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REGLAMENT DE L´AGRUPACIÓ D´ARQUITECTES EXPERTS PERICIALS I FORENSES
DEL COAIB
__________________________________________________________________________
PREÀMBUL
Els estatuts del COAIB, aprovats per la Junta General Extraordinària el 13 de març de 2001, i
publicats en el BOIB núm. 153 de 22/12/01, determinen, a la Secció 4a, articles núm. 60 i 61,
el sistema de creació i d’organització de les agrupacions collegials vinculades al COAIB.
Aquestes agrupacions es regiran d’acord amb un reglament sotmès a l’aprovació de la Junta
de Govern i de l’Assemblea General del COAIB.
Aquestes condicions i les modificacions legislatives en l’àmbit judicial i de la pròpia professió
d’arquitecte (LOE, LEC i d’altres) fan que sigui necessària la redacció d’un reglament adaptat
a aquestes exigències.
A més a més, l’acord del Consell Superior dels Collegis d’Arquitectes d’Espanya –de data 13
i 14 de gener de 2000–, pel qual es recomana als collegis que considerin el model d’Estatut
de l’Arquitecte Perit en el sentit d’assegurar la qualificació tècnica i especialitzada –tenint en
compte la complexa realitat del procés constructiu– d’arquitectes interessats en la pràctica
pericial i forense, amb garanties de qualitat i objectivitat, fa que sigui necessària la redacció
d’un nou Reglament de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses del COAIB, que
substitueixi l’aprovat el 7/2/86 en Junta General Extraordinària.

TÍTOL I
DENOMINACIÓ, FINALITAT, DOMICILI I DURADA
Article 1r
En el marc del Collegi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, es constitueix l’Agrupació
d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses del COAIB. Aquesta agrupació podrà organitzar
seccions territorials, coincidents amb les demarcacions del COAIB.
L’organització interna de l’Agrupació serà democràtica i representativa, i es regirà d’acord
amb allò que estableix aquest reglament i la resta de normativa professional que dicti el
COAIB i, de manera específica, el Reglament de Normes Deontològiques d’Actuació
Professional.
Article 2n
L’objectiu de l’Agrupació serà la representació dels arquitectes que en siguin membres, la
defensa dels seus interessos específics, la proposta d’harmonització de les normes referents
a l’activitat professional en matèries relacionades amb dictàmens, informes i peritatges en
general, públics i privats, arbitratges, altres activitats relacionades amb l’arquitectura legal,
així com l’estudi dels problemes jurídics, econòmics i professionals que els afectin. Així
mateix, l’agrupació vetllarà per la formació i dedicació dels arquitectes perits inclosos a les
llistes que se sollicitin al COAIB, així com per la qualitat dels informes pericials que emetin.

Article 3r
La durada de l’Agrupació serà indefinida.
L’Agrupació durà un registre dels seus membres, que serà actualitzat pel seu secretari.
El nombre mínim de membres amb què haurà de comptar l’Agrupació per tal de mantenir les
activitats serà de quaranta (40).
Article 4t
L’Agrupació tindrà el domicili a la seu del COAIB.
L’Agrupació depèn econòmicament del COAIB, d’acord amb l’article 61.3 dels Estatuts i del
recursos assenyalats a l’article 14.6.

TÍTUL II
FUNCIONS
Article 5è
Seran funcions principals de l’Agrupació:
a)

Atendre el funcionament de les llistes de perits que, d’acord amb els reglaments
collegials, prepari el Collegi, així com la llista dels arquitectes perits judicials i
forenses que solliciten anualment els jutjats i tribunals.
La llista de perits es regirà d’acord amb un reglament propi aprovat per la Junta
de Govern del COAIB.

b)

Representar el Collegi, per delegació del degà, davant l’Administració de
Justícia, d’altres collegis i entitats interessades, en tot allò que faci referència a
l’activitat pericial pública, privada i forense.

c)

Vetllar pel correcte comportament dels associats d’acord amb el compliment de
les obligacions professionals i collegials i, si s’escau, posar en coneixement de
la Junta de Govern del Collegi les seves actuacions.

d)

Organitzar cursets, editar i distribuir publicacions, realitzar informes
d’especialització en matèries relacionades amb l’activitat pròpia.

e)

Intervenir com a àrbitre, si així ho sollicita la Junta del Collegi Oficial
d’Arquitectes, un particular o institucions públiques, en els arbitratges que es
realitzin d’acord amb la Llei 36/1988, de 5 de desembre, o la que la substitueixi.

f)

Proposar a la Junta de Govern del Collegi les condicions mínimes exigibles per
formar part de l’Agrupació i per incorporar-se a la llista de perits forenses,
mitjançant l’elaboració d’un reglament que, després de ser aprovat per la Junta

Directiva de l’Agrupació i l’Assemblea General, serà ratificat per la Junta de
Govern del COAIB.
g)

Posar en coneixement de la Junta de Govern del COAIB l’admissió i la baixa dels
membres de l’Agrupació, d’acord amb les condicions estatutàries i
reglamentàries.

h)

Qualsevol altra funció que li delegui la Junta de Govern del Collegi.

