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Projecte de llei de l’exercici de les professi-

ons titulades i dels col·legis professionals

Tram. 200-00030/10

Text presentat
Reg. 87485 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.10.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodu-
eix a continuació:

«A proposta del conseller de Justícia, s’aprova l’Avant-
projecte de llei de l’exercici de les professions titulades 
i dels col·legis professionals.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certiHcat a Barcelo-
na, el 21 d’octubre de 2014.

Barcelona, 21 d’octubre de 2014

Projecte de llei de l’exercici de les professions 
titulades i dels col·legis professionals

Exposició de motius

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte de la llei

Article 2. Concepte de professió titulada, de professió col-
legiada i de professió de col·legiació obligatòria

Títol II. Exercici de les professions titulades

Article 3. De$nició i règim jurídic

Article 4. Accés a l’exercici

Article 5. Requisits per a l’exercici

Article 6. Incompatibilitats

Article 7. Con(icte d’interessos

Article 8. Drets i deures

Article 9. Assegurança

Article 10. Secret professional

Article 11. Intrusisme i actuacions professionals irregulars

Article 12. Prestacions professionals obligatòries

Article 13. Serveis i prestacions exigits en situacions excepcionals

Article 14. Exercici ocasional d’una activitat professional

Títol III. Col·legis professionals

Capítol I. Disposicions generals

Article 15. Naturalesa jurídica

Article 16. Finalitats

Article 17. Requisits de creació

Article 18. Règim de col·legiació

Capítol II. Funcions i serveis dels col·legis professionals

Article 19. Funcions de naturalesa pública administrativa

Article 20. Altres funcions i serveis

Article 21. Funcions de protecció dels persones consumi-
dores i usuaris

Article 22. Funcions vinculades a la mediació en matèria 
de dret privat

Article 23. Règim de visat

Article 24. Col·laboració amb les administracions públi-
ques, delegació de funcions i encàrrecs de gestió

Article 25. Potestat normativa dels col·legis professionals

Capítol III. Àmbit territorial i normes d’incorporació i baixa 
dels col·legis professionals

Article 26. Àmbit territorial dels col·legis professionals

Article 27. Professionals integrats en un col·legi únic d’àmbit estatal

Article 28. Incorporació i baixa

Capítol IV. Normes d’organització i funcionament

Article 29. Autonomia estatutària i democràcia interna

Article 30. Aprovació i modi$cació dels estatuts

Article 31. Contingut dels estatuts

Article 32. Òrgans col·legials

Article 33. Òrgan plenari

Article 34. Òrgan de govern

Article 35. Composició i càrrecs de l’òrgan de govern

Capítol V. Modi$cacions de l’estructura i dissolució dels 
col·legis professionals

Article 36. Modi$cacions d’àmbit territorial per via de fusió

Article 37. Modi$cacions d’àmbit territorial per via d’escissió

Article 38. Fusió o segregació

Article 39. Causes de dissolució

Article 40. Procediment de dissolució

Títol IV. Consells de col·legis professionals

Capítol I. Disposicions generals

Article 41 Creació dels consells de col·legis professionals

Article 42 Naturalesa i personalitat jurídiques

Article 43. Finalitat

Capítol II. Funcions dels consells de col·legis professionals

Article 44. Funcions

Article 45. Potestat normativa
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Capítol III. Estatuts generals

Article 46. Contingut dels estatuts generals

Article 47. Procediment d’elaboració i aprovació dels es-
tatuts generals

Capítol IV. Estatuts de funcionament intern

Article 48. Autonomia estatutària i contingut dels estatuts

Article 49. Organització

Article 50. Adopció d’acords

Capítol V. Causes de dissolució

Article 51. Dissolució

Títol V. Disposicions comunes als col·legis professionals i 
als consells de col·legis professionals

