Estatuts del Col·legi Oficial
d’Economistes d’Andorra
Títol I. El Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra
Article 1
El Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra (COEA) és una corporació
de dret públic, de caràcter professional i amb personalitat jurídica
pròpia.
Article 2
El Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra està format per les
persones que, posseint els requisits exigits per aquests estatuts i la
legislació vigent, s’hi incorporen per exercir o poder exercir la professió
titulada d’economista.
Tots els col·legiats, exercents o no exercents, són membres de ple dret
del Col·legi.
Article 3
L’àmbit territorial del Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra és el
Principat d’Andorra.
Article 4
El Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra té el domicili al carrer
Bonaventura Armengol, 15, AD500 Andorra la Vella. Aquest domicili pot
ser traslladat a qualsevol altre indret dins del Principat d’Andorra per
acord de l’Assemblea General.
Article 5
Són funcions del Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra:
a. Funcions públiques:
1. Garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la seva
normativa, deontologia i bones pràctiques, i es respectin els
drets i els interessos dels destinataris de l’actuació
professional.
2. Vetllar pel compliment dels deures i de les obligacions dels
col·legiats.
3. Vetllar perquè no es produeixin actes d’intrusisme, de
competència deslleial o altres actuacions irregulars en relació
amb la professió col·legiada, adoptant si escau les mesures i
les accions previstes a l’ordenament jurídic.
4. Exercir la potestat disciplinària sobre els seus col·legiats, en
els termes establerts per la Llei i les normes pròpies dels
col·legis.
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5. Visar, si escau, els projectes i els treballs dels col·legiats, en
els termes i amb els efectes que estableixi la legislació
corresponent.
6. Promoure i facilitar la formació professional continuada dels
col·legiats.
7. Col·laborar amb l’Administració pública mitjançant la
participació en òrgans administratius, quan així es prevegi
legalment, i per mitjà de l’emissió d’informes que els siguin
requerits per òrgans o autoritats administratives i judicials.
8. Informar els projectes de disposicions generals que afectin
l’exercici de la professió.
9. Facilitar informació en matèria d’honoraris professionals,
respectant sempre el règim de lliure competència.
10. Aprovar els seus pressupostos i regular i fixar les aportacions
dels col·legiats.
11. Percebre les taxes per la prestació dels serveis que
corresponen a les funcions públiques, d’acord amb la
normativa vigent.
Les altres funcions de naturalesa pública que els atribueixi la legislació
vigent.
b. Altres funcions:
1. Prestar serveis comuns als col·legiats.
2. Intervenir per via de mediació o d’arbitratge, d’acord amb la
normativa vigent, en els conflictes professionals que es puguin
donar entre col·legiats o entre aquests i tercers, sempre que ho
sol·licitin de comú acord les parts implicades.
3. Col·laborar amb les associacions i altres entitats representatives
dels interessos ciutadans directament vinculades amb l’exercici
de la professió..
Article 6
Les funcions públiques referides en l’article precedent tenen la condició
de funcions pròpies i el Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra les
exerceix en règim d’autonomia.
El Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra es regeix per aquests
estatuts i per les disposicions legals aplicables.
En l’àmbit de les seves funcions públiques, el Col·legi Oficial
d’Economistes d’Andorra actua d’acord amb el dret administratiu i
exerceix potestats inherents a l’Administració pública.
En l’exercici de les funcions restants, el Col·legi Oficial d’Economistes
d’Andorra se sotmet al dret privat.
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Títol II. Els col·legiats
Article 7
Per ingressar al Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra són
necessaris els requisits següents:
Estar en possessió de la nacionalitat andorrana o acreditar la
residència efectiva i permanent que requereixi la legislació vigent en
cada moment, o en el cas que l’exercici de la professió titulada es
desenvolupi exclusivament per compte aliè acreditar que es disposa
d’una autorització d’immigració de treball fronterer vigent, o qualsevol
altra disposició que legalment permeti l’exercici d’una professió titulada
en el camp de l’economia.