TÍTOL III
MEMBRES, DRETS I OBLIGACIONS, INCORPORACIONS I EXCLUSIONS
Article 6è
1-

Seran membres de l’Agrupació tots els arquitectes que, sempre que compleixin
els requisits d’aquest reglament, desitgin formar-ne part i siguin acceptats per
acord de la Junta Directiva. Els acords d’exclusió hauran de ser motivats i
podran ser, d’acord amb allò que indica l’article 16.

2-

Així mateix, la incorporació serà obligatòria pel que fa als arquitectes que
desitgin pertànyer a les llistes d’Arquitectes Perits i Forenses.

Article 7è
Per ser membre de l’Agrupació s’exigeix:
a)

Ser arquitecte collegiat en el COAIB i residir a les Illes Balears.

b)

No haver estat sancionat en via penal o disciplinària per fets relacionats amb la
seva actuació com a perit, excepte en cas que, un cop acomplerta la solució,
estigui rehabilitat.

c)

No haver estat donat de baixa de l’Agrupació en els darrers cinc anys per reiterat
incompliment de l’obligada acceptació d’encàrrecs pericials.

d)

Estar al corrent en el compliment de les obligacions econòmiques amb el COAIB.

Article 8è
Es deixarà de ser membre de l’Agrupació pels motius següents:
a)

Sollicitud pròpia.

b)

La inexistència sobrevinguda d’algun requisit assenyalat en aquest reglament i
que sigui necessari per pertànyer a l’Agrupació.

c)

El reiterat incompliment de l’obligada acceptació d’encàrrecs pericials, segons
s’estableix de manera reglamentària. És a dir, la no-acceptació, sense motivació
admesa per la Junta Directiva, de tres encàrrecs pericials consecutius.

d)

La recusació dels tribunals de Justícia a la funció pericial d’un membre de
l’Agrupació, coneguda per la Junta Directiva de l’Agrupació.

e)

La manca de pagament de les aportacions econòmiques corresponents.

Article 9è
Els drets dels membres de l’Agrupació seran:
a)

Assistir a les assemblees generals amb veu i vot.

b)

Gaudir de tots els serveis i mitjans que s’estableixin per al bon funcionament de
l’Agrupació.

c)

Presentar-se a les eleccions i, si s’escau, ser escollit membre de la Junta
Directiva, d’acord amb allò que es preveu en aquest reglament.

d)

Participar en les activitats de l’Agrupació.

e)

Exercir el dret a vot a les eleccions als càrrecs directius de la Junta de
l’Agrupació.

Article 10è
Les obligacions dels membres de l’Agrupació són:
a)

Complir les normes d’aquest reglament i els acords dels òrgans de govern de
l’Agrupació.

b)

Subvenir a les necessitats de l’Agrupació fent efectives les aportacions
econòmiques corresponents.

c)

Desenvolupar correctament les tasques corresponents al càrrec que, si s’escau,
ocupi a la Junta Directiva.

d)

Oferir ajuda o collaboració personal, en la mesura de les seves possibilitats, en
les feines comunes de l’Agrupació.

TÍTOL IV
ÒRGANS RECTORS
Article 11è

L’Agrupació es regirà per:
a)

L’Assemblea General

b)

La Junta Directiva

Article 12è
1.

L’Assemblea General estarà constituïda per tots els membres de l’Agrupació,
que tindran veu i vot. Cada membre podrà delegar el vot en un altre membre,
però sense que s’admeti més d’una delegació de vot, d’acord amb el règim
general dels Estatuts del COAIB (article 35).

2.

Són facultats de l’Assemblea General:
a)

L’aprovació del pressupost i la seva liquidació.

b)

Proposar a la Junta de Govern les modificacions d’aquest reglament.

c)

Acordar el cessament dels seus òrgans de govern en cas que prosperi
una moció de censura degudament anunciada, que haurà de ser
aprovada per 2/3 dels assistents que representin almenys el 25% dels
membres de l’Agrupació.

d)

Proposar a la Junta del COAIB les modificacions d’aquest reglament per a
la serva aprovació definitiva a l’Assemblea General de collegiats, d’acord
amb l’apartat 5.e, de l’article 60 dels Estatuts del COAIB.