Capítol I. Disposicions generals

Article 52. Règim jurídic

Article 53. Recursos

Article 54. Règim econòmic i pressupostari

Article 55. Obligacions comptables

Article 56. Control dels comptes

Article 57. Relacions amb l’Administració de la Generalitat

Article 58. Relacions amb altres entitats de la mateixa professió

Capítol II. Transparència i bon govern

Article 59. Principi de transparència i regles de bon govern

Article 60. Finestreta única

Article 61. Memòria anual

Article 62. Bon govern de les corporacions col·legials

Títol VI. Associacions professionals

Article 63. Constitució i règim jurídic

Article 64. Funcions pròpies

Article 65. Funcions delegades

Article 66. Bene$cis públics i drets de participació

Article 67. Impugnació dels actes

Títol VII. Registres

Capítol I. Registres de col·legis professionals i d’associa-
cions professionals

Article 68. Règim jurídic

Article 69. Estructura del Registre de Col·legis Professionals

Article 70. Objecte del Registre de Col·legis Professionals

Article 71. Deure d’instar la inscripció

Article 72. Registre d’Associacions Professionals

Article 73. Funcions registrals

Capítol II. Registres de col·legiats i de societats professionals

Article 74. Règim jurídic

Article 75. Registres de col·legiats

Article 76. Registres de societats professionals

Títol VIII. Règim disciplinari

Capítol I. Disposicions generals

Article 77. Responsabilitat disciplinària

Article 78. Potestat disciplinària

Article 79. Potestat normativa de les corporacions col·legials

Article 80. Memòria de l’exercici de la potestat disciplinària

Article 81. Comissió disciplinària

Capítol II. Infraccions i sancions

Article 82. Classi$cació de les infraccions

Article 83. Infraccions molt greus

Article 84. Infraccions greus

Article 85. Infraccions lleus

Article 86. Sancions

Article 87. Graduació de les sancions

Article 88. Inhabilitació professional

Article 89. Expulsió del col·legi professional

Article 90. Publicitat de les sancions

Article 91. Concurrència de sancions

Capítol III. Procediment disciplinari

Article 92. Principis i garanties del procediment disciplinari

Article 93. Mesures provisionals

Article 94. Règim de recursos

Article 95. Executivitat

Capítol IV. Prescripció i extinció de la responsabilitat disciplinària

Article 96. Prescripció

Article 97. Extinció de la responsabilitat disciplinària

Disposicions addicionals

Primera. Actualització dels imports de les sancions

Segona. Integració territorial dels col·legis professionals

Disposicions transitòries

Primera. Adaptació d’estatuts i altres normes col·legials

Segona. Manteniment dels col·legis professionals existents

Tercera. Procediments en tràmit

Quarta. Compliment de les obligacions registrals

Cinquena. Procés de revisió de l’organització col·legial

Sisena. Règim transitori de les contraprestacions que po-
den percebre les corporacions col·legials

Setena. Serveis de protecció social

Vuitena. Dissolució i conversió en associació de caràcter 
privat o en associació professional

Disposició derogatòria

Disposicions $nals

Primera. Regulació de les taxes i altres contraprestacions 
que poden percebre els col·legis professionals i els con-
sells de col·legis professionals

Segona. Desplegament de la llei

Tercera. Entrada en vigor

Exposició de motius

I. L’exercici de determinades professions requereix 
una estructura que sigui capaç de conciliar els inte-
ressos dels professionals amb els drets dels seus des-
tinataris, del conjunt de la societat, circumstància que 
ha estat assolida històricament a través dels col·legis 
professionals, en els quals con\ueixen funcions tant 
de caràcter públic com privat.

No podem oblidar la importància quantitativa i qua-
litativa del sector dels serveis professionals i dels col-
legis professionals i altres corporacions de dret públic 
com els consells de col·legis a Catalunya.

El sector dels serveis professionals genera al voltant 
del nou per cent del producte interior brut; representa 
el sis per cent de l’ocupació total i més del trenta per 
cent dels llocs de treball dels titulats universitaris. Al 
mateix temps, agrupa més de 150.000 professionals, 
reunits en l’actualitat en més de cent trenta col·legis 
professionals i divuit consells de col·legis professionals 
que agrupen, aquests últims, els diferents col·legis de 
la mateixa professió.

II. El sector dels serveis professionals qualiHcats ha 
estat regulat prèviament a l’ordenament català per 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979 i per la 
Llei 13/1982, de 16 de desembre, de col·legis professio-
nals i, posteriorment, la Llei 7/2006, de 31 de maig, de 
l’exercici de professions titulades i dels col·legis pro-
fessionals. Actualment, són diverses les raons que fan 
necessària la nova regulació d’aquest important àmbit 
de la nostra activitat econòmica:
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a) Per una banda, la necessitat d’adequar al nostre or-
denament jurídic les noves previsions competencials 
incloses en l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 19 
de juliol de 2006, que, en síntesi, reconeix la compe-
tència exclusiva de la Generalitat en matèria de col-
legis professionals i altres corporacions de dret públic 
representatives dels interessos professionals. L’abast 
d’aquestes previsions estatutàries ja ha merescut una 
interpretació constitucional i, per tant, és necessari 
dictar una llei que adapti i aproHti el nou marc com-
petencial.

b) Per altra banda, la nova regulació legal ha de prendre 
com a referent el dret europeu, i per això cal adequar 
les previsions legals, de manera ordenada, coordinada 
i sistemàtica, a les previsions del Tractat de la Unió 
Europea en matèria de lliure prestació de serveis i, en 
particular, a la Directiva 2005/36/CE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, rela-
tiva al reconeixement de qualiHcacions professionals, i 
la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, 
relativa als serveis en el mercat interior, l’anomenada 
Directiva de serveis, així com a la jurisprudència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea i als informes 
dels diferents organismes internacionals.

c) En aquesta línia, doncs, s’ha de procedir a una ade-
quació de les estructures dels col·legis professionals. 
És important que la nova normativa dibuixi unes cor-
poracions de dret públic modernes, que satisfacin ple-
nament els drets de les persones consumidores i també 
defensin millor els interessos professionals de les per-
sones que s’hi integren. En aquest sentit, la llei garan-
teix la independència d’aquestes corporacions respecte 
de l’Administració territorial i, al mateix temps, po-
tencia el seu funcionament d’acord amb els principis 
d’atribució de competències pròpies, objectivitat en la 
seva actuació i necessària transparència en els seus òr-
gans de govern. Tot això s’ha de fer garantint, alhora, 
el dinamisme de l’economia i, per tant, quan aques-
tes corporacions actuïn, ho hauran de fer basant-se en 
criteris tècnics i en la millor defensa dels interessos 
públics. Aquest ha de ser el model català de col·legis 
professionals.

– Així, respecte a la necessària adequació de la llei a 
les noves competències estatutàries, l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya estableix la competència exclusi-
va de la Generalitat sobre col·legis professionals i al-
tres corporacions de dret públic, aHrmació que ja ha 
tingut una interpretació constitucional.

Al mateix temps, correspon a la Generalitat la compe-
tència compartida sobre la deHnició de les corporaci-
ons de dret públic i sobre els requisits de la seva crea-
ció i la condició de membre d’aquestes corporacions.

Per altra banda, correspon a la Generalitat, respectant 
les normes generals sobre titulacions acadèmiques i 
professionals, la competència exclusiva sobre l’exerci-
ci de les professions titulades, que inclou en tot cas:

a) La determinació dels requisits i les condicions 
d’exercici de les professions titulades, així com dels 
drets i les obligacions dels professionals titulats i del 
règim d’incompatibilitats.

b) La regulació de les garanties administratives davant 
l’intrusisme i les actuacions irregulars, així com la re-
gulació de les prestacions professionals de caràcter 
obligatori.

c) El règim disciplinari de l’exercici de les professions 
titulades.

