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CONSIDERACIONS PRÈVIES

La Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses Lleis per a la seva adaptació a
la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, fent referència a la Llei
2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, disposa que una de les finalitats
essencials d’aquest Col·legi és la protecció dels interessos dels consumidors i usuaris dels
serveis dels seus col·legiats, sense perjudici de la competència de l'Administració Pública per
raó de la relació funcionarial. Així mateix, disposa que els Estatuts del Col·legi, o el codi
deontològic que si escau aprovi el Col·legi, podrà contemplar previsions expresses dirigides a
exigir als professionals col·legiats que la seva conducta en matèria de comunicacions comercials
sigui ajustada al disposat en la Llei, amb la finalitat de salvaguardar la independència i integritat
de la professió, així com, si s’escau, el secret professional. D'acord amb l'article 10 d'aquesta
llei, la pàgina web del Col·legi Professional disposarà de la finestreta única prevista en la Llei
17/2009, de 23 de novembre, en la qual figurarà el contingut del corresponent codi deontològic.

Els Estatuts del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (article 16), aprovats en
Junta General extraordinària de 28 de juny de 2008, i inscrits al Registre de Col·legis
Professionals de la Generalitat de Catalunya per Resolució JUS/2595/2008, de 30 de juliol,
estableixen com a finalitat essencial del Col·legi la de garantir el compliment de la bona pràctica i
de les normes deontològiques de la professió, i, en conseqüència, especifiquen que una de les
funcions públiques del Col·legi és la de garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la
normativa, deontologia i bones pràctiques, i es respectin els drets i els interessos de les
persones destinatàries de l’actuació professional, i, a tal efecte, es disposa que el Col·legi
ordenarà en l’àmbit de la seva competència l’exercici de la professió d’acord amb el marc legal
aplicable, vetllant pel compliment dels deures i obligacions dels col·legiats, per la dignitat
professional i pel respecte dels drets dels ciutadans.

A la Junta general ordinària, cel.lebrada el 19 de desembre de 2009, es va acordar la constitució
d'una Comissió deontològica, assignant-li com a primer compromís la revisió del text del codi
deontològic presentat en dita Junta, tot incorporant les millores i correccions que es considerin
oportunes.

D’acord amb això, la Junta de govern va proposar a la Junta General celebrada a Lleida, el dia
19 de juny de 2010, l’aprovació del següent
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Adaptats als Estatuts aprovats en Junta General extraordinària de 28 de juny de 2008, i inscrits
al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya per Resolució
JUS/2595/2008, de 30 de juliol.

Aprovats per la Junta General de 19 de juny de 2010.

PREÀMBUL

“Sine agricultura nihil”, “sense agricultura res”, és el lema de la primera Escola d’enginyers
agrònoms, que es va crear a Espanya l’any 1855 com “Escola Central d’Agricultura”.

L’agricultura i la ramaderia, junt amb la pesca, representa tota la font d'aliments per a l'espècie
humana, i és per això que és imperible; la fam en el món es pal·liarà quan els pobles aprenguin
a optimitzar la utilització dels seus propis recursos naturals i la distribució dels aliments entre les
nacions es faci amb solidaritat. Sense agricultura, sense aliments, no hi ha res. L'home, es diu
ara, és la seva alimentació, i aquesta alimentació no és res sense l'agricultura que la nodreix.

En menys de 50 anys s’ha passat en el nostre entorn d’una societat alimentada amb caràcter de
subsistència a una societat de consum, on la varietat i la qualitat dels productes alimentaris s’ha
imposat, i està, a més, en constant evolució per adaptar-se a les necessitats cada cop més
exigents dels consumidors, procés en el què la ciència i les tecnologies agronòmiques i
agroalimentàries hi ha participat d’una forma decisiva, i on hi ha de seguir participant en un
procés constant d’innovació compatible amb la sostenibilitat mediambiental. La participació de
l’enginyer agrònom a la industria agroalimentària contribueix a optimitzar els processos
productius i a coordinar qualitat i diferenciació, amb una clara vocació cap el mercat exterior,
cosa que implica el necessari suport tècnic a les iniciatives empresarials, a la innovació i a la
competitivitat.

Entre els col·lectius professionals clàssics propis de la direcció tècnica de les administracions
públiques agrària i agroalimentària, els enginyers agrònoms són els professionals competents
amb la producció, transformació i comercialització d'aliments, que entronquen amb la biologia i la
fisiologia, i dels éssers vius coneixen el seu rol en els ecosistemes naturals o modificats per
l'acció humana, així com les implicacions energètiques i mediambientals derivades de la
manipulació de les cadenes tròfiques de la naturalesa. Igualment, és important la seva
col·laboració a fi de que la creixent preocupació de caràcter ecològic que hi ha a la societat es
combini amb un coherent component tècnic en la gestió dels recursos agraris, minorant el relatiu
deteriorament dels sistemes agraris reals de múltiples conseqüències per a la societat en el seu
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conjunt. La participació, a més, dels enginyers agrònoms en la gestió i ordenació del territori,
amb criteris de coherència i de sostenibilitat, és important.

La fam, hem dit, es pal·liarà quan l’home aprengui a utilitzar millor els seus propis recursos, per a
la qual cosa es fonamental l’ensenyament als diferents membres de les famílies rurals per a què
la utilització dels seus recursos no sigui tant sols dirigida a utilitzar-los amb criteris de producció
de quantitat i qualitat sinó també amb ferm criteri de respecte del medi ambient i de sostenibilitat,
paper aquest en què els enginyers agrònoms hi tenen i han de seguir tenint una participació
activa tant a nivell d’educació primària com a nivells superiors. La millor inversió en qualsevol
acció de desenvolupament econòmic, també en el desenvolupament rural, és la inversió en el
coneixement. L’enginyer agrònom, per la seva formació acadèmica, ha de procurar fer efectiva la
transmissió d’aquests coneixements.

