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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA

5836 Reial decret 353/2011, d’11 de març, pel qual s’aproven els Estatuts generals 
de l’Organització Col·legial de Secretaris, Interventors i Tresorers de 
l’Administració Local.

Els Estatuts generals de l’Organització Col·legial de Secretaris, Interventors i Tresorers 
de l’Administració Local aprovats mitjançant el Reial decret 1912/2000, de 24 de novembre, 
van substituir el Reglament dels col·legis de secretaris, interventors i dipositaris 
d’administració local aprovat per la Resolució de la Direcció General d’Administració Local, 
de 2 de febrer de 1978.

D’aquesta manera es va donar compliment al manament d’adequació a la legislació 
estatal i autonòmica, atenent les peculiaritats exigides per la funció pública que exigien els 
seus membres, recollit a la disposició addicional segona de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, 
de col·legis professionals, conseqüència de la distribució de competències que estableixen 
en aquesta matèria la Constitució espanyola i els estatuts d’autonomia.

Les modificacions realitzades a la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals, 
per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a l’adaptació 
a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, amb la finalitat 
d’adaptar-la a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
desembre de 2006, fan necessària ara l’elaboració d’uns nous Estatuts que recullin les 
modificacions esmentades en la mesura que són aplicables a l’organització col·legial.

Així mateix, els nous Estatuts permeten adaptar l’estructura i les competències internes 
de l’Organització Col·legial al nou marc de regulació de la professió, després de l’entrada 
en vigor de la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic, adequar els fins de l’organització col·legial a les noves exigències 
del servei públic, així com definir els principis ètics professionals que han de regir la 
conducta professional dels secretaris, interventors i tresorers de l’Administració local.

En aquest sentit, els Estatuts generals s’estructuren en quatre títols. El títol I consta de 
dos capítols, el primer dels quals recull les disposicions generals relatives a la definició, 
personalitat jurídica i naturalesa dels col·legis, inclosos els fins essencials de l’organització 
col·legial, així com els principis ètics professionals. Així mateix, es defineixen l’àmbit 
territorial dels col·legis i els consells autonòmics. Per la seva part, en el capítol segon 
s’aborden diferents qüestions relacionades amb el règim jurídic dels actes i resolucions 
corporatives i la finestreta única de l’organització col·legial.

El títol II aborda el règim jurídic dels col·legis professionals de secretaris, interventors 
i tresorers d’administració local, sistematizat en quatre capítols. El primer, relatiu a les 
funcions dels col·legis; el segon, referent a l’organització bàsica interna; el tercer preveu el 
règim de col·legiació, ingrés, trasllats, drets i deures dels col·legiats; i, finalment, el quart 
regula el règim econòmic.

El títol III es dedica, en exclusiva, a regular el Consell General dels Col·legis 
Professionals de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local, pel que fa a les 
funcions, organització interna i règim econòmic. Finalment, el títol IV recull el règim 
disciplinari dels col·legiats.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Política Territorial i Administració Pública, 
escoltat el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia 11 de març de 2011,



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 78  Divendres 1 d'abril de 2011  Secc. I. Pàg. 2

DISPOSO:

Article únic. Aprovació dels Estatuts.

S’aproven els Estatuts generals de l’Organització Col·legial de Secretaris, Interventors 
i Tresorers de l’Administració Local, el text del qual s’insereix a continuació.

Disposició transitòria primera. Vigència d’Estatuts i del reglament de règim interior del 
Consell General.

1. Fins que s’adaptin els respectius Estatuts particulars dels col·legis territorials i 
consells autonòmics a aquests Estatuts generals, conserven la vigència en tot el que no 
s’hi oposin.

2. Fins que no aprovi un nou text de reglament de règim interior l’Assemblea del 
Consell General, es manté vigent l’actual en tot el que no s’oposi a aquests Estatuts.

Disposició transitòria segona. Habilitació en funcions.

El president i la Junta de Govern actuals del Consell General es mantenen en funcions 
fins que no s’elegeixin una nova Presidència i nova Comissió Executiva de conformitat 
amb el procediment que determini el reglament de règim interior.

Disposició transitòria tercera. Modificació del reglament de règim interior del Consell 
General i convocatòria d’eleccions a la Presidència i Comissió Executiva.

1. En el termini de tres mesos des de la data de publicació d’aquests Estatuts 
generals, la Junta de Govern en funcions del Consell General ha d’elevar als components 
de la seva Assemblea el projecte de modificació del reglament de règim interior perquè hi 
formulin les al·legacions que considerin convenients per un termini de vint dies naturals.

En els vint dies naturals següents al de conclusió del termini d’al·legacions, l’Assemblea 
ha d’aprovar el nou reglament de règim interior. Amb aquest fi, el president en funcions del 
Consell General ha de remetre als components de l’Assemblea juntament amb la 
convocatòria d’aquesta el text del projecte amb les al·legacions que s’hagin efectuat.

Als exclusius efectes d’aquest acord, el vot de cadascun dels components de 
l’Assemblea és únic i indelegable.

2. A l’acord d’aprovació a què es refereix l’apartat anterior, l’Assemblea ha de 
determinar així mateix la data de celebració del procés electoral de la Comissió Executiva 
a què es refereix l’article 31 dels Estatuts generals.

Disposició transitòria quarta. Designació de delegats.

Per a la formació de la primera Assemblea del Consell, en el termini d’un mes des de 
la publicació dels Estatuts generals, les juntes de Govern dels col·legis territorials han de 
designar els delegats a què es refereix la lletra c) de l’article 28 en la proporció d’un per 
cada cinquanta persones col·legiades exercents a la data de publicació abans 
esmentada.

A aquests efectes, cada col·legi territorial ha d’expedir una certificació que comprengui 
el nombre de persones col·legiades exercents i de les dades dels delegats designats.

Disposició transitòria cinquena. Designacions provisionals a la Junta de Representació 
Autonòmica.