L’abundant normativa estatal, la Llei 17/2009, de 23 de 
novembre, de lliure accés a les activitats de serveis i 
al seu exercici, la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de 
modiHcació de diverses lleis per a la seva adaptació a 
la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el 
seu exercici, la Llei que modiHca la Llei 2/1974, de 13 
de febrer, sobre col·legis professionals i la Llei 2/2007, 
de 15 de març, de societats professionals, i els projec-
tes legislatius en marxa, fan necessari que el legisla-
dor català adeqüi el seu marc jurídic i defensi el model 
català de col·legis professionals, model que pren com 
a base el respecte a les competències pròpies d’aques-
tes corporacions i fonamenta les relacions entre els col-
legis professionals i altres corporacions de dret públic 
no en el principi de jerarquia, sinó en el de competèn-
cia. Així, una primera aproximació de l’adequació del 
nostre ordenament jurídic s’ha realitzat amb les mo-
diHcacions introduïdes en la legislació vigent pel De-
cret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació 
de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/
CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre 
de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. En 
aquest marc, la nova llei dota els col·legis professionals 
de mecanismes adequats perquè siguin corporacions 
modernes i àgils que, garantint la llibertat de prestació 
de serveis professionals, controlin adequadament tant 
l’accés a les professions com el seu exercici i possibi-
litin una millor defensa del interessos de les persones 
consumidores i de l’interès públic en general.

– La regulació dels serveis professionals ha de prendre 
com a base el dret europeu i la seva transposició, ope-
ració jurídica que du a terme, fonamentalment, aques-
ta llei. D’acord amb la jurisprudència del Tribunal 
Constitucional, correspon a la Generalitat de Catalu-
nya i el seu Parlament la transposició de la normativa 
europea quan aquesta afecta les nostres competències.

Així ho reconeix també l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, que atribueix a la Generalitat el desenvolupa-
ment, l’aplicació i l’execució de la normativa de la Unió 
Europea que afecti l’àmbit de les seves competències.

Per altra banda, diversos informes de diferents orga-
nitzacions internacionals, l’Organització per a la Coo-
peració i el Desenvolupament Econòmic, el Fons Mo-
netari Internacional i la Unió Europea, coincideixen a 
considerar que la regulació estatal dels serveis profes-
sionals és deHcient: excessives professions regulades, 
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és a dir, professions l’exercici de les quals està supe-
ditat a una determinada qualiHcació que, en ocasions, 
no s’empara en qüestions tècniques sinó corporatives, 
de forma que es crea una «reserva d’activitat»; nor-
mes que restringeixen l’accés a les professions o el seu 
exercici, no basades en la defensa del consumidor i de 
l’usuari sinó en la protecció d’altres interessos. La Co-
missió de la Unió Europea ha agrupat aquestes deH-
ciències de la manera següent: a) Hxació de preus o 
preus recomanats, b) restriccions publicitàries, c) res-
triccions a l’accés i exercici d’activitats, d) regulació 
de l’estructura empresarial.

La mateixa normativa europea aHrma que, per a cer-
tes professions, en particular aquelles en què estan 
en joc drets fonamentals de les persones o interessos 
generals, cal una regulació que garanteixi la correc-
ta defensa dels drets de les persones consumidores i 
que articuli uns mecanismes de control de l’accés i de 
l’exercici professionals, com a garantia també de la de-
fensa dels interessos generals, dels interessos de tots, 
circumstància que s’ha de portar a terme, a més de per 
les normes amb rang de llei dictades pels estats, fona-
mentalment mitjançant els col·legis professionals.

Així, el Tractat de funcionament de la Unió Europea 
garanteix la mobilitat de professionals i empreses en el 
territori de la Unió. Per això, s’adopten mesures d’har-
monització i de reconeixement de diplomes i qualiH-
cacions professionals per a la realització del mercat in-
terior.

Aquesta tasca s’ha efectuat, sobretot, mitjançant el 
dictat de directives, normes que necessiten la transpo-
sició per part dels estats membres i que només obli-
guen pel que fa a les Hnalitats a aconseguir.

Així, s’incorporen a la present llei les previsions de 
la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 7 de setembre de 2005, relativa al reco-
neixement de qualiHcacions professionals. En concret, 
que les condicions d’accés i exercici d’una professió 
han d’estar justiHcades objectivament i han de ser pro-
porcionades; la necessitat de garantir el respecte a la 
salut, la seguretat pública i la protecció dels persones 
consumidores; la necessitat de justiHcar les restricci-
ons en la llibertat de l’exercici i accés a les professions 
per a l’interès general.

La Directiva 2005/36/CE fomenta la qualitat dels ser-
veis professionals i obliga els estats membres a man-
tenir i aplicar una normativa, mitjançant els òrgans 
corresponents de representació professional, que ga-
ranteixi uns estàndards de qualitat elevats. S’ha d’es-
mentar el fet que la mateixa Directiva reconeix que 
si un estat estableix normes proteccionistes d’una de-
terminada professió destinades a garantir un nivell de 
qualitat més alt en la prestació dels serveis professio-
nals, el dret comunitari no intervindrà en aquesta op-
ció. En conseqüència, la Directiva és una norma que 
estableix uns estàndards mínims i que permet la inci-

dència legislativa dels estats per restringir la llibertat 
en l’accés i exercici de les professions, sempre que es-
tigui justiHcada pe raons objectives de la qualitat de la 
prestació del servei i de foment de la professionalitat.