En aquest codi deontològic es pretén establir un conjunt de regles i principis inspiradors de la
conducta professional dels enginyers agrònoms, que té el seu fonament en criteris morals i ètics
universalment reconeguts, en les pròpies normes de convivència acceptades a la nostra
societat, i en els principis de la bona pràctica de la professió que s’han anat transmetent i que
han perdurat al llarg dels anys, mitjançant els quals es podrà assolir els objectius de l’activitat de
l’enginyeria agronòmica.

La deontologia recollida en un codi normatiu, com a tota norma d’obligat compliment, s’integra
en el món del Dret regit pel principi de jerarquia normativa, i exigeix, a més, claredat, adequació i
precisió, de manera que qualsevol modificació de fet o de dret en la situació regulada obliga
adaptar la norma a la nova realitat legal o social, cosa que, de produir-se, es farà a través de
l’aprovació per la Junta general dels col·legiats a proposta de la Junta de govern.

Aquest codi s’estructura en un preàmbul i en quatre títols estructurats cadascun d’ells en
capítols, on a través d’articles que els desenvolupen es regula:

Títol I.- Conceptes i principis generals
Al capítol 1, que comprèn els articles de l’1 al 3, es fixa la definició i l’àmbit d’aplicació
d’aquest codi deontològic.
Al capítol 2, que comprèn els articles del 4 al 6, s’exposen els principis deontològics
generals.

Títol II.- Sobre l’exercici professional
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Al capítol 3, que comprèn els articles del 7 al 15, s’especifiquen les relacions amb els
clients.
Al capítol 4, que comprèn l’article 16, s’especifiquen les normes sobre el secret
professional.
Al capítol 5, que comprèn l’article 17, es regula les causes d’incompatibilitat.
Al capítol 6, que comprèn l’article 18, es fixen normes sobre els honoraris professionals.
Al capítol 7, que comprèn els articles del 19 al 22, es fixen normes sobre la publicitat.

Títol III.- De les relacions amb altres professionals
Al capítol 8, que comprèn els articles del 23 al 27, es regulen les normes envers les
relacions amb altres enginyers agrònoms.
Al capítol 9, que comprèn els articles del 28 al 32, es regula el treball en equip.
Al capítol 10, que comprèn l’article 33, es regulen les normes envers les relacions dels
enginyers agrònoms amb altres professionals.

Títol IV.- De les relacions amb el Col·legi Oficial
Comprèn els articles del 34 al 38.

I amb dues disposicions finals.
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TÍTOL I.- CONCEPTES I PRINCIPIS BÀSICS
CAPÍTOL 1.- DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Article 1.
La deontologia professional recollida en aquest Codi és el conjunt de principis i regles ètiques
que han d’inspirar i guiar la conducta professional dels/de les enginyers/es agrònoms (d’ara en
endavant, enginyers), col·legiats/des (d’ara en endavant, col·legiats) en el Col·legi Oficial
d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.

El Codi deontològic és el cos normatiu on hi són recopilats aquests principis i regles, drets i
deures, inherents a la professió d’enginyer agrònom, del què tot enginyer agrònom col·legiat té
l’obligació de conèixer.

Article 2.
1.- Els deures que imposen aquest Codi, atès que són sancionats per una entitat de dret públic,
obliguen a tots els enginyers col·legiats en l’exercici de la seva professió, qualsevol que sigui la
seva modalitat, inclús als què exerceixin tasques de docència i/o d’investigació i als funcionaris
al servei de les administracions públiques, o organismes autònoms o entitats públiques, que
ocupin llocs de treball per la seva condició específica d’enginyer agrònom, quedant exceptuats
els enginyers agrònom que hi ocupin un càrrec d’autoritat per elecció o per lliure designació, si
bé tot, en aquest supòsit la seva conducta haurà d’estar presidida per l’ètica i la honestedat.

2.- L’incompliment de qualsevol de los normes d’aquest Codi implica incórrer en falta
disciplinària tipificada al capítol VIII des estatuts col·legials, i la seva correcció es farà a través
del procés normatiu establert en el mateix.

Article 3.
D’acord amb els seus estatuts, el Col·legi assumeix com una de les seves finalitats essencials
garantir el compliment de les normes deontològiques d’aquest Codi, així com promocionar-les,
difondre-les i vetllar pel seu compliment.
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CAPÍTOL 2.- PRINCIPIS DEONTOLÒGICS GENERALS

Article 4.
1.- L’exercici professional es basarà en els principis generals d’independència de criteri,
responsabilitat, veracitat, dignitat, integritat, secret professional, lliure elecció per part del client,
lliure i lleial competència, respecte a la funció social de la professió i contribució al
desenvolupament de l’enginyeria agronòmica mitjançant el intercanvi de coneixements i
experiències.

2 .- Es comportarà en l'exercici de les seves funcions amb correcció i cortesia respecte a
autoritats, funcionaris i especialment amb els ciutadans. A més, s’haurà d’abstenir d’emetre
judicis de valor sobre aquelles qüestions de caràcter personal que puguin atemptar o
menysvalorar als clients, als altres enginyers agrònoms, tant si són col·laboradors com
competidors en l’exercici professional, o a qualsevol altre professional que tingui intervenció en
la prestació professional que estigui desenvolupant.

3.- No és excusa ni pretext de l’incompliment de les seves obligacions les presumptes
instruccions donades pel seu client, o per l’empresa pública o privada on desenvolupi la seva
activitat professional, o per qualsevol de les administracions públiques. De donar-se aquest
supòsit, i si hi ha sospita raonada de que la seva manca de col·laboració li pot causar perjudici
en el seu lloc de treball, o causar-li un perjudici econòmic o de qualsevol altre tipus, ho posarà
immediatament en coneixement del Col·legi per a què, si s’escau, prengui les accions que
consideri adients.