1. En aquelles comunitats autònomes en què els consells autonòmics encara no 
s’hagin constituït, els col·legis territorials existents han d’acordar de forma conjunta la 
designació d’una representació provisional per a la Junta de Representació Autonòmica 
del Consell General, nomenament que ha de recaure en qui ostenti alguna de les 
presidències dels col·legis territorials que formin part de l’Assemblea del Consell.

Poden conservar la vigència les designacions existents a l’entrada en vigor d’aquests 
Estatuts generals que formin part de l’Assemblea del Consell.
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2. En el cas de les comunitats autònomes uniprovincials, la representació recau en 
qui exerceixi la Presidència del col·legi territorial respectiu.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 1912/2000, de 24 de novembre, pel qual s’aproven els 
Estatuts generals de l’Organització Col·legial de Secretaris, Interventors i Tresorers de 
l’Administració Local.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.18a de la 
Constitució, 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.

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

Madrid , 11 de març de 2011.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident tercer del Govern 
i ministre de Política Territorial i Administració Pública,

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
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ESTATUTS GENERALS DE L’ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL DE SECRETARIS, 
INTERVENTORS I TRESORERS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

TÍTOL I

Sobre l’Organització Col·legial de Secretaris, Interventors i Tresorers 
d’Administració Local

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Organització Col·legial. Definició. Personalitat i naturalesa jurídica de les entitats 
que la componen.

1. L’organització que regulen aquests Estatuts generals està integrada per tots els 
col·legis territorials de secretaris, interventors i tresorers d’Administració local, els consells 
autonòmics respectius i pel Consell General dels Col·legis Professionals de Secretaris, 
Interventors i Tresorers d’Administració Local.

Tots són corporacions de dret públic constituïdes d’acord amb la llei, amb estructura i 
funcionament intern democràtics que agrupen els qui integren l’escala de funcionaris amb 
habilitació de caràcter estatal pertanyents a les subescales que la componen, així com els 
qui porten a terme les funcions reservades a l’escala esmentada com a personal funcionari 
interí.

2. Els col·legis territorials, els consells autonòmics i el Consell General tenen 
personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar plena per al compliment dels seus fins. En la 
seva organització i funcionament estan subjectes al principi de transparència de la gestió, 
i gaudeixen de plena autonomia, en el marc dels presents Estatuts generals i dels seus 
Estatuts particulars.

3. Els col·legis territorials, consells autonòmics i el Consell General es relacionen 
amb les administracions autonòmiques a través dels òrgans competents de les comunitats 
autònomes i amb l’Administració General de l’Estat a través del Ministeri de Política 
Territorial i Administració Pública.

Article 2. Fins essencials de l’organització col·legial.

Són fins essencials de l’organització col·legial:

a) La col·laboració amb les administracions públiques competents en l’ordenació de 
la professió de secretari, interventor o tresorer d’administració local.

b) La realització de totes les actuacions que redundin en la millora i benefici dels 
interessos generals de la ciutadania destinatària de les funcions públiques reservades als 
secretaris, interventors i tresorers d’administració local.

c) La representació de la professió i la defensa dels interessos professionals dels 
col·legiats en les seves relacions amb les administracions públiques i davant de qualssevol 
poders públics i entitats amb competència o relació amb l’exercici de les seves funcions, 
siguin nacionals o internacionals.

Article 3. Principis ètics professionals.

L’organització col·legial ha de vetllar perquè la conducta professional dels secretaris, 
interventors i tresorers d’Administració local es regeixi en tot moment pel compliment de 
valors ètics d’actuació basats en la neutralitat política, defensa dels valors democràtics, 
servei a l’interès públic, lleialtat, honestedat, honradesa, imparcialitat, eficàcia, eficiència, 
professionalitat, integritat, exemplaritat, dedicació, diligència, justícia, transparència, 
compliment de la legalitat i respecte als drets humans.

L’organització col·legial ha de promoure polítiques d’igualtat de gènere i estendre’s a la 
representació paritària a tots els seus òrgans.
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Així mateix, ha de vetllar per l’assumpció de nous valors ètics que facilitin l’acostament 
a la ciutadania i la modernització de l’Administració per adaptar-la a les noves demandes 
socials, com ara l’orientació al públic, col·laboració, informació, diàleg i resolució de 
conflictes, treball en equip i impuls de les noves tecnologies.

Article 4. Els col·legis professionals. Àmbit territorial, fusions o segregacions. 

1. L’àmbit territorial de cada col·legi és el que determini el seu Estatut particular 
respectiu, dins dels límits que preveu la legislació autonòmica. Si no, l’àmbit és provincial 
o insular com a mínim, si bé no poden excedir l’àmbit territorial d’una comunitat autònoma. 
Els diferents col·legis territorials són únics en els seus àmbits territorials respectius.

2. La fusió de col·legis territorials per a la creació d’altres col·legis, sempre dins de 
l’àmbit territorial d’una mateixa comunitat autònoma, requereix els acords majoritaris de les 
assemblees generals dels col·legis implicats. La proposta, previ coneixement del Consell 
General de Col·legis, i sense perjudici de la intervenció que si s’escau sigui procedent per 
part del consell autonòmic corresponent, de conformitat amb la legislació autonòmica que 
sigui aplicable, s’ha de cursar per a la seva aprovació a l’òrgan de govern de la comunitat 
autònoma respectiva. El mateix procediment s’ha d’aplicar si s’escau per a la segregació 
total o parcial de col·legis territorials prèviament fusionats.

3. Els col·legis resultants dels processos de fusió o segregació descrits s’han 
d’entendre constituïts després de la presa de possessió dels seus òrgans de govern 
degudament elegits.

Article 5. Els consells autonòmics.

1. Els consells autonòmics de col·legis territorials de secretaris, interventors i tresorers 
d’administració local que es constitueixin a l’empara del que disposa la legislació autonòmica 
corresponent tenen els fins i les funcions que determinin els seus Estatuts, amb subjecció 
al que disposen la respectiva legislació autonòmica i la legislació bàsica estatal.

2. A les comunitats autònomes uniprovincials, constituït el Consell Autonòmic, aquest 
ha de succeir a tots els efectes al col·legi territorial existent a la comunitat esmentada, i li 
és d’aplicació el que disposa per als col·legis territorials el títol II d’aquests Estatuts 
generals.

