 25. Òrgans especialitzats.

1. El Ple del Consell General, mitjançant una norma reglamentària de règim interior, 
pot constituir, suprimir o modificar els òrgans especialitzats necessaris per al compliment 
de les finalitats i funcions del Consell, i delegar-los les funcions corresponents.

2. Per a la creació, supressió o modificació d’aquests òrgans es requereix una 
majoria, almenys, de dos terços dels vots dels membres del Ple presents o representats.

3. El Ple ha d’aprovar les normes de funcionament dels òrgans especialitzats que 
comprenen la seva organització, fins, funcions, règim econòmic i les relacions amb els 
seus membres. Per a la seva aprovació es requereix una majoria de dos terços dels vots 
dels seus membres presents o representats.

Article 26. Grups de treball.

La Comissió Permanent pot constituir grups de treball per al compliment de fins 
específics, i establir-ne la composició, els objectius i les normes de funcionament.

TÍTOL III

Serveis i règim economicoadministratiu del Consell

Article 27. Finestreta única.

1. El Consell General ha de disposar d’una pàgina web perquè, a través de la 
finestreta única que preveu l’article 10 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis 
professionals, els col·legis territorials puguin prestar als col·legiats una plataforma perquè 
puguin efectuar tots els tràmits necessaris per a la col·legiació, el seu exercici i la seva 
baixa en el Col·legi, a través d’un únic punt, per via electrònica i a distància.

2. A través d’aquesta finestreta única, per a la millor defensa dels drets dels 
consumidors i usuaris, el Consell General ha d’oferir la informació següent, de manera 
clara, inequívoca i gratuïta:

a) L’accés al Registre general de col·legiats, que ha d’estar permanentment 
actualitzat i en què han de constar, almenys, les dades següents: nom i cognoms dels 
professionals col·legiats, número de col·legiació, títols oficials dels quals estiguin en 
possessió, domicili professional i situació d’habilitació professional.

b) L’accés al Registre central de societats professionals, que ha de tenir el contingut 
que descriu l’article 8 de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.

c) Les vies de reclamació i els recursos que es poden interposar en cas de conflicte 
entre el consumidor o l’usuari i un col·legiat o el col·legi professional.

d) Les dades de les associacions o organitzacions de consumidors i usuaris a les 
quals els destinataris dels serveis professionals es poden adreçar per obtenir assistència.

e) El contingut dels codis deontològics.

3. El Consell General ha d’adoptar les mesures necessàries per al compliment del 
que preveu aquest article i incorporar per a això les tecnologies necessàries i crear i 
mantenir les plataformes tecnològiques que garanteixin la interoperabilitat entre els 
diferents sistemes i l’accessibilitat de les persones amb discapacitat. Per a això, els 
col·legis professionals i el Consell General i, si s’escau, els consells autonòmics poden 
posar en marxa els mecanismes de coordinació i col·laboració necessaris, inclusivament 
amb les corporacions d’altres professions.

4. El Consell General ha de crear un registre central de col·legiats dels col·legis que 
conformen el Consell General, en què constin el nom, el número de col·legiat, el col·legi 
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de pertinença, així com el domicili professional i, si s’escau, la societat professional a la 
qual pertanyin, així com les incidències de la vida col·legial, com ara altes, baixes i 
suspensions de l’exercici professional. Sobre la base d’aquest registre s’ha de crear el 
cens nacional de col·legiats, que almenys s’ha actualitzar anualment.

5. Per al compliment del que disposa l’article 10.4 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, 
sobre col·legis professionals, per a l’elaboració d’un cens general, els col·legis territorials 
han de facilitar al Consell General i, si s’escau, als consells autonòmics de col·legis, la 
informació concernent a les altes, baixes dels col·legiats i qualssevol altres modificacions 
que afectin els registres de col·legiats i de societats professionals, per al seu coneixement 
i anotació en els registres centrals de col·legiats i de societats professionals d’aquells.

Article 28. Memòria anual.