4.- L’enginyer agrònom en exercici lliure de la professió no pot acceptar l’encàrrec de
prestacions professionals que vagin en menyscabament de la seva dignitat tècnica i
professional, i tot enginyer resta obligat a no acceptar comissions o gratificacions de qualsevol
tipus per part dels subministradors de béns i serveis corresponents a les inversions derivades de
la seva prestació professional. És més, promourà la lliure competència entre els subministradors
d’un mateix bé o servei, proposant al client l’estudi d’alternatives i la tria de la millor oferta.

Article 5.
1.- La societat té dret a una atenció de qualitat tècnica, científica i humana per part de la
professió d’enginyer agrònom, i aquest té la responsabilitat de prestar-la qualsevol que sigui la
modalitat de la seva pràctica professional, comprometent-se a emprar els recursos de la ciència i
de la tècnica de manera adequada, esforçant-se en aconseguir l'excel·lència i màxim rendiment
en el seu treball. Vetllarà per l'equilibri entre la complexitat de les decisions a adoptar i els fins
perseguits, abstenint-se d'optar per solucions desproporcionades, sobretot, si restringeixen els
drets del client o de la resta de ciutadans.
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2.- L'actualització i el perfeccionament dels coneixements científics, tècnics i legals és un dret i
un deure de l’enginyer agrònom, amb l’objectiu de que, en cap cas, exerceixi la professió en
condicions que puguin comprometre la qualitat de les actuacions professionals, i mantindrà una
actitud positiva i creativa davant les innovacions tecnològiques que facilitin l'exercici de la seva
activitat professional, amb l'objectiu últim de simplificar i acostar les relacions entre ciutadans i
l'enginyeria agronòmica i agroindustrial.

Article 6.
1.- L’enginyer agrònom no pot realitzar actes, inclús fora de la seva activitat professional, que
representin menyspreu o desconsideració vers la professió d’enginyer agrònom, i amb la qualitat
del seu treball ha de contribuir al prestigi i eficiència de la institució o empresa on treballi. En les
relacions amb la seva superioritat jeràrquica i amb els companys de treball, observaran una
conducta digna i respectuosa, sense perjudici del dret a exercir una crítica sana i a la lliure
expressió.

2.- Els enginyers agrònoms amb qualsevol tipus de vinculació amb les administracions públiques
tenen especial obligació de cuidar que l’exercici de la seva professió respongui a la funció social
i pública que ha de satisfer i que s’ajusti en tot cas a allò disposat a la legislació vigent.

3.- Basant-se en el principi general de bon servei als ciutadans, fomentarà el treball en equip i la
transversalitat dels diferents serveis, amb l'objectiu que les relacions dels ciutadans amb
l'administració siguin el més clares, concises i fàcils possibles, de manera que es potenciï la
seva fidelitat i confiança en la mateixa.
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Títol II.- SOBRE L’EXERCICI PROFESSIONAL
CAPÍTOL 3.- DE LES RELACIONS AMB ELS CLIENTS

Article 7.
1.- El client serà tractat amb deferència, de forma correcta, respectuosa i professional, sense
discriminació de cap tipus, especialment per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions,
discapacitat, edat o orientació sexual, ideologia política, nacionalitat, estatus social o nivell
econòmic.

La no acceptació de una prestació professional proposada per un possible client, en cap cas,
llevat prova en contrari, es considerarà una infracció de la norma establerta al paràgraf anterior.

2.- L’enginyer agrònom té el deure informar al client, en un llenguatge comprensible, de les
avantatges i desavantatges de la solució que ell preveu per al tema plantejat pel client, així com,
quant als cultius vegetals, vers el diagnòstic i opcions de tractament de les patologies. Així
mateix, quan la situació ho requereixi, l’enginyer informarà al client dels límits del secret
professional en els termes exposats a l’article 16.

3.- És obligat a protegir els interessos del client, vetllant sempre per ells en la mesura que no
s’oposin als seus deures professionals o al interès general, i és obligat, així mateix, a sol·licitud
del client, el proporcionar als altres professionals les dades necessàries per a completar la
informació del client sobre la millor decisió a prendre

Article 8.
1.- És una obligació general de exercici professional dels enginyers agrònoms fomentar i utilitzar
les millors tècniques que vetllin per a la protecció, conservació i maneig dels recursos naturals,
amb un total respecte al criteri de sostenibilitat medi ambiental, promovent els recursos naturals
renovables, l’ajut a conservar la diversitat biològica, els recursos hídrics i els sòls, i un correcte
tractament dels residus de qualsevol activitat agrària o agroindustrial.

Tenen dret a oposar-se a actuacions que suposin un considerable perjudici per a la societat en
general, per als treballadors de l'empresa o per a la pròpia empresa on treballi; així mateix,
tenen dret a oposar-se a realitzar prestacions no incloses en el contracte de treball,
especialment quan d'elles se’n puguin deriva responsabilitats civils o penals.
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2.- L’enginyer agrònom no pot tenir relació contractual o de col·laboració amb empreses
industrials o comercials, o de qualsevol altre tipus, que, de manera continuada, realitzin activitats
contràries a les bones pràctiques de conservació mediambiental.

Article 9.
L’enginyer agrònom té dret a què se li reconeguin com a propis els seus treballs encara que
treballi dintre d’una societat professional o en l’àmbit d’una empresa pública o privada, o a
qualsevol de les administracions públiques, sense que ningú altre pugui atribuir-se com a seus
aquells treballs dels què no en sigui autor.

Article 10.
1.- L’enginyer agrònom en cap cas ha d’exercir la professió en condicions que puguin
comprometre la qualitat de l’acte professional, i no ha de declarar-se competent en temes de les
què no en tingui competència. Disposarà de plena llibertat per acceptar o rebutjar l’encàrrec
d’una prestació professional sense necessitat de justificar la seva decisió, sense perjudici d’allò
que es diu a l’article 7, però en cap cas assumirà major nombre de prestacions professionals que
les què pugui atendre amb la corresponent dedicació.