1. Estar en possessió del títol acadèmic oficial d’estudis
d’ensenyament superior andorrà o reconegut al Principat
d’Andorra i exigit per a l’exercici de la professió
2. Complir, si escau, les altres condicions habilitants legalment
establertes, com ara l’assoliment d’una formació pràctica
prèvia o l’obtenció d’una acreditació de capacitació.
3. No trobar-se incurs en cap mena de causa d’incompatibilitat,
de prohibició o d’inhabilitació professional legalment prevista.
4. No estar inclòs en causa de denegació de la incorporació.
5. Haver contractat directament o indirectament una
assegurança per cobrir els riscos de responsabilitat en què
puguin incórrer a causa de l’exercici de la seva professió en
els termes previstos legalment.
6. Satisfer la quota d’ingrés.
Article 8
Cal posseir una titulació d’ensenyament superior reconeguda al
Principat d’Andorra específica en l’àmbit de les ciències econòmiques,
empresarials, financeres o comptables com a mínim de nivell 4 del
Marc Andorrà de Titulacions de l’Ensenyament Superior (MATES). Pel
que fa a les titulacions emeses fins al 31/12/2015, cal posseir una
titulació d’ensenyament superior reconeguda al Principat d’Andorra
específica en l’àmbit de les ciències econòmiques, empresarials,
financeres o comptables com a mínim de nivell 3 del Marc Andorrà de
Titulacions de l’Ensenyament Superior (MATES)..
D’acord amb les funcions que li atribueixen aquests estatuts, el Col·legi
Oficial d’Economistes d’Andorra pot integrar, per decisió de
l’Assemblea General Extraordinària, col·lectius de professionals que
exerceixin activitats específiques que comprenguin un sector
determinat de les ciències econòmiques o empresarials, sempre que es
compleixin els requisits d’accés al Col·legi establerts a l’article 7.
En cas d’integració d’un nou col·lectiu, el Col·legi Oficial d’Economistes
d’Andorra ha de preveure, si escau, l’adaptació dels estatuts amb vista
en particular a distingir-hi les diverses activitats que l’integrin.
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Article 9
Per exercir la professió titulada d’economista en l’àmbit del Principat
d’Andorra és necessari formar part del Col·legi Oficial d’Economistes
d’Andorra.
Article 10
La incorporació al Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra s’ha de
denegar als sol·licitants que es trobin en alguna de les situacions
següents:
1. Inhabilitació o suspensió expressa per a l’exercici de la
professió titulada d’economista, arran de sentència o
resolució ferma.
2. . Haver estat expulsat del Col·legi Oficial d’Economistes
d’Andorra o d’altres col·legis d’economistes i no trobar-se
rehabilitat.
3. . Estar complint condemna per un delicte dolós i no trobar-se
rehabilitat del mateix.
Article 11
La Junta de Govern, practicades les diligències i rebuts els informes
que estimi adients, acceptarà o denegarà les sol·licituds de col·legiació
en un termini màxim de dos mesos.
Contra aquest acord, així com contra qualsevol acte o acord del
Col·legi, la part interessada pot interposar recurs davant l’òrgan que els
ha dictat, en el termini de tretze dies hàbils des de l’endemà del dia de
la seva notificació o, en cas contrari, des de l’endemà de la data en què
en va tenir coneixement. L’òrgan esmentat disposa d’un termini de
tretze dies hàbils per resoldre el recurs formulat. Exhaurida aquesta via,
es pot interposar recurs jurisdiccional en el termini de tretze dies hàbils
a comptar de l’endemà el dia de la notificació de l’acte o acord que
resol el recurs o, en cas contrari, des de l’endemà de la data de la
finalització del termini establert per resoldre el recurs.
Article 12
La condició de col·legiat es perd per les causes següents:
1. Defunció.
2. Incapacitat legal.
3. Separació o expulsió com a conseqüència de sanció
disciplinària.
4. Baixa voluntària comunicada per escrit.
5. Baixa forçosa per incompliment de les obligacions
econòmiques, després d’haver estat requerit de forma
fefaent.
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Títol III. Drets i obligacions dels col·legiats
Article 13
Els col·legiats tenen els drets següents:
1. Participar en les activitats del Col·legi i fer ús dels serveis que
presti el Col·legi.