La Directiva 2013/55/UE, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual 
es modiHquen la Directiva 2005/36/CE. relativa al re-
coneixement de qualiHcacions professionals, i el Re-
glament (UE) núm. 1024/2012, relatiu a la cooperació 
administrativa a través del Sistema d’informació del 
mercat interior (Reglament IMI), declara la primacia 
de la Directiva de 2005 pel que fa a les activitats pro-
fessionals.

El sistema europeu recolza en el fet que la lliure pres-
tació de serveis professionals ha de tenir lloc en el 
marc del reconeixement de les qualiHcacions professi-
onals pertinents, que actuen com a excepció a la lliu-
re prestació del servei i a la llibertat d’establiment. El 
dret europeu en què s’inspira aquesta llei catalana de 
col·legis professionals permet l’anomenada reserva 
d’activitat si es compleixen certs requisits: que s’apli-
qui de forma no discriminatòria, estigui justiHcada per 
raons d’interès general, sigui adequada a la realització 
de l’interès perseguit i no vagi més enllà d’allò neces-
sari per assolir l’objectiu establert.

La Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als 
serveis en el mercat interior, reconeix que per supedi-
tar la prestació del servei al compliment d’una deter-
minada condició, com és la col·legiació, s’hauran de 
tenir en compte els principis de no-discriminació, ob-
jectivitat i proporcionalitat, i s’hauran de recollir un 
bon nombre d’excepcions a la lliure prestació de ser-
veis, entre les quals destaquen la necessitat per a algu-
nes professions d’obtenir un títol professional que ga-
ranteixi el màxim nivell de qualitat en la prestació del 
servei professional.

La HlosoHa de la present llei és la de modernitzar l’or-
denament jurídic respecte de les normes d’accés i la 
prestació dels serveis, però fugint de maximalismes i 
de declaracions liberalitzadores que no troben suport 
legal en l’àmbit europeu, malgrat que aquest s’invoqui 
sistemàticament.

A l’estat de dret, la regla és i ha de seguir essent la lli-
bertat; però, en l’àmbit de l’accés i l’exercici dels ser-
veis professionals qualiHcats, aquesta regla s’ha d’ex-
cepcionar per tal de garantir un respecte estricte de la 
salut, la seguretat pública i els drets fonamentals dels 
potencials persones consumidores. La llei, així, esta-
bleix un marc reglat de requisits per a l’accés i l’exer-
cici professional, marc justiHcat per la defensa de l’in-
terès general (normes d’organització de la professió, 
normes disciplinàries i de control, normes sobre res-
ponsabilitat) de manera objectiva, justiHcada exclusi-
vament en el coneixement tècnic i proporcionada a les 
Hnalitats a aconseguir.
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En aquest marc, la peça clau del sistema són els col-
legis professionals com a corporacions de dret públic, 
que garanteixen tant l’aplicació correcta de la norma-
tiva en beneHci de l’interès general com la defensa da-
vant dels poders públics i de tercers dels interessos 
corporatius de la mateixa professió. Per això la llei, 
lluny de menystenir aquestes institucions, en moder-
nitza les estructures, en reforça l’autonomia i dota de 
major seguretat jurídica les persones que s’hi rela-
cionen.

Aquestes són les previsions que recull la present llei, 
en la qual s’estableixen els requisits de col·legiació com 
una competència reglada dels col·legis professionals 
i el seu exercici lliure, supeditat al compliment de la 
normativa col·legial corresponent.

La HlosoHa de la llei respecte als col·legis professio-
nals és la de potenciar-ne el caràcter públic, tant en la 
seva naturalesa jurídica com en les funcions que exer-
ceixen.

III. El títol I de la llei, relatiu a les disposicions de ca-
ràcter general, introdueix diverses novetats, que tenen 
per objecte aconseguir una plena adequació entre les 
previsions de la llei i les característiques i necessitats 
de la societat actual, així com complir amb les exigèn-
cies derivades del dret comunitari. Aquesta adaptació 
ha comportat una reformulació dels conceptes de pro-
fessió titulada i de professió col·legiada.

Respecte al concepte de professió titulada, s’ha tingut 
present en la nova regulació l’existència d’un ventall, 
cada cop més ampli, de titulacions professionals que 
garanteixen l’obtenció de la formació adequada i el 
compliment dels requisits necessaris per exercir una 
determinada professió. Atenent a aquesta realitat, s’ha 
ampliat el concepte de professió titulada, que abasta 
els títols acadèmics oHcials d’educació superior. Per 
altra banda, aquesta regulació resulta més harmoniosa 
amb les directives europees en aquest àmbit i, en con-
cret, amb el concepte de títol de formació previst a la 
Directiva 2005/36, del Parlament Europeu i del Con-
sell, de 7 de setembre de 2005.

Pel què fa al concepte de professió col·legiada obliga-
tòria, s’estableix una deHnició que té en compte el ca-
ràcter de corporació de dret públic dels col·legis pro-
fessionals.

Les professions de caràcter col·legial s’identiHquen 
amb les professions titulades els professionals exer-
cents de les quals s’integren en un col·legi professional 
i desenvolupen una activitat que incideix en matèri-
es d’interès general. Addicionalment, i com a garantia 
per als mateixos professionals així com per als des-
tinataris del seus serveis, l’exigència de col·legiació 
s’haurà de realitzarà complir conforme als requisits 
de justiHcació objectiva, no-discriminació, necessitat 
i proporcionalitat, principis previstos a la Directiva 
2005/36 així com a la Directiva 2006/123/CE.

IV. El títol II, referit a l’exercici de les professions ti-
tulades, incorpora la necessitat que les normes regu-
ladores de l’accés i l’exercici de la professió siguin 
respectuoses amb els principis d’objectivitat, necessi-
tat, proporcionalitat i no-discriminació, exigència de-
rivada de la normativa comunitària en aquest àmbit 
i continguda, essencialment, a la Directiva 2005/36. 
Aquests requisits ja s’havien previst també a la nor-
mativa de transposició de la Directiva de serveis i, en 
concret, a la Llei estatal 17/2009, de 23 de novembre.