2.- En el cas de que no estigui capacitat o no tingui els mitjans tècnics per a desenvolupar un
treball determinat, l’ha de rebutjar, en el qual cas adreçarà al client a un professional més
capacitat o amb millors mitjans tècnics, i, en cas de dubte, l’adreçarà al Col·legi.

3.- En tot moment vetllarà per la qualitat de la prestació i de la bona imatge professional, i, en el
supòsit de conèixer inequívocament greus casos de negligència, imperícia o conductes
professionals incorrectes relacionades amb l’exercici de la enginyeria agronòmica o
agroindustrial, en caràcter previ ho posarà en coneixement del Col·legi.

Article 11.
1.- L’enginyer agrònom ha de supervisar i tenir adequat coneixement de les prestacions
professionals que autoritzi amb la seva signatura, no solament per honradesa professional sinó
també per la responsabilitat que contreu al signar.

2.- L’enginyer agrònom que assumeix la responsabilitat de l’execució d'un projecte tècnic està
obligat a tenir-ne un coneixement ple del mateix, procurant ajustar-se a la seva redacció, llevat
dels casos que no s'hagin pogut preveure al projecte. A més, seguirà amb suficient detall la seva
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execució, controlant la marxa de la mateixa i serà responsable de les condicions de seguretat
establertes legalment.

L'enginyer agrònom responsable de la direcció facultativa és responsable de les modificacions
que introdueixi, per compte propi o a petició del client, sempre que no hagi obtingut l'autorització
escrita de l'autor del projecte, o d’un reformat del mateix.

3.- Si el projecte o la direcció facultativa, per motiu de la complexitat o altres causes, es portés a
terme amb la participació de diversos facultatius, la responsabilitat de cadascun es limitarà a
l'àrea de la seva intervenció respectiva, convenientment definida, i a cadascun d’ells li serà
d’aplicació allò exposat als apartats 1 i 2.

Si hi ha aspectes no específicament definits quant a competència professional, la responsabilitat
serà compartida pels facultatius afectats, excepte en aquells casos que existeixi la participació
del facultatiu coordinador, que serà qui l'assumeixi.

Article 12.
1.- En consonància amb l’article 10.1.e) dels estatuts socials, l’enginyer agrònom s'abstindrà
d'encobrir amb la seva signatura actuacions d’altres persones que no estiguin degudament
facultades per a l'exercici de la professió o que, estant-ho, es trobin en situació d'incompatibilitat.
Així mateix, evitarà que col·laboradors o altres professionals el substitueixin en les seves
obligacions, si és que aquests no tenen capacitat suficient per a assumir-les.

2.- És prohibit utilitzar la seva activitat pública, administrativa o política, en benefici de la seva
activitat professional, bé sigui directament o bé a través d’una societat professional o empresa a
la què pertanyi; així mateix, és prohibit la captació de clients per la seva condició d’autoritat
pública.

Article 13.
1.- L’enginyer agrònom que actuï com a pèrit judicial, tant si és nomenat pel tribunal com si és a
proposta del seu client, actuarà amb una total objectivitat d’acord amb el seu bon criteri
professional, considerant en el seu dictamen tant allò que afavoreixi, com el que pugui causar
perjudici a qualsevol de les parts.

Si l’enginyer agrònom no té els coneixements científics o tècnics suficients per a poder donar un
dictamen objectiu i veraç, excusarà la seva intervenció de forma raonada.
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2.- La mateixa norma de conducta exposada a l’anterior apartat s’aplicarà quan sigui requerit
com a pèrit o expert en una matèria científica o tècnica determinada per qualsevol administració
pública, companyia d’assegurances, etc.

Article 14.
1.- Envers l’encàrrec de redactar un projecte o avantprojecte tècnic, o el de la direcció facultativa
d’execució d’obres, o el de qualsevol altre activitat que impliqui una relació contractual amb el
client, aquesta relació restarà reflectida per escrit amb claredat, especificant-ne de forma
detallada els conceptes de la prestació professional encarregada i els corresponents honoraris, i,
si és necessari, el termini de temps per executar la prestació. Envers això, el Col·legi facilita un
model imprès que es procurarà utilitzar sempre, llevat que el client s’hi oposi. En aquest
contracte haurà de figurar sempre la condició d’enginyer agrònom del professional, o bé
qualsevol altre referència a la condició d’enginyer o enginyers agrònoms, si és que es tracta
d’una societat professional.

2.- En tot text de caràcter professional, bé sigui avantprojecte, projecte, dictamen, informe,
valoració, etc., posarà la indicació d’enginyer agrònom junt a la signatura o a un altre lloc del
text, llevat el supòsit que sigui en una actuació dintre de l’àmbit de les administracions públiques
o de la docència.

3.- Llevat l’existència de causa de força major, o per un incompliment manifest per part del client
de les seves obligacions, l’enginyer agrònom no pot deixar de realitzar l’actuació professional
encarregada.

Si la causa és inherent a l’enginyer, aquest procurarà posar al client en relació amb un altre
enginyer agrònom per a què, en cas d’interessar-li al client, es subrogui en la seva posició
contractual.

En tot cas, es notificarà sempre aquest fet al Col·legi.

Article 15.
Quan el client contracti amb una societat professional d’enginyers o amb una empresa
d’enginyeria tindrà dret a saber quin és l’enginyer que assumeix la responsabilitat de la seva
atenció, sens perjudici de la responsabilitat que recau sobre la persona o persones titulars de la
societat o de l’empresa d’enginyeria, o de la responsabilitat subsidiària que pugui estar esblerta
a la societat o a l’empresa.
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CAPÍTOL 4.- DEL SECRET PROFESSIONAL

Article 16.
1.- El secret professional és un dret i un deure de l’exercici de la professió d’enginyer agrònom i,
a més de ser una responsabilitat legal o jurídica, que es relaciona amb el compliment de les
normes legals, és també una responsabilitat deontològica de la pràctica de la professió, i
l’enginyer té el deure de guardar el secret professional sobre els fets, dades, processos,
mètodes o circumstàncies que pugui conèixer en l'exercici de la seva professió.