2. Emparar-se amb el Col·legi davant les autoritats, les
empreses o els particulars en l’exercici professional o amb
motiu d’aquest exercici.
3. Elegir i ser elegits per ocupar càrrecs de la Junta de Govern
o els altres que el Col·legi estableixi.
Article 14
Els col·legiats tenen l’obligació de complir els estatuts així com els
acords de l’Assemblea General i de la Junta de Govern, d’atendre les
càrregues que, amb caràcter general, se’ls imposin i de satisfer les
quotes, ordinàries i extraordinàries, que s’estableixin per al sosteniment
del Col·legi.
Article 15
Els col·legiats que, dintre del termini establert, deixin de satisfer les
quotes acordades, podran ser donats de baixa del Col·legi i perdran
tots els seus drets fins que satisfacin, a més de la quota de
reincorporació que, eventualment, s’estableixi, l’import de les quotes i
de les successives que s’hagin imposat als col·legiats dins del període
de la baixa.

Títol IV. Òrgans del Col·legi
Article 16
Els òrgans del Col·legi Oficial d’Economistes
l’Assemblea General i la Junta de Govern.

d’Andorra

són

Capítol primer. L’Assemblea General
Article 17
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà del Col·legi Oficial
d’Economistes d’Andorra i els seus acords obliguen tots els col·legiats,
fins i tot els absents.
Tots els col·legiats poden assistir, amb veu i vot, a les reunions de
l’Assemblea General.
El vot només és delegable a un altre col·legiat i la delegació es pot
efectuar mitjançant un simple escrit. Els col·legiats només poden
representar, per delegació, un màxim de 20 vots.
Article 18
Les assemblees generals són ordinàries i extraordinàries.
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Article 19
L’Assemblea General Ordinària té les funcions següents:
1. Examen i aprovació dels pressupostos del Col·legi, així com
dels estats de comptes de despeses i d’ingressos.
2. Anàlisi i aprovació de la gestió de la Junta de Govern.
3. Totes les funcions que d’una manera específica no siguin
competència de l’Assemblea General extraordinària segons
les normes vigents.
Article 20
L’Assemblea General extraordinària té competència específica en les
matèries següents:
1. Aprovació i modificació dels estatuts del Col·legi.
2. Integració al Col·legi de col·lectius de professionals, segons
l’article 8 d’aquests estatuts.
3. Autorització a la Junta de Govern per a l’alienació o el
gravamen dels béns del Col·legi.
4. Censura de la gestió de la Junta de Govern o dels seus
membres, en tant que superi la censura ordinària prevista en
l’article anterior.
5. Aprovació de quotes extraordinàries.
6. Aprovació i modificació del reglament de règim interior.
7. Aprovació i modificació de normes d’ordenació i deontologia
professional.
8. Adopció d’acords en relació amb les qüestions plantejades en
la convocatòria instada d’acord amb el que preveu l’article 22,
sempre que no corresponguin a assemblees ordinàries.
9. Adopció d’acords en relació amb la dissolució del Col·legi.
Article 21
L’Assemblea General Ordinària es reuneix una vegada l’any, durant el
primer semestre de cada any.
L’Assemblea General Extraordinària es convoca per iniciativa de la
Junta de Govern.
Article 22
L’Assemblea General Extraordinària també s’ha de convocar quan ho
sol·liciti un nombre de col·legiats que, com a mínim, representi el 20%
de la totalitat de col·legiats.
Article 23
La Junta de Govern acorda la convocatòria de les assemblees generals
amb una antelació mínima de quinze (15) dies naturals, tant les
ordinàries com les extraordinàries.
L’Assemblea General sol·licitada per col·legiats amb motiu del que
preveu l’article 22 d’aquests estatuts s’ha de celebrar en el termini
màxim de dos (2) mesos a comptar de la data de la sol·licitud.
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Article 24
La Junta de Govern notifica als col·legiats la convocatòria de les
assemblees generals per mitjà de carta, fax, correu electrònic o
qualsevol altre mitjà de comunicació del qual resti comprovació de
l’enviament.
L’adreça vàlida per fer les notificacions als col·legiats serà l’última
comunicada pels col·legiats al Col·legi.