Article 6. El Consell General.

1. El Consell General dels Col·legis Professionals de Secretaris, Interventors i 
Tresorers d’Administració Local és l’organisme representatiu i coordinador superior de 
l’organització col·legial.

2. L’estructura interna i el funcionament del Consell General és desplegada pel seu 
reglament de règim interior de conformitat amb el que disposen aquests Estatuts 
generals.

CAPÍTOL II

Règim jurídic dels actes i resolucions corporatives. Finestreta única

Article 7. Règim jurídic dels actes i resolucions corporatives

Els col·legis territorials, consells autonòmics i el Consell General han d’ajustar la seva 
actuació a les normes del dret administratiu i, en especial, a la normativa que en cada 
moment estigui vigent sobre règim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú, excepte en les relacions laborals o civils, en què queden subjectes al 
règim jurídic corresponent.

Article 8. Execució i impugnació dels actes i resolucions corporatives.

1. Els actes i resolucions dels col·legis territorials, dels consells autonòmics i del 
Consell General són executius quan estiguin subjectes a dret administratiu.
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2. Els actes i resolucions esmentats, quan estiguin subjectes al dret administratiu, 
són impugnables directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa de conformitat 
amb el que disposa la seva Llei reguladora, una vegada esgotats els recursos corporatius 
contra aquests si se n’han interposat.

3. Amb caràcter previ a la impugnació davant la jurisdicció contenciosa administrativa, 
els actes i resolucions dels col·legis territorials es poden recórrer en alçada en el termini 
d’un mes davant el consell autonòmic respectiu o, mentre aquest no s’hagi constituït, 
davant el Consell General.

Contra els actes i les normes emanades dels consells autonòmics es poden plantar els 
recursos corporatius que prevegin expressament els seus Estatuts.

4. Així mateix, amb caràcter previ a la impugnació davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa, contra els actes i les resolucions del Consell General es pot interposar 
recurs de reposició davant el mateix Consell en el termini d’un mes.

Article 9. Finestreta única.

1. L’organització col·legial ha de disposar d’una pàgina web perquè, a través de la 
finestreta única que preveu la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici, els qui integren la professió, a través d’un únic punt, 
per via electrònica, a distància i de manera gratuïta, puguin realitzar tots els tràmits 
necessaris per a la col·legiació, l’exercici i la baixa al col·legi territorial respectiu, presentar 
tota la documentació i sol·licituds necessàries, conèixer l’estat de tramitació dels 
procediments en els quals tinguin la consideració d’interessats, rebre la notificació 
corresponent dels actes de tràmit preceptius i la resolució dels expedients, inclosa la 
notificació dels disciplinaris quan no sigui possible per altres mitjans, ser convocats a les 
assemblees generals i posar en el seu coneixement l’activitat pública i privada de 
l’organització col·legial.

2. La finestreta única ha de contenir la informació a què es refereix la legislació bàsica 
sobre col·legis professionals per a la millor defensa dels drets de la ciutadania destinatària 
de l’activitat dels professionals que agrupa l’organització col·legial, en especial l’accés al 
registre de col·legiats, que ha d’estar actualitzat permanentment i en el qual han de constar, 
almenys, les dades següents: nom i cognoms dels professionals col·legiats, número de 
col·legiació, Administració pública de destí i situació administrativa, així com les vies de 
reclamació i els recursos que es poden interposar en cas de conflicte entre un ciutadà i un 
col·legiat o l’organització col·legial.

TÍTOL II

Els col·legis professionals de secretaris, interventors i tresorers 
d’administració local

CAPÍTOL I

De les funcions dels col·legis

Article 10. Funcions dels col·legis.

Competeix als col·legis, en el seu àmbit territorial, l’exercici de les funcions consignades 
en la legislació bàsica estatal i autonòmica sobre col·legis professionals i, en particular, les 
següents:

a) Complir i fer complir als col·legiats les lleis generals i les especials, els estatuts i 
reglaments de règim interior, així com les normes i decisions adoptades pels òrgans 
col·legiats.

b) Vetllar pel compliment exacte dels deures professionals dels col·legiats, per la 
seva ètica i dignitat professional.

c) Tutelar i defensar els drets i interessos que afectin l’escala i les subescales i els 
dels funcionaris que hi pertanyen, tenir la representació i exercir la defensa, en el seu 
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àmbit, dels uns i dels altres davant l’Administració, institucions, tribunals i particulars, amb 
legitimació per ser part en tots els litigis que afectin els  interessos professionals.

d) Donar suport a les administracions públiques competents perquè l’exercici de la 
professió l’efectuïn els empleats públics que la porten a terme, i especialment el personal 
col·legiat, de conformitat amb la normativa aplicable i al codi ètic existent per a aquesta.

e) Aprovar els seus estatuts, d’acord amb el que disposa la legislació autonòmica 
respectiva, sense perjudici de l’informe previ del Consell General sobre la seva adequació 
als Estatuts generals, de conformitat amb el que disposa el títol III.

f) Elaborar una memòria anual que contingui les qüestions a què fa referència la 
legislació bàsica de col·legis professionals.

g) Conèixer els recursos que s’interposin contra els acords dels seus òrgans de 
govern, de conformitat amb el que disposa el títol I.

h) Mantenir i estrènyer la unió, companyonia i harmonia entre totes les persones 
col·legiades.

i) Estimular i facilitar el perfeccionament professional de les persones col·legiades, 
sigui directament o col·laborant amb altres centres de recerca i formació; organitzar 
activitats i serveis comuns d’interès per al personal col·legiat, de caràcter professional, 
formatiu, cultural, assistencial, de previsió i anàlegs.

j) Fomentar la projecció i capacitació professional dels secretaris, interventors i 
tresorers d’administració local a través del manteniment del diàleg i la negociació amb els 
poders públics, partits polítics, sindicats, federacions de municipis i províncies i qualssevol 
altres organitzacions municipalistes i d’empleats públics siguin nacionals o internacionals; 
poden establir convenis de col·laboració o, si s’escau, integrar-s’hi.