En aquest títol també es tracta del con\icte d’interes-
sos i l’assegurança professional, dues qüestions que, en 
última instància, redunden en una protecció adequada 
de les persones consumidores destinatàries dels ser-
veis prestats pels professionals titulats.

Com a novetat, s’incorpora al títol II una regulació di-
rigida a evitar el con\icte d’interessos per part dels 
professionals titulats, una de les preocupacions del le-
gislador comunitari, tal com queda re\ectit a la Direc-
tiva de serveis, i que tradicionalment ha estat una font 
de controvèrsia. La regulació del con\icte d’interessos 
prevista a la llei resulta d’aplicació quan els professio-
nals presten l’activitat directament, així com quan ho 
fan a través d’una societat professional. A més, i com a 
corol·lari d’aquesta regulació, es reconeixen en aquest 
àmbit competències als col·legis professionals així 
com als consells de col·legis en relació amb els profes-
sionals col·legiats, d’acord amb la funció de protecció 
dels persones consumidores i usuaris que desenvolu-
pen aquestes corporacions de dret públic.

En segon lloc, es millora la regulació anterior relativa 
a l’assegurança professional.

Per posar èmfasi en aquestes qüestions, tan trans-
cendentals per a la protecció de les persones consu-
midores, la llei estableix de manera expressa que tant 
l’incompliment de la regulació relativa al con\icte 
d’interessos com l’incompliment del deure d’assegu-
rança professional es consideren actuacions professio-
nals irregulars. Ambdós tipus de conductes, així com 
la resta de supòsits d’intrusisme o actuació professio-
nal irregular, poden ser sancionats de conformitat amb 
la normativa de consum, sempre que es tracti d’una re-
lació de consum, és a dir, una relació jurídica que vin-
cula una persona consumidora i un empresari o em-
presària.

V. El títol III conté les previsions relatives als col·legis 
professionals. Les novetats introduïdes en aquest capí-
tol són especialment rellevants i tenen dues Hnalitats 
essencials:

1. En primer lloc, la nova regulació vol posar l’accent 
en el caràcter eminentment públic dels col·legis profes-
sionals i les funcions que aquests exerceixen, caracte-
rística que comparteixen els de col·legiació obligatòria 
i els de col·legiació voluntària. En aquest marc, s’enco-
mana als col·legis professionals, de manera expressa, 
la tasca de vetllar perquè els serveis professionals es 
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prestin garantint la protecció d’interessos públics su-
periors.

En aquesta línia, a partir de l’entrada en vigor de la 
llei, la creació de nous col·legis professionals requerirà 
que la seva activitat repercuteixi en matèries d’interès 
general, estigui objectivament justiHcada i compleixi 
els requisits de no-discriminació, necessitat i propor-
cionalitat, o bé sigui un mecanisme eHcient per a la 
protecció dels drets fonamentals dels ciutadans i dels 
drets de persones consumidores i usuaris, exigències 
derivades de la Directiva de serveis així com de la Di-
rectiva 2005/36. La llei determina la creació dels col-
legis professionals.

La llei reconeix que els col·legis professionals tenen 
com a Hnalitat essencial vetllar perquè l’actuació de 
llurs col·legiats respongui als interessos i a les necessi-
tats de la societat, en relació amb l’exercici professio-
nal de què es tracti, i especialment garantir el compli-
ment de la bona pràctica i de les obligacions a les quals 
estan subjectes els professionals, així com la protecció 
dels interessos de les persones usuàries i consumido-
res del servei professional.

El legislador català és respectuós amb la garantia ins-
titucional dels col·legis professionals que reconeix 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, garantia institu-
cional que no només protegeix l’existència d’aquests 
col·legis, sinó també l’assignació de competències prò-
pies. En aquest marc, es garanteix així mateix la ple-
na autonomia dels col·legis respecte de l’Administració 
pública i es reconeix que les seves competències seran 
exercides sense interferències d’altres poders públics.

En relació amb les seves funcions de naturalesa públi-
ca administrativa, la llei reconeix la possibilitat que 
els col·legis professionals percebin les taxes i altres 
contraprestacions que determini la legislació vigent. 
Així mateix, i a la vista de la importància quantitati-
va i qualitativa de les funcions públiques que exercei-
xen els col·legis professionals, se’ls reconeix la potestat 
d’execució forçosa del seus actes.

Totes les funcions reconegudes als col·legis s’exercei-
xen en règim d’autonomia, sens perjudici dels controls 
per motius de legalitat establerts per aquesta llei o per 
altres normes amb rang de llei.

En aquest marc, la llei manté essencialment la Hloso-
Ha del legislador català respecte a l’estructura, fusió i 
dissolució dels col·legis professionals. És necessari po-
tenciar i facilitar la fusió de col·legis creant un mapa 
col·legial menys fraccionat que l’actual. Partint del res-
pecte a l’autonomia col·legial, hem de gaudir d’unes es-
tructures corporatives potents i modernes, i per això la 
llei continua amb l’esperit de facultar l’Administració 
de la Generalitat per promoure les fusions voluntàries 
de col·legis territorials d’una mateixa professió.

2. En segon lloc, la llei reforça les funcions de protec-
ció de les persones consumidores que exerceixen els 

col·legis professionals marcant un perHl propi respecte 
als mecanismes de protecció previstos a la legislació 
reguladora del mercat.

VI. El títol IV regula els consells de col·legis profes-
sionals com a corporacions de dret públic mitjançant 
les quals s’agrupen els diferents col·legis professionals 
d’una mateixa activitat a Catalunya.