Article 25
Des de l’endemà de l’acord de convocatòria fins al dia de la celebració
de l’Assemblea General, la documentació corresponent a les qüestions
que s’hagin de tractar està a disposició de tots els col·legiats a la
secretaria del Col·legi per poder ser consultada.
Article 26
Les assemblees generals quedaran vàlidament constituïdes qualsevol
que sigui el nombre d’assistents.
Article 27
Les assemblees generals han d’adoptar els acords per majoria simple
dels vots dels assistents. Tanmateix, l’adopció d’acords d’adquisició,
alienació o gravamen de béns immobles, de modificacions dels
estatuts, excepte el canvi de domicili, requeriran la majoria simple dels
vots dels membres del Col·legi.
La votació és a mà alçada excepte si qualsevol dels assistents sol·licita
que sigui nominal i/o secreta, excepte la votació corresponent a
l’elecció dels membres de la Junta de Govern, que sempre és secreta.
Capítol segon. La Junta de Govern
Article 28
La Junta de Govern administra i representa el Col·legi Oficial
d’Economistes d’Andorra, executa els acords adoptats en les
assemblees generals i exerceix la potestat disciplinària i les altres
funcions previstes en aquests estatuts.
Article 29
La Junta de Govern es compon d’un degà, un secretari, un tresorer i
dos vocals.
El degà exerceix les funcions de representació ordinària del Col·legi i
dirigeix els debats de les assemblees generals i els de la Junta de
Govern; el secretari exerceix les funcions de fedatari dels actes i acords
del col·legi; i el tresorer exerceix les funcions relacionades amb la
gestió econòmica del Col·legi i, especialment, les relatives a tresoreria i
comptabilitat.
Poden ser membres de la Junta de Govern tots els col·legiats que
estiguin al corrent de les seves obligacions envers el Col·legi i no
estiguin complint cap mena de sanció imposada pel mateix Col·legi.
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Article 30
El mandat dels membres de la Junta de Govern és de dos (2) anys.
L’exercici d’un mateix càrrec a la Junta de Govern queda limitat a dos
reeleccions consecutives.
Qualsevol vacant que es produeixi abans de l’expiració del mandat és
proveïda en la següent assemblea general, si bé l’elegit ho és només
per a la resta del mandat.
Serà remogut del seu càrrec a la Junta de Govern el membre que, per
resolució del Col·legi, hagi estat sancionat per una infracció molt greu o
greu de les previstes en aquests estatuts. La remoció prendrà efecte a
partir de la fermesa de la resolució i no requerirà l’acord de l’Assemblea
General.
En cas que, d’acord amb el que preveuen aquests estatuts, es formuli
un recurs de reposició o en la via jurisdiccional contra la resolució
dictada per la Junta de Govern, el càrrec del membre afectat restarà en
suspens fins que es dicti una resolució ferma.
Article 31
La Junta de Govern es reuneix sempre que sigui convocada pel Degà,
per pròpia iniciativa o a instància de qualsevol dels seus membres.
Article 32
Per tal que la Junta de Govern pugui adoptar vàlidament acords és
necessària la presència de la majoria dels membres de la mateixa
Junta.
Article 33
Els acords s’adopten per majoria de vots. En cas d’empat decideix el
vot del degà.
Article 34
Corresponen a la Junta de Govern totes les facultats no atribuïdes a
l’Assemblea General. Especialment:
1. Resoldre les sol·licituds d’incorporació al Col·legi.
2. Vetllar per la llibertat i la independència dels col·legiats en el
compliment dels seus deures professionals.
3. Exigir als col·legiats que es comportin amb la deguda
correcció i actuïn amb el zel i la competència professional
necessaris.
4. Perseguir l’intrusisme i denunciar les incompatibilitats.
5. Fixar la quantia dels drets d’incorporació al Col·legi.
6. Establir les quotes ordinàries i recaptar aquestes quotes i les
altres càrregues que hagin de pagar els col·legiats.
7. Establir les normes orientadores dels honoraris professionals.
8. Convocar les eleccions per proveir els càrrecs de la Junta de
Govern.
9. Convocar
les
assemblees
generals,
ordinàries
i
extraordinàries, i fixar-ne l’ordre del dia.