1. El Consell General està subjecte al principi de transparència en la seva gestió. Per 
a això, ha d’elaborar una memòria anual que ha de contenir, almenys, la informació 
següent:

a) Informe anual de gestió econòmica en què s’incloguin les despeses de personal 
suficientment desglossades i s’especifiquin les retribucions dels membres de la Junta de 
Govern per raó del seu càrrec.

b) Import de les quotes aplicables als col·legis desglossades per conceptes i pel tipus 
de serveis prestats, així com les normes per al seu càlcul i aplicació.

c) Informació agregada i estadística relativa als procediments informatius i 
sancionadors en fase d’instrucció o que hagin assolit fermesa, amb indicació de la infracció 
a la qual es refereixen, de la seva tramitació i de la sanció imposada, si s’escau, d’acord, 
en tot cas, amb la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

d) Informació agregada i estadística relativa a queixes i reclamacions que hagin 
presentat els consumidors o usuaris o les seves organitzacions representatives, així com 
sobre la seva tramitació i, si s’escau, dels motius d’estimació o desestimació de la queixa 
o reclamació, d’acord, en tot cas, amb la legislació en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal.

e) Els canvis en el contingut del seu codi deontològic.
f) Les normes sobre incompatibilitats i les situacions de conflicte d’interessos en què 

es trobin els consellers i altres càrrecs electius del Consell.
Quan escaigui, les dades s’han de presentar desagregades territorialment per 

corporacions.

2. La memòria anual s’ha de fer pública a través de la pàgina web el primer semestre 
de cada any, sense perjudici de les altres formes de publicitat de què es disposi.

3. El Consell General ha de fer pública, juntament amb la seva memòria, la informació 
estadística a què fa referència l’apartat u d’aquest article de manera agregada per al 
conjunt de l’organització col·legial.

4. Als efectes d’emplenar la previsió de l’apartat anterior, i d’acord amb el que preveu 
l’article 11 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, els consells 
autonòmics i els col·legis territorials han de facilitar al Consell General la informació 
necessària per elaborar la memòria anual.

Article 29. Atenció als consumidors o usuaris.

El Consell General ha de posar a disposició dels col·legis els mitjans personals i 
materials que requereixin als efectes de donar resposta a les queixes i reclamacions 
referides a l’activitat professional o col·legial dels col·legis, que siguin presentades per 
qualsevol persona o entitat que contracti els serveis professionals, així com per 
associacions i organitzacions de consumidors i usuaris en la seva representació o en 
defensa dels seus interessos.
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Article 30. Recursos econòmics del Consell General.

Els recursos del Consell General, de conformitat amb els seus pressupostos, han 
d’estar constituïts per:

a) Les quotes periòdiques i les derrames assenyalades als col·legis pel Ple del 
Consell General. El col·legis han de satisfer aquestes quotes trimestralment al Consell 
General.

El Ple pot reclamar a un col·legi que efectuï els pagaments i les declaracions trimestrals 
pendents, com a pas previ a una reclamació judicial d’aquestes. D’aquesta proposta, se 
n’ha de donar trasllat al Col·legi o l’organització col·legial respectiva perquè abans de la 
reunió del Ple i per un termini de quinze dies pugui efectuar l’informe en aquest sentit. 
Requerit fefaentment el Col·legi, d’acord amb el que preveu la Llei, per al pagament de les 
quotes, en cas que no ho faci, s’ha d’exercir l’acció judicial que correspongui.

b) Les quotes periòdiques dels membres inscrits en els registres del Consell. S’entén 
que les quotes aportades al Consell General tenen un caràcter finalista, per la qual cosa, 
detrets els costos d’estructura, s’han d’aplicar als seus fins específics.

c) Les subvencions de qualsevol tipus que se li puguin concedir.
d) Les donacions i assignacions que pugui rebre d’entitats privades o de particulars.
e) Les utilitats de publicacions, certificats, diplomes, segells professionals, impresos 

i formularis per a ús voluntari dels col·legiats, així com congressos, jornades, conferències 
i altres que puguin generar ingressos.

f) Tots els altres recursos de què, d’acord amb la llei, pugui disposar.