S’inclou també els assumptes que pugui conèixer per la seva subordinació o col·laboració amb
altres enginyers, o d’altres persones de l’empresa pública o privada on treballi.

2.- Quan la situació així ho requereixi, l’enginyer informarà al client dels límits del secret
professional i no adquirirà compromisos sota secret que comportin malícia o dany a tercers o a
un bé públic.

3.- És un deure de l’enginyer agrònom exigir als seus col·laboradors i auxiliars l'observança
estricta del secret professional, vetllar pel seu compliment i inculcar a tots qui estiguin en
contacte amb el treball professional que també estan obligats pel secret professional.

4.- En l'exercici professional en equip, cada enginyer és responsable de la totalitat del secret. Els
directius o gestors d’una societat professional inscrita en el Col·legi d’acord amb l’article 51 dels
Estatuts, o com a membre d’una societat interprofessional, tenen el deure de posar tots els
mitjans necessaris per a possibilitar-ho.

5.- Tot i que el client canviï de professional, fins i tot voluntàriament, o en el supòsit de la seva
mort, l’enginyer no queda alliberat de l'obligació del manteniment del secret professional.

6.- Cap sistema d'informatització, sigui de caràcter administratiu, científic-professional,
d'investigació o de qualsevol altra naturalesa, comprometrà el dret del client a la intimitat, i els
enginyers agrònoms no poden cooperar en la creació de bancs electrònics de dades que puguin
posar en perill o minvar el dret del client a la seva intimitat i a la seguretat i protecció de les
dades econòmiques de la seva empresa.
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7.- Les úniques limitacions imposades a l’obligació de mantenir el secret professional són les
contemplades a les lleis generals i/o especifiques del secret professional en vigor, o quan ho
autoritzi de manera fefaent la persona o persones implicades.

8.- Quan sorgeixi conflicte entre el secret professional i el deure de col·laborar amb la societat
per a aclarir possibles delictes o per a evitar mals més grans, es posarà el fet en coneixement
del Col·legi oficial per a que l’assessori sobre el procediment a seguir.

Així mateix, es posarà en coneixement del Col·legi per al seu assessorament quan l’enginyer
consideri que és injustament perjudicat a causa del manteniment del secret del seu client, o de
l’entitat pública o privada on treballi, i aquest o aquesta sigui l’autor o autora voluntari/a del
perjudici.

CAPÍTOL 5.- DE LES INCOMPATIBILITATS

Article 17.
1.- L’enginyer agrònom no podrà assumir cap prestació professional en condicions
d'incompatibilitat. S'entén que existirà situació d'incompatibilitat quan legalment així s'estableixi,
o quan existeixi la possibilitat de col·lisió de drets o interessos que puguin situar a l'enginyer
agrònom en risc manifest per a la seva rectitud i independència.

2.- L'enginyer agrònom en exercici lliure de la professió, bé a títol individual o bé com associat
a una societat professional, no podrà tenir interessos en les empreses constructores o
proveïdors de l'obra o instal·lació projectada o dirigida per compte del client, que puguin
comprometre el compliment de les seves obligacions professionals; sense perjudici d’acceptarne aquesta situació quan el client tingués coneixement previ de la relació existent anteriorment
exposada i l'hagués lliurement acceptat per escrit.

3.- L'enginyer agrònom que exerceixi com professional assalariat d'una empresa privada o
pública no podrà tenir càrrec directiu ni participació significativa en empreses proveïdores o
clients de l'anterior, sempre que es produeixin algunes de les situacions contemplades a l’apartat
1, llevat que sigui amb coneixement de l’empresa per la què treballa.

4.- L'enginyer agrònom en qui concorri la condició de membre d’un jurat, comissió o tribunal de
qualificació per a un concurs de mèrits i capacitats que afecti a persones, o d’un concurs de
qualitat de qualsevol altre tipus d’accions o actuacions, no podrà optar al concurs ni per sí per
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mitjà d’altre persona. Tampoc en podrà ser membre si té un interès directe, favorable o
desfavorable, en relació a cap dels concursants.

5.- L'enginyer agrònom en qui concorri la condició de funcionari o estigui en una situació
plenament assimilable, haurà de respectar les normes que sobre incompatibilitats amb l'exercici
privat de la professió disposi l'ordenament legal vigent.

6.- Davant qualsevol dubte sobre concurrència d'una causa d'incompatibilitat, tot enginyer
agrònom col·legiat haurà de sotmetre el cas concret a la Junta de govern del Col·legi, aportant
tota la informació necessària per a què dictamini al respecte d’acord amb les normes legals,
reglamentàries i les d'actuació professional contingudes en aquest Codi deontològic.

CAPÍTOL 6 .- DELS HONORARIS PROFESSIONALS

Article 18.
1.- L’enginyer agrònom en exercici lliure de la professió procurarà pressupostar l’import de la
seva prestació professional tenint en compte la responsabilitat i la magnitud del treball
encarregat, així com la dificultat, complexitat i especialitat tècnica que implica la seva execució,
el temps i dedicació requerida i els possibles límits temporals imposats per a la realització del
treball.

Així mateix, es tindrà en compte el cost del materials i altres despeses necessaris per a la seva
execució, així com el cost de la col·laboració tècnica i administrativa que li sigui necessària.

2.- Sense perjudici de l’acatament a la plena llibertat per a la liquidació d’honoraris, caldrà
respectar sempre el principi de competència lleial envers altres enginyers.