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10. Exercir la facultat disciplinària.
11. Donar de baixa del Col·legi els col·legiats que deixin de
pagar les quotes o les càrregues establertes.
12. Crear les comissions de col·legiats que interessin als fins del
Col·legi, i conferir-los les facultats que estimi procedents.
Aquestes comissions són necessàriament presidides pel
degà o per un membre de la Junta de Govern.
13. Establir els reglaments que regulin els serveis i les
comissions d’ordre intern col·legial.
14. Defensar, quan ho estimi procedent, els col·legiats en
l’exercici de la professió.
15. Representar el Col·legi en actes oficials.
16. Informar sobre els projectes de disposicions legals sotmesos
a la consideració del Col·legi.
17. Redactar els pressupostos i retre comptes anualment.
18. Recaptar, custodiar i administrar els fons del Col·legi.

Títol V. Règim disciplinari
Article 35
Amb independència de la responsabilitat civil o penal en què puguin
incórrer, els col·legiats queden subjectes a la responsabilitat
disciplinària en els termes d’aquests estatuts i de les normes legals
aplicables.
Article 36
El Col·legi té jurisdicció disciplinària per sancionar els col·legiats pels
actes que realitzin i les omissions en què incorrin en l’exercici o amb
motiu de la professió, així com per qualsevol altre acte o omissió que
els siguin imputables i siguin contraris al prestigi professional, a
l’honorabilitat dels col·legiats o al respecte degut als òrgans
corporatius, als companys i, en general, tota infracció de deures
professionals o normes ètiques de conducta quan aquestes afectin la
professió, sempre amb subjecció al que disposen aquests estatuts i la
normativa legal vigent.
El règim disciplinari resta sotmès als principis de legalitat,
irretroactivitat, tipicitat, proporcionalitat i no-concurrència de sancions.
Article 37
El Col·legi exerceix la jurisdicció disciplinària per mitjà de la Junta de
Govern.
Si l’acció disciplinària s’adreça contra un dels membres de la Junta de
Govern, l’expedient el coneix la mateixa Junta de Govern però en
absència del membre afectat.
La Junta de Govern es pot fer assistir per juristes per tal d’exercir la
jurisdicció disciplinària.
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Article 38
La Junta de Govern resol després de la tramitació d’un expedient
durant el qual es garanteixen els principis de presumpció d’innocència i
d’audiència de la persona inculpada. La persona inculpada, a més, té
dret a aportar proves i a la defensa.
Per tramitar l’expedient, la Junta de Govern designa un instructor.
L’instructor, fins i tot si és membre de la Junta de Govern, no participa
en la resolució de l’expedient.
Totes les resolucions de la Junta de Govern en matèria disciplinària
han de ser sempre motivades.
Article 39
El procediment s’inicia d’ofici o com a conseqüència d’una denúncia.
No es consideren denúncies els escrits o les comunicacions anònimes.
Article 40
Contra la resolució de la Junta de Govern exercint la jurisdicció
disciplinària es pot formular recurs davant la mateixa Junta de Govern
que l’ha dictat, en el termini de tretze dies hàbils des de l’endemà del
dia de la seva notificació o, en cas contrari, des de l’endemà de la data
en què en va tenir coneixement. L’òrgan esmentat disposa d’un termini
de tretze dies hàbils per resoldre el recurs formulat. Exhaurida aquesta
via, es pot interposar recurs jurisdiccional en el termini de tretze dies
hàbils a comptar de l’endemà el dia de la notificació de l’acte o acord
que resol el recurs o, en cas contrari, des de l’endemà de la data de la
finalització del termini establert per resoldre el recurs.”
Article 41
Les infraccions en què es pot incórrer en l’exercici de la professió
d’economista o auditor es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
Article 42
Són infraccions molt greus:
1. L’exercici d’una professió relacionada amb l’economia en
general sense disposar del títol professional que hi habilita
degudament reconegut pel Govern.
2. L’incompliment dels deures professionals, quan d’això en resulti
un perjudici greu per a les persones que hagin contractat el
servei del professional.