k) Divulgar les disposicions legals i les instruccions i ordres de les autoritats per al 
millor coneixement i compliment pel personal col·legiat, i informar-lo de totes les qüestions 
que els puguin afectar en l’àmbit professional.

l) Impulsar, a través de publicacions, conferències i tots els mitjans que siguin 
procedents, l’estudi del dret i tècniques d’administració que afectin els professionals 
col·legiats; així com col·laborar, quan siguin requerits, en la formació de les autoritats i 
càrrecs en relació amb les matèries pròpies de les funcions que exerceixin.

m) Assessorar les autoritats i corporacions en les qüestions relacionades amb l’escala 
i les subescales, i evacuar els informes, dictàmens i consultes pertinents.

n) Mantenir relacions permanents d’informació i comunicació amb els consells 
autonòmics de col·legis i el Consell General i especialment facilitar-los la informació relativa 
a les altes, baixes i qualssevol altres modificacions que afectin els registres de col·legiats 
per al coneixement i anotació en els registres centrals de col·legiats.

ñ) Atendre les sol·licituds d’informació sobre els seus col·legiats i sobre les sancions 
fermes que se’ls hagin imposat.

o) Disposar d’un servei d’atenció als usuaris que necessàriament ha de tramitar i 
resoldre totes les queixes referides a l’activitat col·legial o de les persones col·legiades que 
presenti qualsevol persona usuària o professional col·legiada, així com organitzacions de 
consumidors i usuaris en representació seva o en defensa d’interessos col·lectius en els 
termes de la legislació bàsica sobre col·legis professionals.

CAPÍTOL II

Organització interna 

Article 11. Organització bàsica.

1. És competència de cada col·legi territorial de secretaris, interventors i tresorers 
d’Administració local establir i regular la seva organització interna, de conformitat amb 
l’organigrama bàsic següent:

a) Assemblea General.
b) Junta de Govern.
c) Presidència.
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2. Les eleccions per a la designació de les juntes de govern dels col·legis territorials 
s’han d’ajustar al principi de lliure i igual participació dels col·legiats, sense perjudici que 
els Estatuts particulars de cada col·legi puguin establir fins a doble valoració del vot dels 
exercents, respecte dels no exercents.

Són electors totes les persones col·legiades amb dret a vot, de conformitat amb els 
Estatuts.

Poden optar a les candidatures les persones col·legiades que, tenint la condició 
d’electors, no estiguin incursos en prohibició o incapacitat legal o estatutària i reuneixin les 
condicions d’antiguitat i residència o altres de caràcter professional exigides per les normes 
electorals respectives.

La durada màxima del mandat és de 4 anys.
El vot s’exerceix personalment o per correu, d’acord amb el que s’estableixi a l’efecte 

per garantir-ne l’autenticitat.
En el termini de cinc dies des de la constitució de la Junta de Govern, aquesta s’ha de 

comunicar al Consell General, consell autonòmic respectiu, a l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma i al Ministeri de Política Territorial i Administració Pública. Així mateix 
s’ha de comunicar la composició dels òrgans elegits en compliment dels requisits legals.

Article 12. Assemblea General.

1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem d’expressió de la voluntat del Col·legi, i es 
regeix pels principis de participació igual i democràtica de tots els col·legiats. La participació 
en l’Assemblea és personal, i també pot ser per representació o delegació.

2. Són competències pròpies i exclusives de l’Assemblea General:

a) Aprovar els Estatuts particulars i el reglament de règim interior del Col·legi, sense 
perjudici de la facultat de la Junta de Govern per aprovar les normatives de desplegament 
corresponents.

b) Aprovar el mes de gener de cada any la Memòria corresponent a l’exercici vençut, 
que ha de contenir com a mínim la informació que exigeix per a aquesta la legislació 
bàsica sobre col·legis professionals, a més de la liquidació dels pressupostos i els comptes 
d’ingressos i despeses.

c) Autoritzar els actes de disposició dels béns immobles propis i drets reals constituïts 
sobre aquests, així com dels restants béns patrimonials propis que figurin inventariats com 
de valor considerable.

d) Controlar la gestió de la Junta de Govern, sol·licitant informes i adoptant, si s’escau, 
les mocions oportunes.

3. Els Estatuts particulars de cada col·legi han de regular la periodicitat, convocatòria 
i celebració de les assemblees.

Article 13. Junta de Govern.

1. La Junta de Govern és l’òrgan d’administració i direcció del Col·legi Territorial que 
exerceix les competències d’aquest no reservades a l’Assemblea General d’acord amb  
l’article anterior, ni assignades específicament pels Estatuts particulars a altres òrgans 
col·legials.

2. Els Estatuts particulars de cada col·legi han de regular la composició, forma 
d’elecció i durada dels càrrecs de la Junta de Govern, garantint una representació de les 
tres subescales.

3. Per acord intern d’aquesta s’ha de procedir a designar els delegats a què es 
refereix la lletra c) de l’article 28 dels presents Estatuts generals.

Article 14. Presidència.

La representació legal del Col·legi recau en qui ocupa la Presidència, que així mateix 
presideix l’Assemblea General i la Junta de Govern, vetlla per la deguda execució dels 
seus acords i adopta en els casos d’urgència les mesures procedents.
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CAPÍTOL III

Dels col·legiats

Article 15. Col·legiació. Ingressos. Trasllats.

1. Els col·legis territorials han d’integrar els empleats públics que formen part de 
l’escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal pertanyents a les subescales 
que la componen. Poden formar part així mateix dels col·legis territorials els qui porten a 
terme les funcions reservades a l’esmentada escala com a funcionaris interins en el seu 
àmbit territorial corresponent, amb els drets i les obligacions que determinin per a ells els 
Estatuts particulars respectius. 

Sense perjudici del que disposen en matèria disciplinària aquests Estatuts generals i 
els Estatuts particulars de cada col·legi territorial, hi deixen de pertànyer els funcionaris 
que perdin aquesta condició en els supòsits que preveu l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 
amb excepció del de jubilació.