3.- L’enginyer podrà realitzar actes o actuacions dintre de l’exercici lliure de la professió a títol
gratuït, o a un cost inferior a l’indicat als apartats anteriors, quan el client sigui un familiar o una
persona que li mereixi una especial atenció, però sempre amb previ coneixement del Col·legi.

4.- En el supòsit de que l’enginyer no respecti les normes especificades als apartats anteriors, o
no posi en coneixement del Col·legi la liquidació dels seus honoraris,el Col·legi no assumeix els
costos que pugui representar l’assistència al col·legiat en l’exercici del seu dret a cobrar del
client els honoraris degudament justificats.
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5.- L’enginyer agrònom en exercici lliure de la professió no podrà percebre honoraris per actes
no realitzats, sense perjudici de l’exercici de les accions derivades del incompliment del possible
contracte entre enginyer i client.

6.- En les col·laboracions entre companys on es produeixin intervencions professionals
compartides, els honoraris seran proporcionals a la dedicació i funció assumida per cadascú
d’ells. Aquesta proporcionalitat és determinarà, si és possible, abans de l’inici de l’activitat
professional compartida.

7.- Es podrà convenir al rebre l’encàrrec de treball, o durant la seva execució, que el client
efectuï una provisió de fondos a compte de la liquidació final d’honoraris i despeses, la quantia
de la qual tindrà una raonable proporcionalitat envers la previsió final de liquidació, tot podent
condicionar el seu cobrament a l’inici o l’execució progressiva de l’actuació professional.

CAPÍTOL 7.- DE LA PUBLICITAT

Article 19.
1.- La publicitat dels enginyers agrònom i de les seves societats professionals representarà una
informació objectiva, prudent, veraç i digna, tant en el seu contingut com en els mitjans utilitzats i
serà sempre respectuosa amb les normes deontològiques de la professió.

2.- Queda expressament prohibida la publicitat en la qual s'incloguin termes contraris a la
dignitat, a la moral o a l'ordre públic.

3.- No és ètica la publicitat que produeixi denigració, menyspreu o descrèdit directe o indirecte
de la capacitat professional, els coneixements, els serveis o les qualificacions d'altres enginyers
agrònoms.

4.- A la seva documentació identificativa com enginyer agrònom en exercici professional, només
podrà utilitzar:

a).- les qualificacions professionals obtingudes per concurs oposició o nomenament oficial.
b).- els títols o funcions reconegudes pel Col·legi.
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c).- les distincions honorífiques reconegudes per les Administracions Públiques.
d).- els diplomes i distincions atorgats per associacions legalment reconegudes

Article 20.
1.- L'enginyer agrònom s'abstindrà d'efectuar manifestacions o divulgar notícies en qualsevol
forma que donin a entendre coneixement, tècniques, resultats o qualitats especials, de les quals
càpiga deduir comparances amb l'activitat professional d'altres enginyers agrònoms.

2.- L'enginyer agrònom que aparegui en una comunicació pública que porti indicacions
comercials o publicitàries a favor d'una entitat mercantil, ha de fer esmena dels vincles que el
uneixen a aquesta entitat.

3.- L'enginyer agrònom s'abstindrà de formalitzar documents professionals que duguin noms o
indicacions que poguessin servir d'anunci o publicitat de cases o firmes comercials, tret que s’hi
especifiqui els vincles que el uneixen a aquesta firma.

4.- Les publicacions, conferències, projeccions, emissions de ràdio o de televisió i, de manera
general, l'ocupació de qualsevol mitjà de difusió destinat al públic ha de tenir un caràcter
educatiu i servir a l'interès general de la professió d'enginyer agrònom.

Article 21.
És prohibit en els seus mitjans de propaganda:

a).- Usar emblemes o símbols col·legials o corporatius, l'ús dels quals queda exclusivament
reservat a la publicitat institucional.
b).- Anunciar descomptes i bonificacions.
c).- Fer esment a títols o especialitats dels quals manqui.

Article 22.
Els titulars de les societats professionals seran els responsables de les accions publicitàries
contràries a la deontologia i als reglaments d'ordre professional.
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TÍTOL III.- DE LES RELACIONS AMB ALTRES PROFESSIONALS
CAPÍTOL 8.- DE LES RELACIONS AMB ALTRES ENGINYERS AGRÒNOMS

Article 23.
1.- Els enginyers agrònoms han de tractar-se entre ells amb la deguda deferència, respecte i
lleialtat, sigui quina sigui la relació jeràrquica que existeixi entre ells, i tenen l'obligació de
defensar a l’enginyer que sigui objecte d'atacs o denúncies injustes. De cap manera gestionarà
l’apropiació o la temptativa d’apropiació de clientela aliena mitjançant pràctiques deslleials o
deshonestes vers el altres enginyers, i mai, llevat el cas de urgència o a petició del client, es
ficarà en l’actuació professional d’un altre enginyer. En el cas de produir-se aquest fet, ho
justificarà al Col·legi i al company enginyer afectat, en el termini d’un dia hàbil des de que a pres
la decisió

S'abstindran d'enjudiciar despectivament les actuacions professionals d'altres enginyers
agrònoms, i es considerà circumstància agreujant fer-ho en presència de clients o tercers.

2.- En cas de que l’enginyer agrònom hagi d’actuar, per raó legal o administrativa, en perjudici
d’un altre enginyer agrònom, haurà d’informar fefaentment, prèviament a la seva actuació, o
immediatament després si no és possible la notificació prèvia, al Col·legi per al seu coneixement.

No s’inclou en aquesta obligació l’actuació a l’àmbit de la docència o de processos de selecció
de personal a les administracions públiques, si bé tot, en aquests supòsits, l’enginyer agrònom
posarà total diligència en evitar tota actuació irregular o arbitrària que vagi en perjudici d’un
enginyer agrònom, encara que el beneficiari d’aquesta conducta en sigui un altre enginyer
agrònom.