La llei parteix de la base que l’estructura fonamental 
del sistema en el nostre ordenament són els col·legis 
professionals, però que la seva agrupació ha de donar 
lloc a la Hgura dels consells de col·legis. En aquest sen-
tit, l’Estatut d’autonomia de Catalunya posa l’accent en 
l’estructura territorial dels col·legis, que són la unitat 
bàsica en què s’integren els diferents professionals, i 
disposa l’obligatorietat de la creació dels consells de 
col·legis professionals, excepte quan la professió col-
legiada tingui un únic col·legi professional d’àmbit ca-
talà, cas en què és prescindible la creació d’un consell.

En tot cas, les relacions que estableix la llei entre con-
sells i col·legis es regeixen pel principi de competèn-
cia, no pel de jerarquia. Uns i altres són corporacions 
de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat d’obrar per al compliment de les seves Hnali-
tats. Els consells de col·legis tenen com a Hnalitat la re-
presentació i la defensa general de la professió, d’acord 
amb els interessos i necessitats de la societat en relació 
amb l’exercici professional.

Per al compliment d’aquestes funcions i, en particular, 
per a les funcions de coordinació i representació que 
duen a terme els consells de col·legis, els col·legis pro-
fessionals han de contribuir al seu sosteniment econò-
mic, contribució que s’acorda mitjançant un conveni. 
En qualsevol cas, s’estableix com a criteri l’eHciència 
d’aquestes corporacions, per tal d’evitar la duplicitat 
en la prestació dels serveis.

Aquesta llei regula la creació dels consells de col·legis 
professionals i en determina la naturalesa jurídica, 
n’estableix les funcions, els atribueix potestat normati-
va ad extra i determina la seva autonomia així com el 
contingut dels seus estatuts.

En aquest marc legislatiu, la llei vertebra les relaci-
ons entre els col·legis professionals i els consells de 
col·legis professionals d’àmbit català, per una banda, i 
els consells generals de les professions d’àmbit estatal, 
per una altra.

El punt de partida en aquest àmbit és que ni la Cons-
titució ni l’Estatut d’autonomia de Catalunya fan re-
ferència als consells generals de les professions ni als 
consells de col·legis professionals de Catalunya. En 
conseqüència, ha estat el legislador ordinari qui ha 
mantingut aquesta Hgura organitzativa, de caràcter 
preconstitucional pel que fa als consells generals de 
les professions.

En el sistema preconstitucional, els consells generals 
eren corporacions que es conHguraven com a ens su-
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periors als col·legis professionals, superioritat jeràrqui-
ca que es manifestava en la capacitat de resoldre els 
recursos que s’interposaven contra les decisions dels 
col·legis o, Hns i tot, en la seva capacitat per aprovar els 
estatuts dels col·legis professionals.

Amb el sistema autonòmic, els canvis necessaris han 
estat dos: per una banda, les relacions entre els con-
sells generals estatals, els consells de col·legis profes-
sionals i els col·legis, són relacions que es regeixen pel 
principi d’atribució de competències, no pel de jerar-
quia. En conseqüència, donat que totes són corpora-
cions de dret públic, qualsevol control d’unes respec-
te de les altres, d’estricta legalitat o Hns i tot de mera 
oportunitat, ha d’estar clarament justiHcat per la nor-
ma que el prevegi.

Per altra banda, els consells generals han estat buidats 
de competències i s’han traslladat en bloc als òrgans 
autonòmics aquelles que resulten conformes amb la 
Constitució i amb l’Estatut.

Les relacions entre els consells generals, els consells 
autonòmics i els col·legis són de col·laboració i coope-
ració voluntària, mai de jerarquia. L’instrument prin-
cipal que regula la relació entre aquestes entitats són 
els convenis de col·laboració, tal com es desprèn de la 
regulació relativa a les aportacions econòmiques dels 
col·legis professionals en el sosteniment econòmic dels 
consells de col·legis autonòmics i dels consells estatals.

Tot això, sense perjudici del dret d’accés, acció i re-
presentació directa dels col·legis professionals i dels 
consells de col·legis professionals davant de totes les 
institucions de l’Estat i de les funcions de representa-
ció general que puguin complir, qüestió que ha estat 
refrendada per la Sentència 201/2013, de 5 de desem-
bre de 2013, del Tribunal Constitucional, recaiguda en 
el Recurs d’inconstitucionalitat 8434-2006, interposat 
contra diversos preceptes de la Llei del Parlament de 
Catalunya 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de pro-
fessions titulades i dels col·legis professionals en con-
nexió amb l’article 125 de la Llei orgànica 6/2006, de 
19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (BOE núm. 7, de 08.01.2014).

Respecte d’altres qüestions més concretes, la llei re-
cull que els consells de col·legis professionals són cre-
ats per una llei. Entre les funcions més destacades hi 
ha les d’exercir la representació i la defensa generals 
de la professió en l’àmbit de Catalunya i la coordina-
ció dels col·legis professionals que els integren; ela-
borar les normes relatives a l’exercici professional i 
al règim disciplinari comunes a la professió, normes 
de les quals, com a novetat, es regula el procediment 
d’elaboració, garantint-hi la participació dels interes-
sats; informar sobre projectes normatius que afectin 
les professions; aprovar llur pressupost i Hxar la par-
ticipació dels col·legis en les despeses del consell, així 
com altres funcions que estableixin les lleis. En aquest 
sentit, destaca la regulació especíHca dels estatuts ge-

nerals de les professions i els seus tràmits per a l’ela-
boració així com el seu contingut.

Així mateix, la llei regula les normes d’organització i 
funcionament dels consells. Finalment, també es regu-
len els procediments de dissolució i les seves causes.