2. La col·legiació té caràcter voluntari. Per a l’ingrés és suficient la incorporació al 
col·legi territorial en l’àmbit territorial del qual es trobi la corporació de destí del funcionari. 
Amb aquesta finalitat els col·legis han de disposar dels mitjans necessaris perquè els 
sol·licitants puguin tramitar la col·legiació per via telemàtica en els termes de la legislació 
bàsica sobre col·legis professionals.

Si els respectius Estatuts particulars preveuen quota d’inscripció l’import no pot superar 
el dels costos de tramitació d’aquesta.

3. En els casos de trasllat, el funcionari passa a ser col·legiat al col·legi territorial del 
seu nou destí, tant si el nomenament és de caràcter definitiu com provisional.

Article 16. Classes de col·legiats.

1. Els col·legiats poden ser-ho a títol d’exercents, interins, no exercents o d’honor.
2. Són col·legiats exercents els funcionaris amb habilitació de caràcter estatal que:

a) Estiguin en situació de servei actiu a l’escala de funcionaris amb habilitació de 
caràcter estatal.

b) Ocupin llocs a les administracions locals no reservats exclusivament a funcionaris 
amb habilitació de caràcter estatal.

c) Ocupin en la seva condició de funcionaris llocs a l’Administració de l’Estat o a 
l’Administració autonòmica en els casos en què això sigui possible de conformitat amb la 
normativa reguladora de l’escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.

3. Són col·legiats interins els qui portin a terme les funcions reservades a l’escala de 
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal sota nomenament interí.

4. Són col·legiats no exercents aquells funcionaris que, pertanyent a l’escala de 
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, no estiguin en cap dels supòsits que descriu 
la lletra a) anterior; o que havent pertangut a l’escala esmentada estiguin en situació de 
jubilació, tot això en els termes que determinin els Estatuts particulars respectius.

5. Poden ser nomenades col·legiades d’honor les persones físiques o jurídiques que 
hagin contret mèrits professionals o acadèmics respecte dels secretaris, interventors i tresorers 
d’Administració local, o en relació amb la funció pública en general. Així mateix, respecte de les 
administracions públiques, o l’organització col·legial en general o d’un col·legi territorial en 
particular. També els qui hagin destacat per la seva labor especial en interès de la ciutadania, 
tot això de conformitat amb el que disposen els Estatuts particulars respectius.

Article 17. Drets dels col·legiats.

Són drets dels col·legiats:

a) Concórrer, amb veu i vot, a les assemblees.
b) Dirigir-se als òrgans de govern formulant peticions i queixes, i sol·licitant informació 

sobre l’activitat col·legial.
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c) Elegir i ser elegit per a càrrecs directius en les condicions que assenyalin els 
Estatuts particulars.

d) Requerir la intervenció del Col·legi, o el seu informe, quan escaigui.
e) Ser emparat pel col·legi en tot allò que afecti la seva condició de funcionari.
f) Gaudir de les concessions, beneficis, drets i avantatges que s’atorguin als col·legiats 

en general, per a ells mateixos o per a les seves famílies.

Article 18. Obligacions dels col·legiats.

1. Són deures generals dels col·legiats:

a) Sotmetre’s a la normativa legal i estatutària, a les normes i usos propis de la 
deontologia professional i al règim disciplinari col·legial.

b) Observar una conducta digna de la seva condició i del càrrec que exerceixi i 
desenvolupar-lo amb honradesa, zel i competència.

c) Establir, mantenir i estrènyer les relacions d’unió i companyonia que han d’existir 
entre tots els funcionaris que formen l’escala.

2. Són obligacions especials dels col·legiats:

a) Contribuir puntualment al sosteniment econòmic del col·legi.
b) Declarar en deguda forma la seva situació administrativa i els altres actes que li 

siguin requerits en la seva condició de funcionari de carrera o interí, relatius als seus drets 
i obligacions col·legials.

c) Acatar i complir els acords que adoptin els òrgans corporatius en l’esfera de la 
seva competència.

d) Comunicar al col·legi respectiu totes les circumstàncies de caràcter professional 
que siguin requerides per al compliment de les funcions col·legials.

CAPÍTOL IV

Règim econòmic

Article 19. Recursos econòmics.

Els col·legis han de disposar dels recursos econòmics següents:

a) L’import de les quotes que satisfacin els col·legiats.
b) Les rendes, productes i interessos del seu patrimoni.
c) Les donacions, llegats, herències i subvencions dels quals el col·legi pugui ser 

beneficiari.
d) Les aportacions, si s’escau, d’entitats públiques.
e) El rendiment dels serveis o prestacions derivades de l’exercici de funcions 

col·legials, incloses les publicacions.
f) Els beneficis dels seus contractes i concerts amb entitats públiques o particulars.
g) Els que per qualsevol altre concepte siguin procedents de conformitat amb la 

normativa aplicable.

Article 20. Quotes.

Les quotes que, per al sosteniment del col·legi, estan obligats a satisfer els col·legiats 
són de dues classes: ordinàries i extraordinàries.

Article 21. Quotes ordinàries.

1. Les quotes ordinàries han de ser aprovades per l’Assemblea General i són:

a) Per als col·legiats exercents, l’1%, com a mínim, del sou anual. A aquests efectes, 
es considera sou anual la quantia que en concepte de salari base es prevegi per a cada 
exercici en la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat per al grup A, subgrup 
A1, dels indicats a l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
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b) Per als col·legiats interins i no exercents cal atenir-se per a la seva determinació 
al que disposa cada Estatut particular.

2. Els qui estiguin en expectativa de destí n’estan exempts durant el temps que duri 
aquesta situació.

3. Les variacions de la quota ordinària tenen efectes des del dia en què el col·legiat 
hagi passat a una situació administrativa diferent o a gaudir d’un nou sou.

Article 22. Quotes extraordinàries.

Les quotes extraordinàries han de ser acordades per l’Assemblea General, amb les 
limitacions que, si s’escau, estableixi l’Estatut particular.

Article 23. Pagaments i recaptació de quotes.