Article 31. Pressupostos.

1. Els pressupostos anuals ordinaris i extraordinaris del Consell General han de 
detallar els ingressos i les despeses que es preveuen per a l’exercici corresponent, i 
integrar tots els seus òrgans i activitats.

2. En cas que s’iniciï un nou exercici econòmic sense que s’hagi aprovat el pressupost 
corresponent, queda prorrogat el de l’exercici anterior fins a l’aprovació del nou pressupost, 
excepte les partides que resultin de l’aplicació de disposicions vigents en matèria laboral o 
altres.

Article 32. Control d’ingressos i despeses.

Els comptes anuals del Consell General els ha d’examinar i, si s’escau, aprovar el Ple, 
i, prèviament, els ha d’auditar –segons el que disposa la Llei d’auditoria de comptes– un 
auditor exercent inscrit en el Registre oficial d’auditors de comptes, de conformitat amb el 
que disposa respecte al règim d’independència que contenen la Llei 22/2015, de 20 de 
juliol, d’auditoria de comptes, i la resta de normativa que sigui aplicable en aquesta matèria.

TÍTOL IV

Procediment i règim de recursos

Article 33. Recurs ordinari contra acords dels col·legis territorials i consells autonòmics.

1. Contra els acords dels col·legis territorials, dels consells autonòmics o de qualsevol 
òrgan representatiu de diversos d’aquests contra els quals no es pugui recórrer directament 
davant la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar un recurs ordinari davant 
el Consell General d’Economistes, d’acord amb el que preveuen els mateixos Estatuts dels 
col·legis respectius i les lleis aplicables.

2. Els recursos s’han d’interposar davant el Col·legi territorial o Consell Autonòmic o 
l’òrgan representatiu corresponent que ho ha d’elevar al Consell General amb el seu 
informe i els ha de resoldre la Comissió Permanent d’aquest que pot delegar per acord 
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aquesta facultat en el president, i retre’n compte al Ple. La seva resolució posa fi a la via 
corporativa.

Article 34. Recurs ordinari contra els acords en matèria d’eleccions.

1. Contra els acords en matèria d’eleccions dels col·legis territorials, quan no posin fi 
a la via corporativa, es pot interposar un recurs ordinari quan així estigui establert en els 
Estatuts corresponents, i sense perjudici de les competències dels consells autonòmics i 
col·legis.

2. Els recursos s’han d’interposar davant la Comissió Permanent del Consell dins 
dels tres dies següents a la seva notificació i en correspon a aquesta la resolució, que 
posa fi a la via corporativa

3. La Comissió Permanent està obligada a dictar resolució expressa i a notificar-la en 
el termini d’un mes. Transcorregut el termini esmentat, és aplicable el que preveuen els 
articles 21 i 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i sense perjudici de l’obligació de resolució 
expressa posterior al venciment del termini.

Article 35. Recurs contra acords dels òrgans especialitzats.

Es pot recórrer contra els acords dels òrgans especialitzats del Consell mitjançant un 
recurs ordinari a interposar en el termini d’un mes davant la Comissió Permanent del 
Consell en els termes que estableixi la seva normativa constitutiva. La resolució del recurs 
per la Comissió Permanent posa fi a la via corporativa.

Article 36. Recurs contra els acords dels òrgans de govern del Consell General.

1. Es pot recórrer contra els acords dictats pels òrgans de govern del Consell General 
mitjançant un recurs ordinari a interposar en el termini d’un mes. La seva resolució 
correspon al Ple o a la Comissió Permanent segons emanin de l’un o de l’altre.

2. La resolució posa fi a la via corporativa, i aleshores es pot recórrer contra aquests, 
quan estiguin subjectes al dret administratiu, davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

3. Els afectats pels actes i recursos del Consell General d’Economistes d’Espanya 
poden conèixer l’estat de tramitació, notificació i resolució d’aquests a través del sistema 
de finestreta única, sense perjudici dels drets que reconeixen les lleis generals.