3.- D’acord amb l’article 10.1.g) dels estatuts socials, les discrepàncies científiques, tècniques o
deontològiques que puguin sorgir entre enginyers agrònoms col·legiats haurien de ser resoltes
en privat o en sessions apropiades, i, quan no sigui possible un acord, acudiran al Col·legi per a
què faci funció d'arbitratge en aquests conflictes.

En el supòsit de conflicte amb un enginyer agrònom associat a un altre Col·legi oficial, ho
posaran immediatament en coneixement del Col·legi de Catalunya.
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Article 24.
1.- Els enginyers agrònoms han de comunicar al Col·legi, de forma objectiva i amb discreció, els
casos constatats d’imperícia, negligència, incorrecta conducta professional, comissions il·legals,
especulació, d’altres companys enginyers agrònoms, així com els casos de intrusisme
professional dels quals en siguin coneixedors.

2.- Si l’enginyer agrònom creu que hi ha raons objectives per entendre que un altre company
enginyer s’ha excedit en les seves critiques contra ell o que d’alguna manera l’ha menyspreat o
ofès professionalment, podrà posar-ho en coneixement del Col·legi, amb la finalitat de què
aquest, si ho estima oportú, intervingui per a corregir-lo disciplinàriament.

Si l’enginyer agrònom denuncia indeguda o injustament a altres enginyers agrònoms, el Col·legi
podrà iniciar diligències prèvies informatives i, si se’n dedueixen conductes no justificades, podrà
incoar un expedient disciplinari d’acord amb els estatuts.

Article 25.
1.- Cap enginyer agrònom s'immiscuirà en les actuacions que presti un altre enginyer agrònom a
un client. No es considera interferència els casos d'urgència, quan s'estigui vulnerant la
normativa legal o reglamentària que afecti a l’activitat en qüestió o algun dels preceptes de la
normativa deontològica col·legial, en el qual cas s’informarà posteriorment al Col·legi en el
termini de tres dies hàbils.

2.- En el supòsit de que un client, per iniciativa pròpia o per indicació de l’enginyer que l’està
assessorant, es dirigeixi en consulta sobre la mateixa acció professional a un altre enginyer
agrònom, aquest ho notificarà a l’anterior enginyer i, en tot cas, advertirà al client sobre les
conseqüències d’un assessorament, o direcció facultativa, múltiple no consensuada.

Article 26.
1.- En el supòsit de que la relació contractual entre l’enginyer i el client ho permeti, si el client
desitja canviar d’enginyer agrònom per a executar la prestació encomanada, o per a què continuï
en la seva execució, ambdós enginyers resten obligats a intercanviar-ne la necessària
informació per a garantir que la prestació professional sigui executada a satisfacció del client,
però l’enginyer subrogat haurà de pagar a l’enginyer anterior els honoraris i les despeses que de
forma raonada li presenti per escrit. En cas de no posar-se d’acord sobre la quantia d’aquests
honoraris i despeses, sol·licitaran al Col·legi que actuï d’àrbitre.
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2.- En cas d’impossibilitat sobrevinguda per causa de força major de poder executar una
prestació professional encarregada, el client té dret a escollir un nou enginyer agrònom i, en
aquest supòsit, se seguirà la norma establerta a l’apartat anterior.

3.- En cas de mort, el nou enginyer agrònom designat sol·licitarà als hereus de l’enginyer difunt
la documentació que li pugui ser útil per a la realització de la prestació pendent, de manera que,
quant el client hagi pagat els honoraris al nou enginyer, aquest pagarà als hereus, mitjançant la
intervenció del Col·legi, els honoraris i despeses que s’entengui correspondrien a l’enginyer
difunt.

Article 27.
1.- Les relacions entre professionals de diferents col·legis oficials d’enginyers agrònoms han
d'estar presidides per un principi de col·laboració, reconeixent com company a tot enginyer
agrònom, o el seu homòleg si és professional d’un altre Estat, amb el qual es comportarà de
forma amigable i lleial, sense oblidar el respecte a les diferències que puguin existir entre els
seus respectius sistemes legals, els seus Col·legis professionals i les seves obligacions envers
aquests.

2.- La important cooperació professional i intercanvi d'informació general i experiència ha
d'existir no només entre professionals experts, sinó també, i especialment, ajudant als més joves
i, en particular, als estudiants, futurs professionals, als quals auxiliaran i aconsellaran en tot allò
que precisin per a la seva adequada formació.

CAPÍTOL 9.- DEL TREBALL EN EQUIP

Article 28.
L'exercici de l’enginyeria agronòmica en equip podrà portar-se a terme a través de la societat
professional reconeguda a l’article 51 dels estatuts socials, o bé mitjançant una relació
contractual entre l’enginyer contractant i l’enginyer contractat. En cap cas no donarà lloc a
excessos d'actes professionals, ni excusarà actuacions innecessàries.

Per a considerar-ne treball en equip la relació laboral ha de ser estable en el temps, i no inclou
pas la col·laboració puntual entre dos o varis enginyers, ni el treball dels enginyers en fase de
pràctiques o d’aprenentatge en el qual supòsit el Col·legi n’haurà d’estar informat.
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Article 29.
1.- Les condicions de l'exercici en equip de la professió no podran ser contràries a les normes
deontològiques, i la relació contractual entre els enginyers no podrà establir límits a la
independència professional d’aquests.

2.- El treball en equip no impedirà que el client conegui quin és l’enginyer agrònom que
assumeix la responsabilitat de la seva atenció.

3.- La responsabilitat individual de l’enginyer agrònom per actuacions professionals, no
desapareix ni s'extingeix pel fet d'actuar en equip, sense perjudici de les possibles
responsabilitats subsidiàries.