1. Els Estatuts particulars de cada col·legi han de determinar la forma de pagament i 
recaptació de les quotes.

2. Si qualsevol col·legiat incorre en mora, el president del col·legi l’ha de requerir 
perquè satisfaci el seu deute en el termini màxim d’un mes. Si passa un altre mes des del 
requeriment sense que faci efectius els seus dèbits col·legials, el col·legiat morós queda 
automàticament suspès dels drets que li reconeix aquest Estatut. La suspensió s’ha de 
mantenir fins al compliment degut dels seus deures econòmics col·legials, sense perjudici 
de l’eventual reclamació judicial per la via procedent.

Article 24. Pressupostos.

El règim econòmic dels col·legis és pressupostari. El pressupost és únic i comprèn la 
totalitat d’ingressos i despeses del col·legi, i s’ha de referir a l’any natural. Els Estatuts 
particulars de cada col·legi han de determinar el procediment d’aprovació del pressupost.

Article 25. Aportacions.

Els col·legis territorials han d’efectuar aportacions econòmiques al Consell General en 
els termes que regula el títol III dels presents Estatuts. Així mateix, han d’efectuar 
aportacions econòmiques als consells autonòmics en els termes que regulin els seus 
Estatuts particulars.

TÍTOL III

El Consell General dels Col·legis Professionals de Secretaris, Interventors i 
Tresorers d’Administració Local

CAPÍTOL I

Funcions i competències

Article 26. Funcions i competències del Consell General.

1. El Consell General dels Col·legis Professionals de Secretaris, Interventors i 
Tresorers d’Administració Local té les funcions següents:   

a) Convocar en congrés tots els integrants de l’escala de funcionaris amb habilitació 
de caràcter estatal quan es consideri convenient, aprovar el reglament que hagi de regir la 
reunió i adoptar les mesures necessàries perquè es compleixin els acords que s’hi adoptin, 
que vinculen tota l’organització col·legial.

b) Assumir la representació de l’escala de funcionaris amb habilitació de caràcter 
estatal i de la seva organització col·legial davant les organitzacions internacionals i els 
poders legislatiu, executiu i judicial d’àmbit estatal.
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c) Coordinar l’establiment d’una acció comuna de l’organització col·legial en el 
desplegament de l’estatut professional dels secretaris, interventors i tresorers d’Administració 
local pel Govern de l’Estat i els governs de les comunitats autònomes.

d) Elaborar i modificar els Estatuts generals de l’organització col·legial per a la seva 
submissió a l’aprovació del Govern.

e) Aprovar els seus pressupostos.
f) Aprovar el reglament de règim interior del Consell General que ha de regular, entre 

altres aspectes, les condicions d’elegibilitat i durada dels mandats dels seus membres 
electius, precisar les competències i el funcionament intern de cada un dels seus òrgans i 
l’exercici de la potestat disciplinària que aquests Estatuts atribueixen al Consell General.

g) Informar sobre l’adequació als Estatuts generals dels Estatuts particulars i les 
seves modificacions elaborats pels col·legis territorials i consells autonòmics als efectes 
oportuns.

h) Dirimir conflictes que es puguin suscitar entre col·legis territorials de diferents 
comunitats autònomes, o entre col·legis territorials d’una mateixa comunitat autònoma 
quan en aquesta no estigui constituït el Consell Autonòmic.

i) Resoldre els recursos que s’interposin contra actes i resolucions dels col·legis 
territorials i consells autonòmics, de conformitat amb el que disposa el títol I aquests 
Estatuts.

j) Adoptar les mesures necessàries perquè es compleixin els actes i resolucions 
emanades del Consell General.

k) Exercir la potestat sancionadora que se li atribueix en els presents Estatuts.
l) Emetre informe sobre els projectes de modificació de la legislació estatal sobre 

col·legis professionals, o de disposicions de caràcter general de l’Estat que afectin 
concretament i directament els secretaris, interventors i tresorers d’Administració local, de 
conformitat amb el que disposa l’article 24 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del 
Govern.

m) Procedir a la impugnació, sigui en via administrativa o judicial, per iniciativa 
pròpia o a instància que de col·legi territorial o consell autonòmic, de tots els actes o 
disposicions generals que es considerin perjudicials per a l’exercici de les funcions 
reservades als secretaris, interventors i tresorers d’Administració local i els seus 
interessos professionals.

n) Portar a terme o participar en iniciatives, efectuar col·laboracions i subscriure 
acords i contractes amb qualssevol persones físiques o jurídiques, tant públiques com 
privades, amb la finalitat d’organitzar exposicions, conferències, col·loquis, cursos o 
seminaris; portar a terme explotacions econòmiques d’elaboració, edició, publicació i 
venda de llibres, revistes, fullets, material audiovisual i material multimèdia; així com 
realitzar estudis, investigacions i activitats acadèmiques i culturals que redundin en benefici 
sigui de l’activitat professional dels secretaris, interventors i tresorers d’administració local, 
sigui de la seva organització col·legial, de les administracions públiques o de l’interès 
general de la ciutadania, a més de procurar el sosteniment econòmic del Consell 
General.

2. El Consell General pot exercir les funcions atribuïdes per l’article 10 als col·legis 
territorials, quan tinguin àmbit o repercussió nacional.

3. Per al compliment dels seus fins, el Consell General pot procedir a la creació de 
fundacions, societats mercantils o qualsevol altre tipus d’entitats que es considerin 
necessàries per al millor compliment dels fins de l’organització col·legial.
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CAPÍTOL II

Organització interna

Article 27. Òrgans del Consell General.

Són òrgans del Consell General dels Col·legis Territorials i Autonòmics de Secretaris, 
Interventors i Tresorers d’Administració Local: l’Assemblea, la Presidència, la Junta de 
Representació Autonòmica i la Comissió Executiva.

Article 28. L’Assemblea del Consell General.

1. L’Assemblea del Consell General és l’òrgan d’expressió superior de la voluntat de 
l’Organització Col·legial de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local.