Article 37. Tramitació.

1. El recurs ordinari, excepte quan es refereixi al procés d’eleccions, s’ha d’interposar 
en el termini d’un mes amb subjecció a les normes generals de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. La Comissió Permanent està obligada a dictar resolució expressa i a notificar-la en 
el termini de tres mesos. Transcorregut aquest termini, és aplicable el que preveuen els 
articles 21 i 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i sense perjudici de l’obligació de resolució 
expressa posterior al venciment del termini.

TÍTOL V

Règim disciplinari

Article 38. Competència.

1. El Consell General d’Economistes d’Espanya exerceix la potestat disciplinària per 
sancionar les infraccions en què incorrin els membres dels òrgans del Consell i els càrrecs 
de les juntes de govern dels col·legis en la seva activitat col·legial, sense perjudici de la 
legislació autonòmica en aquest sentit, segons el que estableix l’article 4.1.E.
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2. Correspon a la Comissió Permanent l’obertura de l’expedient disciplinari i el 
nomenament de l’instructor i el secretari; i al Ple, la resolució de l’expedient disciplinari, 
amb la imposició, si s’escau, de la sanció que correspongui.

Article 39. Infraccions.

Les infraccions que poden ser objecte de sanció disciplinària es classifiquen en molt 
greus, greus i lleus.

1. Són infraccions molt greus:

a) Els fets constitutius de delicte, declarats mitjançant sentència judicial ferma, com 
a conseqüència de l’activitat col·legial o amb motiu d’aquesta o que afectin el seu exercici 
professional.

b) L’encobriment de l’intrusisme professional, una vegada declarada la seva 
existència per resolució judicial ferma i si s’ajusta als fets declarats provats.

c) L’ús del càrrec o la funció pública en profit o benefici propi, una vegada declarat 
per resolució judicial ferma.

d) L’incompliment deliberat dels acords de caràcter obligatori adoptats pels òrgans 
del Consell, quan produeixi o sigui susceptible de produir perjudicis greus per a la professió 
o comporti aquest impediment per al funcionament regular del Consell i del compliment de 
les funcions que té encomanades.

2. Són infraccions greus:

a) L’incompliment greu i reiterat dels acords de caràcter obligatori adoptats pels 
òrgans de govern de l’organització col·legial en matèria de la seva competència, o 
l’incompliment greu de les obligacions que estableixen aquests Estatuts.

b) L’incompliment reiterat i injustificat de les obligacions econòmiques amb els 
col·legis o d’aquests amb el Consell General.

c) La desconsideració o l’ofensa greus que afectin l’honor o la dignitat dels membres 
dels òrgans de govern de l’organització col·legial, en l’exercici de les seves funcions, així 
com cap als companys en l’exercici de l’activitat professional.

d) La competència deslleial, una vegada declarada la seva existència per resolució 
judicial ferma i si s’ajusta als fets declarats provats.

e) L’incompliment dels deures o les incompatibilitats que per raó del seu càrrec s’han 
d’observar, entre aquests, el de secret de les deliberacions i els acords per part dels 
membres del Consell i de les Juntes de Govern dels col·legis, quan s’hagi establert el 
caràcter reservat.

3. Són infraccions lleus:

a) Les faltes d’assistència injustificada a les reunions de la Junta de Govern del 
Col·legi o del Ple del Consell General, quan excedeixin aquestes les vuit ocasions durant 
un mateix mandat.

b) Les desconsideracions o ofenses que preveu la lletra c) del número anterior que 
no revesteixin caràcter greu.

c) El mal ús dels béns mobles o immobles del Consell o dels col·legis.
d) La falta de veracitat de les dades personals subministrades al Consell.
e) No acceptar, excepte causa justificada segons el parer de la Junta de Govern, 

l’acompliment de les comeses requerides pel Consell o el Col·legi.

Article 40. Sancions.