Article 30.
1.- D’acord amb la Llei 2/2007, de 15 de març, en el supòsit d’una societat professional els actes
propis d’aquesta són executats directament sota la seva raó o denominació social, i li són
atribuïdes a la societat els drets i obligacions inherents a l’exercici de l’activitat professional
como a titular de la relació jurídica establerta amb el client.

2.- Els titulars de la societat professional són responsable de l'atenció que rebin els clients
durant tota la prestació professional, amb independència de la persona que realitzi les pertinents
i concretes actuacions, sense perjudici de les responsabilitats individuals que hi poguessin
concórrer.

3.- La societat professional d’enginyers agrònoms només podrà exercir les activitats constitutives
del seu objecte social a través de persones col·legiades en el Col·legi.

Article 31.
El contracte establert a un enginyer agrònom per un enginyer o empresa d’enginyeria, qualsevol
que sigui el tipus de contracte, ha de complir tots els requisits imposats per la llei, i l’enginyer
contractant el remunerarà d'acord a la normativa vigent, podent-lo fer partícip dels possibles
beneficis econòmics que se’n puguin derivar de la seva actuació professional.
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Article 32.
1.- Per a l’aplicació del règim disciplinari que correspongui d’acord amb els Estatuts del Col·legi,
en cap cas serà obstacle per a la seva efectiva aplicació l’exercici de l’activitat professional a
través de la societat professional, en siguin socis o no.

2.- En el supòsit d’un treball en equip, i sense perjudici de la responsabilitat personal de
l’enginyer actuant, l’enginyer o enginyers responsables de la societat professional, si s’escau,
també podran ser sancionats en els termes establerts a la llei i als Estatuts.

CAPÍTOL 10.- DE LES RELACIONS AMB ALTRES PROFESSIONALS

Article 33.
1.- L’enginyer agrònom tractarà als demés professionals, amb els què s’hi relacioni per motiu de
la seva activitat professional, amb el degut respecte, consideració i lleialtat, prestant la seva
col·laboració en l’àmbit de les seves atribucions i competència professional.

2.- Si estima que hi ha invasió de les seves atribucions o competència per part d’altres
professionals no qualificats, encara que sigui a petició del client, farà constar la seva protesta
raonada i, en el supòsit de no tenir-ne èxit, ho comunicarà al Col·legi per si es pogués considerar
com un cas d’intrusisme professional.

TÍTOL IV.- DE LES RELACIONS AMB EL COL·LEGI

Article 34.
1.- L’enginyer agrònom resta obligat a complir els Estatuts, els reglaments, les resolucions i els
acords vinculants que dicti el Collegi, així com les normatives reguladores d’activitat professional
que s’exerceixin en virtut de contractes, convenis o acords establerts entre el Col·legi i qualsevol
administració o empresa pública o privada, o amb altres col·legis professionals.

2.- Així mateix resta obligat a tenir actualitzades les seves dades professionals en els registres
del Col·legi, així com estar al corrent de les seves obligacions econòmiques.
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3.- En relació amb l’article 9.1.c) dels estatuts socials, l’enginyer agrònom té el deure de
participar activament en la vida col·legial, especialment a les Juntes Generals i a les eleccions
per a la renovació de càrrecs de la Junta de govern .

Article 35.
1.- L’enginyer agrònom, qualsevol que sigui el lloc de treball que ocupi, té el deure d’atendre
amb la màxima diligència les notificacions, requeriments i citacions del Col·legi, i assumeix
l’obligació de tractar amb el degut respecte a tots els membres de la Junta de govern i de les
comissions que es puguin constituir a l’empara de l’article 33 dels seus estatuts, així com a tot el
personal tècnic i administratiu contractat o col·laborador.

Així mateix, resta obligat a donar a la Junta de govern l’ajut que se li pugui demanar pels seus
coneixements professionals o lloc de treball que ocupi.

2.- Sense perjudici d’allò establert a l’apartat anterior, l’enginyer agrònom té el dret a recusar o
impugnar els acords dels òrgans col·legials, d’acord amb les normes estatutàries i la legislació
vigent.

Article 36.
L’enginyer agrònom resta obligat a posar en coneixement del Col·legi qualsevol infracció dels
deures professional d’altres enginyers dels què en tingui coneixement, i en cap cas no podrà
encobrir aquestes actuacions.

Article 37.
1.- L’enginyer agrònom adquireix l’obligació d’informar al Col·legi oficial, per escrit, de forma
objectiva i amb discreció, sobre les conductes incorrectes, irresponsables i indignes exercides
per altres enginyers agrònoms en la seva actuació professional, de les què en tinguin provat
coneixement. Aquesta actuació de l’enginyer denunciant és un deure i no representa pas una
conducta deslleial vers l’enginyer denunciat.

2.- Així mateix resta obligat a informar al Col·legi de les situacions injustes o d’agravi que pateixi
en el seu exercici professional, així com les que pateixi un altre enginyer de les què en tingui
coneixement.
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Article 38.
Si l’enginyer agrònom realitza una activitat professional emparat per una titulació diferent a la
què li és necessària per a col·legiar-se en el Col·legi oficial d’Enginyers Agrònoms, de cap
manera podrà demanar assessoria legal, jurídica o tècnica a aquest Col·legi, ni utilitzar els seus
serveis per a la seva prestació professional no reconeguda en el Col·legi.
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DISPOSICIONS FINALS
Primera.- La modificació de total o parcial d’aquest Codi deontològic és competència de la Junta
general de col·legiats, a proposta de la Junta de Govern

Segona..- En temes que afectin a aquest Codi deontològic la Junta de govern serà assistida per
la comissió denominada Comissió deontològica creada a l’empara de l’article 33 dels Estatuts.

-.-.-.-.-.-
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DOCUMENTS DE REFERÈNCIA
-

Codi Deontològic anterior

-

SGE 21:2008 (Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable. Primera normativa
europea que estableix els requisits que ha de complir una organtizació per a integrar a la
seva estratègia i gestió la Responsabilitat Social).
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