Article 13è
13.1.-

L’Assemblea General es reunirà de manera ordinària almenys un cop l’any. La
presidirà el president de la Junta Directiva. La seva celebració es comunicarà als
membres de l’Agrupació amb una antelació mínima de deu dies i l’ordre del dia
inclourà els punts següents:
a)

Aprovació de l’acta de la reunió anterior.

b)

Informe del president sobre les activitats de l’Agrupació en relació amb
l’exercici anterior i, si s’escau, aprovació de la gestió realitzada.

c)

Informe del tresorer i proposta del pressupost de l’exercici anterior.

d)

Proposta de pressupost de l’exercici següent i, si s’escau, procedir a la
seva aprovació.

e)

Proposta d’activitats.

f)

Propostes dels membres de l’Agrupació aportades amb 5 dies d’antelació
a la data de celebració de la convocatòria de l’Assemblea per ser incloses
a l’ordre del dia.

g)

Altres assumptes que el president consideri oportuns incloure a l’ordre del
dia per ser discutits o votats.

j)

Precs i preguntes.

13.2.-

L’Assemblea General celebrarà la sessió extraordinària quan la Junta Directiva
la convoqui amb aquest caràcter o sempre que ho sollicitin, com a mínim, un
25% dels membres de l’Agrupació, que hauran d’indicar concretament els punts
que hauran de constituir l’ordre del dia.

13.3.-

L’Assemblea General quedarà constituïda de manera vàlida en primera
convocatòria si hi concorren la majoria dels membres de l’Agrupació, presents o
representats, i en segona convocatòria mitja hora més tard, sigui quin sigui el
nombre de membres.

13.4.-

Els acords s’adoptaran, com a norma general, per majoria simple, i obligaran
tots els membres, encara que hagin votat en contra o no hagin assistit a la
sessió. Això no obstant, els acords referents a proposta de modificació d’aquest
reglament i a moció de censura contra algun o alguns membres de la Junta
Directiva, exigiran un quòrum de dos terços dels vots, que representi un mínim
del 25% dels membres de l’Agrupació.

13.5.-

El secretari aixecarà acta de totes les sessions de l’Assemblea General. El
president i el secretari signaran l’acta, que haurà de ser transcrita al llibre
d’actes.
Dels acords adoptats per la Junta Directiva i per l’Assemblea General de
l’Agrupació es donarà compte a la Secretaria del COAIB.

13.6.-

La Junta Directiva serà l’òrgan permanent del govern de l’Agrupació i complirà
els acords de l’Assemblea General, executarà el pressupost, administrarà els
fons de l’Agrupació i proposarà els acords que s’hagin de sotmetre a
l’Assemblea General.
La Junta resoldrà sobre la inscripció dels nous membres a l’Agrupació, d’acord
amb allò que s’estableix en aquest reglament i a la resta de normes collegials.

Article 14è
14.1.-

La Junta Directiva estarà formada per un president, un secretari, un tresorer i
tres vocals, un per a cadascuna de les demarcacions collegials, elegits pels
membres de l’Agrupació.

14.2.-

La durada dels càrrecs serà de quatre anys i la renovació serà per meitats, cada
dos anys. En el primer torn es renovaran el president i els vocals de Menorca i
Eivissa – Formentera, i en el segon torn el secretari i els vocals de Mallorca.
Els membres de la Junta Directiva només podran ser objecte d’una reelecció
consecutiva.
Els terminis i el procediment per a la renovació dels càrrecs s’ajustarà al
procediment electoral previst als Estatuts del COAIB per a la renovació de
càrrecs collegials.
Els càrrecs de la Junta Directiva no seran retribuïts. En tot cas, podran percebre
dietes d’assistència a les sessions i el reintegrament de despeses de locomoció
i trasllat.
La Junta Directiva celebrarà reunions, com a mínim, un cop cada dos mesos.
Els acords s’adoptaran per majoria dels membres assistents i seran
documentats com s’estableix a l’article 13.5., havent-hi d’assistir, per a la
validesa dels acords adoptats, com a mínim el president, el secretari o el
tresorer i un dels vocals, ja sigui presencialment o pels mitjans previstos en el
següent paràgraf.
Se podrà assistir a la Junta Directiva mitjançant multiconferència telefònica,
videoconferència, e-mail o qualsevol altre sistema anàleg, de manera que un o
varis dels membres assisteixin a aquesta reunió mitjançant l'indicat sistema. El
President en la convocatòria de la Junta Directiva podrà vetar aquest tipus
d'assistència o que s'efectuï per un concret mitjà tècnic.
En l'acta, el Secretari o persona que faci les seves vegades, farà constar
aquelles persones que assisteixin a la reunió en remot i el mitjà a través del qual
ho han fet.
La Junta Directiva podrà prendre acords per escrit sense necessitat de realitzar
sessió. Una vegada debatut per telèfon, mail, presencial, etc. Es dóna validesa a
un acord amb la signatura del mateix per part de la majoria dels membres. El
document podrà ser signat per mitjans telemàtics autoritzats.