2. L’Assemblea del Consell General està integrada per col·legiats exercents en tot 
cas.

3. Formen part de l’Assemblea del Consell General:

a) Els presidents en exercici dels col·legis territorials per raó del seu càrrec.
b) Els presidents en exercici dels consells autonòmics formalment constituïts per raó 

del seu càrrec.
c) Els delegats que designin les juntes de govern dels col·legis territorials en la 

proporció que estableixi el reglament de règim interior de conformitat amb el seu número 
de col·legiats exercents el dia 1 de gener de cada any. 

4. L’Assemblea del Consell General és l’òrgan encarregat d’aprovar el reglament de 
règim interior del Consell General i les seves modificacions, així com de la memòria anual 
del conjunt de l’organització col·legial. La memòria anual ha de contenir com a mínim la 
informació que exigeix la legislació bàsica sobre col·legis professionals. Amb aquesta 
finalitat els col·legis territorials i consells autonòmics han de subministrar al Consell 
General tota la informació necessària per elaborar-la.

Article 29. Presidència del Consell General.

1. La representació legal del Consell recau en qui ocupa la Presidència, que així 
mateix en presideix els òrgans, vetllant per la deguda execució dels acords que aquests 
adoptin, acordant en cas d’urgència les mesures que siguin procedents, i exercint les 
competències que li atribueixi el reglament de règim interior.

2. Accedeix a la Presidència del Consell General la persona cap de llista de la 
candidatura que elegeixi l’Assemblea en el procés electoral de la Comissió Executiva.

Article 30. Junta de Representació Autonòmica del Consell General.

1. La Junta de Representació Autonòmica, presidida pel president del Consell General 
i integrada per tots els presidents dels consells autonòmics, és l’òrgan amb competència 
exclusiva de coordinació per a l’establiment d’una acció comuna de l’organització col·legial 
en el desplegament de l’estatut professional dels secretaris, interventors i tresorers 
d’administració local pel  Govern de l’Estat i els governs de les comunitats autònomes, així 
com amb les competències que li atribueixi el reglament de règim interior, tot això sense 
perjudici de les competències que corresponguin a la Presidència del Consell.

2. La representativitat de cada persona integrant de la Junta de Representació 
Autonòmica és proporcional al nombre de col·legis territorials integrats en el consell 
autonòmic que presideix.

Article 31. Comissió Executiva del Consell General.

1. La Comissió Executiva és l’òrgan de govern i administració del Consell General i 
està integrada pels qui elegeixin l’Assemblea General d’entre els seus integrants en 
nombre de quinze que s’han de presentar per a la seva elecció en candidatura tancada.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 78  Divendres 1 d'abril de 2011  Secc. I. Pàg. 14

2. Es pot crear en el si de la Comissió Executiva una Comissió Permanent amb la 
composició que reguli el reglament de règim interior i les competències que li delegui la 
Comissió Executiva.

3. S’ha de tendir en els òrgans als quals es fa referència en els apartats 1 i 2 d’aquest 
article a fer que existeixi una representació de les tres subescales que conformen 
l’habilitació de caràcter estatal.

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 32. Recursos del Consell General.

El Consell General ha de disposar dels recursos econòmics següents:

a) L’import de les quotes que satisfacin els col·legis territorials.
b) Les rendes, productes i interessos del seu patrimoni.
c) Les donacions, llegats, herències i subvencions dels quals pugui ser beneficiari.
d) Les aportacions, si s’escau, d’entitats públiques.
e) El rendiment dels serveis o prestacions derivades de l’exercici de funcions 

col·legials, inclosos els de la revista d’estudis locals de la qual és propietari.
f) Els beneficis dels seus contractes i acords amb qualssevol persones físiques o 

jurídiques, tant públiques com privades.
g) Els que per qualsevol altre concepte siguin procedents d’acord amb la normativa 

aplicable.

Article 33. Aportacions i compensacions dels col·legis i consells autonòmics.

1. L’aportació dels col·legis territorials al Consell General és del 20% de les quotes 
mínimes que hagin de satisfer els col·legiats de conformitat amb el que disposa l’article 21 
d’aquests Estatuts.

2. El reglament de règim interior ha de regular els supòsits i les condicions per establir 
bonificacions sobre la quantia d’aquestes aportacions, així com per a l’establiment 
d’aportacions extraordinàries al Consell General.

3. En qualsevol cas els col·legis territorials i consells autonòmics han de compensar 
al Consell General per totes les despeses que s’originin per la realització de qualssevol 
actuacions efectuades a la seva instància, a més d’abonar una quota puntual per la 
realització de serveis d’assistència jurídica.

Article 34. Règim pressupostari.

El règim econòmic del Consell General és pressupostari. El seu pressupost, que és 
únic i comprèn la totalitat d’ingressos i despeses, es refereix a l’any natural.

TÍTOL IV

Règim disciplinari

Article 35. Potestat disciplinària i competència sancionadora.

1. Els col·legis territorials han d’exercir la potestat disciplinària per corregir les accions 
i omissions que realitzin els secretaris, interventors i tresorers d’Administració local que hi 
estan col·legiats.

Els Estatuts professionals han d’establir l’òrgan competent per exercitar aquesta 
potestat; si no consta aquesta determinació la competència sancionadora recau en la 
Junta de Govern.
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2. El Consell General exerceix la potestat disciplinària respecte:

a) dels membres del mateix Consell General en tot cas
b) dels components de les juntes de govern dels col·legis territorials quan els Estatuts 

del consell autonòmic respectiu no hagin previst aquesta competència
c) dels integrants dels òrgans de govern dels consells autonòmics quan aquests no 

hagin atribuït per si mateixos aquesta competència en els seus Estatuts.

El reglament de règim interior ha d’establir l’òrgan competent per exercitar aquesta 
potestat i, si no consta aquesta determinació, la competència sancionadora recau en la 
Comissió Executiva.

Article 36. Tipificació d’infraccions.

Les faltes es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

1. Són faltes lleus:

a) La desconsideració als companys tant en relació amb l’activitat de caràcter 
col·legial com professional.

b) Els actes de desconsideració als membres de la junta de govern, consell autonòmic 
o Consell General.