Les sancions disciplinàries es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
a) Són sancions lleus: l’amonestació privada i l’advertència per escrit mitjançant un 

ofici del president amb una anotació a l’expedient personal.
b) Són sancions greus: la suspensió dels drets col·legials fins a sis mesos.
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c) Són sancions molt greus: la suspensió dels drets col·legials fins a dos anys; la 
inhabilitació per a l’exercici de càrrecs corporatius fins a cinc anys i l’expulsió del Col·legi, 
o, si s’escau, del Consell General.

Article 41. Procediment disciplinari.

1. No es pot imposar cap sanció sense haver instruït un procediment previ. En la 
seva tramitació s’han de garantir al subjecte a expedient, en tot moment, els drets 
següents:

a) La presumpció d’innocència mentre no es demostri el contrari.
b) A ser notificat dels fets que se li imputen, de les infraccions que aquests fets puguin 

constituir i de les sancions que, si s’escau, se li puguin imposar.
c) A ser notificat de la identitat de l’instructor, de l’autoritat competent per imposar la 

sanció i de la norma que li atribueixi aquesta competència.
d) A conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació del procediment en què 

tingui la condició d’interessat, i obtenir còpies dels documents i, així mateix, una còpia 
segellada dels que presenti.

e) A formular al·legacions i presentar documents en qualsevol fase del procediment 
anterior al tràmit d’al·legacions contra la proposta de sanció.

f) A obtenir informació i orientació jurídica sobre la manera de defensar els seus 
interessos i disposar de les suficients garanties de defensa en l’expedient.

g) Al fet que la tramitació del procediment sancionador tingui una durada no superior 
a sis mesos excepte causa justificada, de la qual quedi deguda constància a l’expedient, 
per a la seva pròrroga per un període no superior a tres mesos més.

2. Les sancions lleus es poden imposar en un procediment abreujat en què s’ha de 
verificar l’exactitud dels fets, s’ha d’escoltar el presumpte infractor, s’ha de comprovar si 
aquests estan tipificats en algun dels supòsits de l’article 39.3 d’aquests Estatuts i se n’ha 
d’assenyalar la sanció corresponent.

Article 42. Recursos contra les resolucions sancionadores.

1. Les resolucions del Consell General que imposin sancions són susceptibles de 
recurs en els termes i terminis que preveu l’article 36 d’aquests Estatuts.

2. Les resolucions sancionadores no són executives fins que siguin fermes en la via 
col·legial.

3. El Consell ha de resoldre els recursos contra les resolucions sancionadores en el 
termini de tres mesos, i queda exclòs del còmput el mes d’agost. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi dictat la resolució expressa, l’interessat pot interposar un recurs 
contenciós administratiu contra l’acord sancionador.

Article 43. Prescripció d’infraccions i sancions.

1. Les infraccions lleus prescriuen al cap de sis mesos, les greus, al cap de dos anys 
i les molt greus, al cap de tres anys a comptar dels fets que les motiven, i es comencen a 
comptar els terminis esmentats des del dia en què la infracció s’hagi comès. La incoació 
degudament notificada al presumpte infractor del procediment disciplinari interromp la 
prescripció, i s’ha de reprendre aquesta si el procediment esmentat està paralitzat durant 
més d’un mes per causa no imputable al presumpte responsable.

2. Les sancions prescriuen, en cas que no les hagi fet efectives l’entitat col·legial 
sancionadora, en els mateixos terminis que les infraccions segons la seva classe, excepte 
l’expulsió del Col·legi, que prescriu al cap de cinc anys. El termini comença a comptar des 
del moment en què hagi adquirit fermesa en via col·legial la resolució sancionadora i s’ha 
d’interrompre la prescripció per la iniciació, amb el coneixement de l’interessat, de la seva 
execució, i s’ha de reprendre si aquesta es paralitza més d’un mes per causa no imputable 
a l’infractor.
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Article 44. Anotació i cancel·lació de les sancions.

1. Totes les sancions disciplinàries s’han d’anotar a l’expedient personal del col·legiat, 
amb una comunicació al Consell i d’aquest als col·legis en cas que afectin l’exercici de la 
professió.