3. La vulneració del secret professional.
4. L’exercici d’una professió relacionada amb l’economia en
general, en un supòsit d’inhabilitació professional, o per part de
qui incompleixi un supòsit d’incompatibilitat o de prohibició
d’exercir al Principat dictada per part de l’autoritat andorrana
competent.
5. La condemna ferma per delicte dolós, en qualsevol grau de
participació, que es produeixi com a conseqüència de l’exercici
de la professió.
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6. L’exercici d’una professió col·legiada, relacionada amb
l’economia en general, per part de qui no compleixi l’obligació de
col·legiació.
7. La comissió de dos infraccions greus en el termini d’un any.
Article 43
Són infraccions greus:
1. La vulneració de les normes essencials de l’exercici i la
deontologia professionals.
2. L’incompliment dels deures professionals, quan d’això en resulti
un perjudici per a les persones que hagin contractat el servei del
professional.
3. L’incompliment de l’obligació que tenen els col·legiats de
comunicar els supòsits d’intrusisme professional dels quals
siguin coneixedors.
4. L’incompliment del deure d’assegurança, quan sigui obligatòria.
5. L’incompliment del deure de prestació obligatòria previst
legalment, després d’haver-ne estat degudament requerit, llevat
d’acreditació de causa justificada que faci impossible la prestació
del servei.
6. Els actes que tinguin la consideració de competència deslleial.
7. La comissió de dos infraccions lleus en el termini de sis mesos.
Article 44
Constitueix una infracció lleu la vulneració de qualsevol disposició que
reguli l’activitat professional, sempre que, d’acord amb aquests
estatuts, no es pugui qualificar d’infracció greu o molt greu.
Article 45
Les infraccions molt greus poden ser objecte de les sancions següents:
1. Inhabilitació professional durant un termini no superior a cinc
(5) anys.
2. Multa d’un import d’entre 5.000 euros i 50.000 euros.
Article 46
Les infraccions greus poden ser objecte de les sancions següents:
1. Inhabilitació professional durant un termini no superior a un
(1) any.
2. Multa d’un import d’entre 1.000 euros i 5.000 euros.
Article 47
Les infraccions lleus poden ser objecte de les sancions següents:
1. Amonestació.
2. Multa d’un import no superior a 1.000 euros.
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Article 48
En el cas d’infraccions molt greus i greus també es pot imposar com a
sanció complementària l’obligació de realitzar activitats de formació
professional o deontològica, quan la infracció s’hagi produït a causa de
l’incompliment de deures que afectin l’exercici o la deontologia
professionals.
Si la persona que ha comès una infracció n’ha obtingut un guany
econòmic, la sanció de multa es pot ampliar amb una quantia
addicional fins a l’import del profit obtingut pel professional.
Article 49
Les infraccions molt greus prescriuen en el termini de quatre (4) anys,
les greus transcorreguts dos (2) anys i les lleus al cap de sis (6) mesos.
Tots els terminis es computen a partir de la data de la infracció.
L’inici del procediment sancionador, amb coneixement de l’interessat,
interromp la prescripció. No obstant això, aquesta interrupció queda
sense efecte si l’expedient sancionador resta aturat durant un (1) mes
per causa no imputable al presumpte infractor.
Article 50
Les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuen al cap
de quatre (4) anys, excepte les que donin lloc a una inhabilitació
professional superior a quatre anys, les quals prescriuen pel transcurs
del termini pel qual va ser imposada la sanció.
Les sancions per infraccions greus prescriuen en el termini de dos (2)
anys, i les que deriven d’infraccions lleus transcorreguts sis (6) mesos.
Els terminis es compten a partir de l’endemà de la data en la qual la
resolució que imposa les sancions ha esdevingut ferma.
La prescripció s’interromp per l’inici, amb coneixement de la persona
interessada, del procediment d’execució. Si aquest procediment resta
aturat durant més de sis (6) mesos per causa no atribuïble a l’infractor,
la interrupció queda sense efecte.

Títol VI. Dissolució i liquidació
Article 51
El Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra es pot dissoldre i liquidar
per les causes i pel procediment previstos a la legislació vigent, fins
que es cancel·li al registre corresponent.

Pàgina 12 de 12