2. Són faltes greus:

a) La desconsideració greu als companys tant en relació amb l’activitat de caràcter 
col·legial com professional.

b) Els actes greus de desconsideració als integrants de la junta de govern, consell 
autonòmic o Consell General.

c) La desatenció als càrrecs col·legials com a conseqüència de la falta d’assistència 
no justificada.

d) L’obstaculització a l’exercici dels drets d’accés als càrrecs i als llocs reservats als 
funcionaris de les tres subescales.

e) Realitzar actuacions encaminades a afavorir, emparar o tolerar l’intrusisme.
f) La realització d’activitats il·legals que poden perjudicar greument la imatge, 

consideració social o professional, o el prestigi dels col·legiats o de l’organització 
col·legial.

g) La infracció dels deures generals i obligacions especials als quals es refereix 
l’article 18 d’aquests Estatuts.

3. Són faltes molt greus:

a) La desatenció greu als càrrecs col·legials com a conseqüència de la falta 
d’assistència no justificada.

b) El falsejament o inexactitud greu de la documentació professional, i l’ocultació o 
simulació de dades que el Col·legi ha de conèixer per exercitar les seves funcions o per al 
repartiment equitatiu dels càrrecs col·legials.

c) Confeccionar barems a mida pròpia i impossibilitar l’accés a una plaça que s’ocupa 
en règim d’acumulació.

d) L’exercici il·legal de funcions reservades a funcionaris de l’escala.
e) La connivència amb els òrgans competents de la corporació local en el manteniment 

il·legal de la categoria o la reclassificació d’una plaça en nom d’interessos particulars, quan 
aquesta il·legalitat hagi estat declarada per sentència judicial ferma.

f) Tota actuació professional que suposi discriminació per raó de raça, sexe, religió, 
llengua, opinió, lloc de naixement, veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social.
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Article 37. Tipificació de sancions.

Es poden imposar les sancions següents:

a) Prevenció privada.
b) Suspensió en la condició de col·legiat fins a sis mesos.
c) Separació del càrrec col·legial d’un mes a un any.
d) Separació del càrrec col·legial durant el període del mandat en curs.
e) Separació del càrrec col·legial durant el període del mandat en curs i declaració 

d’incapacitat per al següent.
f) Suspensió en la condició de col·legiat des de sis mesos i un dia fins a dos anys.

Article 38. Correspondència entre infraccions i sancions.

1. Per a les faltes lleus s’aplica la sanció prevista a la lletra a) de l’article anterior. Per 
a les faltes greus, les sancions indicades a les lletres b) a c), i per a les faltes molt greus, 
les sancions determinades a les lletres d) a f).

2. En la imposició d’aquestes sancions s’ha de mantenir l’adequació deguda entre la 
gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, i s’han de considerar 
especialment els criteris següents per a la graduació de la sanció a aplicar:

a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis causats.
c) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 

mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma.
d) Negligència professional inexcusable.
e) Obtenció de lucre il·legítim gràcies a l’actuació il·lícita.

Article 39. Prescripció i cancel·lació d’infraccions i sancions.

Les infraccions lleus prescriuen al cap de sis mesos, les greus al cap d’un any i les molt 
greus al cap de dos anys.

Les sancions lleus prescriuen al cap de sis mesos, les greus al cap d’un any i les molt 
greus al cap de dos anys.

Els terminis de prescripció de les infraccions comencen a comptar des de la comissió 
de la infracció, i els de les sancions, des de l’endemà d’aquell en què adquireixi fermesa la 
resolució per la qual s’imposa la sanció. La prescripció de les infraccions s’interromp per 
qualsevol acte col·legial exprés i manifest dirigit a investigar la presumpta infracció. La 
realització de qualsevol acte col·legial exprés i manifest d’execució de la sanció interromp 
el seu termini de prescripció. 

La cancel·lació suposa l’anul·lació de l’antecedent sancionador a tots els efectes. Les 
sancions lleus es cancel·len al cap d’un any; les greus, al cap de dos anys, i les molt greus, 
al cap de quatre anys, a comptar del compliment de les sancions.

Article 40. Procediment sancionador.

1. Els Estatuts de cada col·legi territorial i consell autonòmic han de regular el 
procediment sancionador a seguir per depurar eventuals responsabilitats disciplinàries. 
Aquest procediment s’ha d’ajustar, en tot cas, als principis que defineix la normativa sobre 
règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

2. La responsabilitat disciplinària regulada en aquest títol s’exerceix sense perjudici 
de l’eventual responsabilitat administrativa o penal en la qual, pels mateixos fets, puguin 
incórrer els secretaris, interventors i tresorers d’administració local com a conseqüència de 
la seva relació de servei o la seva condició de funcionaris públics.
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Disposició addicional primera. Utilització dels gèneres femení i masculí.

Les mencions que fan els presents Estatuts al president, als delegats, col·legiats, 
funcionaris, ciutadans, usuaris i consumidors s’entenen referides indistintament a la 
presidenta o president, a les delegades o delegats, col·legiades o col·legiats, funcionàries o 
funcionaris, ciutadanes o ciutadans, usuàries o usuaris i consumidores o consumidors.

Disposició addicional segona. Codi ètic.

Sense perjudici del que disposa l’article 3 d’aquests Estatuts generals, el codi ètic 
professional aprovat en la VI Assemblea General de Secretaris, Interventors i Tresorers 
d’Administració Local celebrada a la ciutat de Salamanca el 14 de maig de 2005 regeix 
l’actuació dels professionals que integren l’organització col·legial.

El text esmentat s’ha de mantenir sempre accessible per via telemàtica tant per als 
professionals com per a la ciutadania destinatària de la seva activitat. El congrés de tots 
els integrants de l’escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal pot efectuar 
modificacions del seu contingut si es considera convenient.

Disposició addicional tercera. Ceuta i Melilla.

La col·legiació dels secretaris, interventors i tresorers d’Administració local amb destí 
a les ciutats de Ceuta i Melilla es produeix respectivament als col·legis territorials de Cadis 
i Màlaga.
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