VII. El títol V de la llei es refereix a les disposicions 
comunes als col·legis professionals i als consells de col-
legis professionals.

La novetat més important en aquest àmbit és la incor-
poració d’un capítol relatiu a la transparència i el bon 
govern en l’actuació d’aquestes corporacions de dret 
públic, en uns termes equiparables als que preveu l’ar-
ticle 71 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya per a les 
administracions públiques catalanes, sens perjudici de 
les previsions que en aquest àmbit conté la Llei estatal 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.

Amb aquesta Hnalitat, en primer lloc, es clariHca el 
règim jurídic que resulta d’aplicació als col·legis i con-
sells de col·legis professionals quan exerceixen funci-
ons públiques, així com als seus òrgans de caràcter 
col·legiat. El fet que els col·legis i els consells exercei-
xin funcions de caràcter públic i de caràcter privat, ha 
generat controvèrsies sobre el règim jurídic que s’ha 
d’aplicar a cada un dels seus actes. Tenint en comp-
te la litigiositat en aquest àmbit, i amb vista a elabo-
rar una regulació més d’acord amb el principi de se-
guretat jurídica i amb el principi de transparència, la 
nova regulació de la llei estableix de manera expressa 
quins actes dels col·legis i consells de col·legis profes-
sionals es regiran pel dret públic. De conformitat amb 
la nova regulació, quan aquestes corporacions duguin 
a terme funcions que tinguin, eminentment, caràcter 
públic i en les quals facin ús de prerrogatives de ti-
pus públic, resultarà d’aplicació la mateixa normativa 
que regeix el funcionament de les administracions pú-
bliques, de conformitat amb un criteri garantista i de 
protecció dels drets dels ciutadans. En aquest sentit, i 
tal com es reitera al llarg de la llei, resulten d’aplicació 
la legislació de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i, així mateix, 
la legislació general sobre l’ús dels mitjans electrònics 
en el sector públic de Catalunya. En segon lloc, s’esta-
bleix una subjecció de l’activitat i funcionament dels 
col·legis i consells de col·legis professionals al principi 
de transparència. Per donar contingut a aquest principi 
s’estableix l’obligació que les unes i les altres corpora-
cions facin públiques una sèrie d’informacions relaci-
onades amb el seu funcionament, a través d’una me-
mòria anual en la qual han de fer constar els aspectes 
més rellevants de la seva activitat així com de la seva 
comptabilitat. Per altra banda, s’incorporen determi-
nades regles de bon govern que estableixen una sèrie 
d’obligacions i incompatibilitats per als membres dels 
òrgans de govern dels col·legis i consells de col·legis 
professionals.
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La importància de la transparència en l’actuació del 
sector públic és, des de ja fa anys, una qüestió cen-
tral del debat polític. Prenent com a model els siste-
mes que es regeixen pel sistema del common law, en 
els quals ja fa dècades que el principi de transparència 
regeix el funcionament de les corporacions de dret pú-
blic, els ordenaments jurídics continentals tenen cada 
cop més en compte la importància d’aquest principi, el 
qual s’incorpora al funcionament de les administraci-
ons públiques (així com d’altres corporacions que du-
en a terme funcions públiques) mitjançant les lleis de 
transparència.

L’aplicació del principi esmentat comporta que els ciu-
tadans puguin tenir accés a la informació de caràcter 
públic que es troba en poder de les administracions o 
corporacions de caràcter públic i que s’articulin meca-
nismes de participació així com de rendició de comp-
tes, el funcionament dels quals només és possible si els 
ciutadans estan informats.

Dins l’ordenament jurídic estatal, Catalunya ha estat 
pionera en aquest àmbit incorporant amb rang estatu-
tari el principi de transparència en el funcionament de 
les administracions públiques de Catalunya. La im-
portància d’aquest principi també ha tingut el seu re-
\ex en la legislació catalana de règim jurídic i procedi-
ment de les administracions públiques catalanes; així, 
s’ha consagrat la transparència com a principi d’actu-
ació general a les administracions públiques de Cata-
lunya i també, amb caràcter particular, quan aquestes 
actuació es materialitzi a través de mitjans electrònics.

En relació amb els col·legis i consells de col·legis pro-
fessionals, i tenint en compte la seva naturalesa emi-
nentment pública, es considera coherent que estiguin 
sotmesos a unes obligacions de transparència en uns 
termes similars als que resulten d’aplicació a les admi-
nistracions públiques. L’aplicació del principi de trans-
parència en l’àmbit col·legial es re\ecteix també en al-
tres disposicions de la llei, com les referents al règim 
econòmic o a l’exercici de la potestat disciplinària.

Pel què fa als òrgans de govern d’aquestes corporaci-
ons, la llei garanteix que la seva elecció i el seu funci-
onament siguin democràtics. La llei opta per aplicar la 
legislació general de règim electoral com a font d’ins-
piració de la normativa electoral prevista en aquesta 
llei així com en les normes col·legials. Així mateix, 
estableix un marc jurídic adient perquè, en virtut de 
l’autonomia institucional, les normes col·legials puguin 
desenvolupar els processos electorals electrònicament.

Els actes dictats pels col·legis professionals i els con-
sells de col·legis professionals en l’exercici de les seves 
funcions públiques seran immediatament executius, 
de conformitat amb la legislació general de règim jurí-
dic i procediment administratiu de les administracions 
públiques.

Per últim, i respecte al règim econòmic, es garanteix 
que els col·legis i els consells elaboraran i aprovaran 

els seus pressupostos, es permet que percebin taxes o 
altres contraprestacions per la prestació dels serveis 
corresponents a llurs funcions públiques i es disposa 
que han d’establir un règim d’auditoria per controlar la 
gestió Hnancera i pressupostària respectiva. Es man-
té el control de la Sindicatura de Comptes en la seva 
funció Hscalitzadora si els recursos pressupostaris han 
estat transferits per l’Administració de la Generalitat o 
per l’Administració local.

