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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME
3650 Reial decret 143/2016, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el canvi de denominació 

del Consell General dels Col·legis Oficials de Perits i Enginyers Tècnics 
Industrials per la de Consell General de Col·legis Oficials de Graduats de la 
Branca Industrial de l’Enginyeria, Enginyers Tècnics Industrials i Perits 
Industrials d’Espanya.

El Consell General dels Col·legis Oficials de Pèrits i Enginyers Tècnics Industrials 
(COGITI), mitjançant un escrit de 24 de novembre de 2014, va sol·licitar al Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme l’inici dels tràmits necessaris per aprovar el canvi de 
denominació del Consell General esmentat per la de «Consell General de Col·legis Oficials 
de Graduats i Enginyers Tècnics Industrials d’Espanya». Aquesta petició es va acompanyar 
d’un certificat lliurat pel secretari del Consell General esmentat de l’acord corporatiu 
corresponent pel qual s’aprova el canvi de denominació del Consell perquè, amb la 
tramitació prèvia corresponent, s’elevi al Consell de Ministres per a la seva aprovació 
definitiva.

Posteriorment, després de l’informe del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, la 
denominació proposada va passar a ser «Consell General de Col·legis Oficials de 
Graduats de la Branca Industrial de l’Enginyeria, Enginyers Tècnics Industrials i Pèrits 
Industrials», que recull la denominació de tots els titulats que es poden integrar en els 
col·legis.

Així doncs, constitueix l’objecte d’aquest Reial decret l’aprovació del canvi de 
denominació del Consell General dels Col·legis Oficials de Pèrits i Enginyers Tècnics 
Industrials, que passa a ser la de Consell General de Col·legis Oficials de Graduats de la 
Branca Industrial de l’Enginyeria, Enginyers Tècnics Industrials i Pèrits Industrials 
d’Espanya, per adequar-la a la titulació que tenen tots els integrants en compliment de 
l’article 4.5 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, ja que des de 
fa anys les universitats espanyoles imparteixen les titulacions corresponents de grau en la 
branca industrial de l’enginyeria i, d’altra banda, són encara nombrosos els col·legiats 
titulats com a enginyers tècnics industrials i pèrits industrials.

L’article 4.2 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, estableix 
que la fusió, l’absorció, la segregació, el canvi de denominació i la dissolució dels col·legis 
professionals de la mateixa professió l’han de promoure els mateixos col·legis, d’acord 
amb el que disposen els estatuts respectius, i requereixen l’aprovació per decret, prèvia 
audiència dels altres col·legis afectats.

Per la seva banda, l’article 4.2 dels Estatuts generals dels Col·legis Oficials de Pèrits i 
Enginyers Tècnics Industrials i del seu Consell General, aprovats pel Reial decret 104/2003, 
de 24 de gener, estableix que la fusió, la segregació i el canvi de denominació dels col·legis 
existents en l’actualitat s’ha d’efectuar d’acord amb la legislació de l’Estat i amb la de les 
comunitats autònomes en l’àmbit de les seves competències respectives. En aquest cas, 
atès l’àmbit nacional del Consell General, correspon al Govern l’aprovació del canvi de 
denominació, mitjançant l’adopció del Reial decret corresponent.

Durant la tramitació de la norma, donant compliment a l’article 4.2 de la Llei esmentada 
sobre col·legis professionals, s’ha consultat el Consell General dels Col·legis d’Enginyers 
Industrials com a corporació que pugui veure afectat el seu àmbit d’activitat. També s’ha 
sol·licitat l’informe dels ministeris d’Hisenda i Administracions Públiques, d’Educació, 
Cultura i Esport, i d’Economia i Competitivitat.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la competència exclusiva de 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.
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En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, Energia i Turisme, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres, en la seva reunió del 
dia 8 d’abril de 2016,

DISPOSO:

Article únic. Canvi de denominació.

S’aprova el canvi de la denominació del Consell General dels Col·legis Oficials de 
Pèrits i Enginyers Tècnics Industrials, que en virtut d’aquest Reial decret passa a ser la de 
Consell General de Col·legis Oficials de Graduats de la Branca Industrial de l’Enginyeria, 
Enginyers Tècnics Industrials i Pèrits Industrials d’Espanya.

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. Referències a la denominació anterior.

Les referències que contenen les normes vigents al Consell General dels Col·legis 
Oficials de Pèrits i Enginyers Tècnics Industrials s’entenen fetes al Consell General de 
Col·legis Oficials de Graduats de la Branca Industrial de l’Enginyeria, Enginyers Tècnics 
Industrials i Pèrits Industrials d’Espanya.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 8 d’abril de 2016.

FELIPE R.

El ministre d’Indústria, Energia i Turisme,
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ
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