2. Els sancionats poden demanar la cancel·lació de la nota del seu expedient 
personal, en els terminis següents comptats des del compliment de la sanció:

a) Si és per falta lleu, al cap de sis mesos.
b) Si és per falta greu, al cap de dos anys.
c) Si és per falta molt greu, al cap de quatre anys.

3. Executada la sanció d’expulsió, no es pot sol·licitar la reincorporació a cap dels 
col·legis fins transcorreguts cinc anys, llevat que els seus Estatuts assenyalin un altre 
termini superior.

4. La cancel·lació d’antecedents s’ha de fer prèvia instrucció d’un procediment en 
què el col·legiat ha de gaudir dels mateixos drets que en el procediment incoat per a la 
imposició de la sanció, i la resolució és susceptible que s’adopti en cas que s’impugni en 
la mateixa forma que la resolució sancionadora.

Article 45. Règim supletori.

1. En el que no preveuen aquest títol i els Estatuts particulars dels col·legis, regeixen 
com a supletoris la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat 
sancionadora i altres disposicions que hi siguin aplicables.

2. Els col·legis han de regular en els seus Estatuts respectius el règim disciplinari 
aplicable als seus col·legiats.

Disposició addicional primera. Denominacions.

Les referències que contenen aquests Estatuts als col·legis d’economistes i als 
col·legis oficials de titulars mercantils s’entenen fetes a aquests, amb anterioritat o 
posterioritat a la seva unificació, sigui quina sigui la denominació que cada col·legi adopti 
en el territori respectiu.

Disposició addicional segona. Majories.

Quan en aquests Estatuts es faci referència a majories i aquestes no siguin 
qualificades, s’entén que es tracta de majoria simple.

Disposició addicional tercera. Competències dels consells i els col·legis.

El que disposen aquests Estatuts s’entén sense perjudici de les competències dels 
col·legis i consells autonòmics, d’acord amb la normativa aplicable a aquests.

Disposició transitòria primera. Òrgans de govern.

Durant el mes següent a la publicació d’aquests Estatuts en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» s’han de portar a terme els processos d’elecció dels membres del Ple del Consell 
General per la totalitat dels col·legis, i la composició d’aquest Ple s’ha d’adaptar al que 
disposen aquests Estatuts. La composició de la resta dels òrgans de govern del Consell 
General d’Economistes, després de la celebració de les eleccions a la Presidència del 
Consell, s’ha d’adaptar al que disposen aquests Estatuts una vegada transcorreguts dotze 
mesos de la seva entrada en vigor.
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Disposició transitòria segona. Aprovació dels Estatuts generals de l’organització col·legial 
d’economistes.

Fins a la publicació dels Estatuts generals de l’organització col·legial d’economistes a 
què es refereix l’article 6.2 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, 
els col·legis territorials han d’estar formats per tots els col·legiats que fins ara pertanyien 
als col·legis d’economistes i als col·legis oficials de titulars mercantils, i pels qui a l’entrada 
en vigor de la Llei 30/2011, tenien reconegut el dret a col·legiar-se en qualsevol de les 
dues organitzacions col·legials que s’unifiquen, la d’economistes o la de titulars mercantils, 
i amb caràcter general, s’hi poden incorporar els qui posseeixin alguna de les titulacions 
següents: llicenciat o graduat en economia, llicenciat o graduat en administració i direcció 
d’empreses, llicenciat o diplomat en ciències empresarials, llicenciat en ciències actuarials 
i financeres, i llicenciat en investigació i tècniques de mercat, així com els qui tinguin 
qualsevol altre títol universitari en el camp de l’economia o de l’empresa. També s’hi poden 
incorporar aquells a qui s’hagi homologat un títol estranger o tinguin un títol reconegut per 
a l’exercici de la professió. En el cas d’estrangers, aquesta incorporació s’entén sense 
perjudici del compliment dels requisits exigits per la normativa espanyola en matèria 
d’establiment i treball dels estrangers a Espanya.
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