14.3.-

El president convocarà i presidirà l’Assemblea General i la Junta Directiva.
Representarà l’Agrupació, disposarà dels seus fons econòmics i donarà
comptes de la seva utilització davant l’Assemblea General de l’Agrupació i de la
Junta de Govern del COAIB.
També executarà i haurà d’executar els acords adoptats per la Junta Directiva i
l’Assemblea General i, en cas d’urgència, adoptarà les mesures que siguin
convenients pel bon funcionament de les activitats de l’Agrupació i que no pugin
ser ajornades o diferides en el temps per dur a terme la resolució, donant
compte d’allò que s’ha adoptat i de les mesures acordades a la primera reunió
que celebri la Junta Directiva.

14.4.-

El secretari s’ocuparà de l’administració de l’Agrupació, redactarà les actes de
les sessions, s’ocuparà dels llibres corresponents i lliurarà certificats, amb el
vistiplau del president.
Així mateix, mantindrà vigent el llibre de membres de l’Agrupació i comunicarà al
COAIB les altes i baixes que es produeixin.

14.5.-

El tresorer tindrà a càrrec seu l’elaboració del pressupost i la seva liquidació,
proposarà i intervindrà en els pagaments i dirigirà la comptabilitat.

14.6.-

Els recursos econòmics de l’Agrupació seran:

14.7.-

a)

la quota d’entrada

b)

les quotes periòdiques, iguals per a tots els membres

c)

les aportacions del COAIB, a càrrec del pressupost dels seus òrgans
centrals

d)

els drets per cursets, conferències i altres activitats, si la Junta de Govern
ho troba adient

e)

els ingressos per publicacions

f)

subvencions i donatius

Els comptes necessaris per a l’operatòria corrent de l’Agrupació seran oberts a
nom del COAIB, seguits de la denominació de l’Agrupació. En disposaran com a
titulars el president, el tresorer i el secretari de l’Agrupació, de manera
mancomunada, per tant serà necessària la signatura de dos dels titulars.

Article 15è
La marxa econòmica de l’Agrupació es regirà segons un pressupost que aprovarà
l’Assemblea General a la reunió anual. El pressupost anirà acompanyat d’un programa
d’activitats de l’Agrupació i s’haurà d’aprovar de manera conjunta. Un cop complert aquest
tràmit, es proposarà a la Junta de Govern perquè s’inclogui als pressuposts generals del
COAIB, als efectes previstos a l’article 61 dels Estatuts del Collegi.
Article 16è
Els acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva podran ser impugnats directament,
mitjançant recurs d’alçada, davant la Junta de Govern del COAIB.
Article 17è
Els membres de l’Agrupació queden sotmesos al règim disciplinari del COAIB previst en els
seus Estatuts.

Article 18è
La Junta Directiva de l’Agrupació, en primera instància, i la Junta de Govern del COAIB, en
segona instància, resoldran totes les qüestions que puguin sorgir de l’aplicació, interpretació i
abast d’aquest reglament.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
1r

El nou règim electoral serà d’aplicació per a les eleccions de l’any 2005, en què es
convocaran els càrrecs de president i els vocals d’Eivissa-Formentera i Menorca.
L’any 2004 es convocaran les eleccions als càrrecs de secretari, tresorer i vocal de
Mallorca, amb una durada de 3 anys, per tal de coincidir amb el règim electoral del
COAIB.

2n

En el termini d’un any la Junta Directiva de l’Agrupació elaborarà i presentarà a la
Junta de Govern del COAIB, per a la seva aprovació, el Reglament de Perits
Forenses que regularà el funcionament de la llista de perits a què es refereix l’apartat
a) de l’article 5.