VIII. El títol VI de la llei està dedicat a les associaci-
ons professionals. Aquesta Hgura, regulada a l’anterior 
llei de col·legis professionals, ha tingut poca aplicació 
pràctica durant aquests anys, però s’espera que, a par-
tir de l’entrada en vigor de la nova llei, experimenti 
una major difusió.

Tenint en compte que la creació de col·legis professio-
nals requereix que la seva activitat incideixi en matè-
ries d’interès general, estigui objectivament justiHca-
da i compleixi amb els requisits de no-discriminació, 
necessitat i proporcionalitat, o bé sigui un mecanisme 
eHcient per a la protecció dels drets fonamentals dels 
ciutadans i dels drets de les persones consumidores, 
resulta necessari trobar una manera alternativa d’agru-
par i representar els interessos de les professions titu-
lades que no tinguin el caràcter de col·legiades.

Les associacions professionals són entitats de creació 
voluntària i amb una estructura de caràcter més \e-
xible que la dels col·legis professionals, circumstància 
que es re\ecteix en el seu règim jurídic, de caràcter 
eminentment privat, a diferència del dels col·legis pro-
fessionals. Aquestes associacions tenen reconegudes, 
entre d’altres, les funcions de vetllar pel bon exerci-
ci de la respectiva professió i de col·laborar activa-
ment amb l’Administració en representació i defensa 
dels interessos dels professionals, Hns al punt de poder 
exercir funcions per delegació d’aquesta.

A la vista del que s’ha dit, la llei re\ecteix el com-
promís d’impulsar la creació i desenvolupament de les 
associacions professionals, així com de facilitar, en el 
cas que sigui procedent, la conversió dels col·legis pro-
fessionals en associacions professionals, quan es con-
sideri que aquesta Hgura jurídica s’adequa millor a les 
característiques i interessos propis de la professió.

IX. El títol VII està dedicat als registres dels col·legis 
professionals i de les associacions professionals.

Els registres gestionats per les administracions públi-
ques així com pels mateixos col·legis professionals i 
consells de col·legis professionals, són considerats un 
instrument efectiu per assegurar el compliment de la 
legalitat i la prestació òptima del servei per part dels 
professionals titulats, col·legiats o no, així com una 
protecció adequada dels persones consumidores i usu-
aris. La publicitat d’aquests registres es considera, 
també, un element clau en la consecució del principi 
de transparència en l’actuació dels col·legis i les associ-
acions professionals.
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Tenint en compte els factors anteriors, a més dels re-
gistres de col·legis professionals i d’associacions pro-
fessionals gestionats per la Generalitat de Catalunya, 
s’incorporen al text de la llei el registre de col·legiats 
i el registre de societats professionals, ambdós gestio-
nats pels mateixos col·legis professionals. Aquests re-
gistres no són creats per la present llei, ja que en virtut 
de les reformes operades per la Directiva de serveis ja 
es va incorporar la necessitat de tenir un registre de 
col·legiats accessible des de la Hnestreta única. Per al-
tra banda, el Registre de Societats Professionals va ser 
creat per la Llei 2/2007, de 15 de març.

X. El títol VIII de la llei estableix el règim disciplinari 
al qual estan sotmesos els professionals regulats per la 
mateixa llei.

Les reformes introduïdes pel que fa al règim discipli-
nari de l’exercici de les professions titulades regulades 
a la llei tenen tres Hnalitats. En primer lloc, davant de 
la con\uència de col·legis professionals de col·legiació 
obligatòria i d’altres de col·legiació voluntària, la no-
va regulació intenta establir un règim sancionador al 
més homogeni possible per a ambdós tipus de col·legis 
professionals, i també per a les associacions professi-
onals.

Amb aquest propòsit, la regulació proposada manté 
l’exercici de la potestat disciplinària com a competèn-
cia pròpia dels col·legis professionals de col·legiació 
obligatòria o, si escau, dels consells de col·legis pro-
fessionals, en relació amb els membres de la junta de 
govern de cada col·legi. Respecte als col·legis professi-
onals subjectes a col·legiació voluntària i les associa-
cions professionals, aquesta competència s’atribueix a 
la Generalitat de Catalunya, la qual els delega l’admi-
nistració i tramitació de l’expedient Hns a la proposta 
de resolució, mentre que la resolució deHnitiva de l’ex-
pedient es reserva per al departament competent de la 
Generalitat de Catalunya.

També amb la Hnalitat d’homogeneïtzar el règim san-
cionador, es preveu que el règim disciplinari sigui 
comú per a tota la professió. Així, es disposa que el 
consell de col·legis corresponent aprovi un règim dis-
ciplinari únic per a tota la professió. Per a les profes-
sions que no tinguin consell, es disposa que el règim 
disciplinari sigui elaborat pels respectius col·legis pro-
fessionals.

La segona Hnalitat és dotar de més transparència i ga-
ranties el règim sancionador regulat a la llei.

Consegüentment, es crearà en tots els col·legis una co-
missió disciplinària formada per un membre de l’òr-
gan de govern del col·legi, un professional pertanyent 
al mateix col·legi professional nomenat per l’òrgan de 
govern i un representant dels interessos de les perso-
nes consumidores. Aquesta composició garantirà que, 
en el marc del procediment sancionador estiguin re-
presentats els diferents interessos en joc.

Altres instruments que garantiran la transparència en 
l’àmbit disciplinari són l’elaboració d’una memòria de 
caràcter anual sobre l’exercici de la potestat sanciona-
dora, que haurà de recollir les dades més rellevants re-
lacionades amb l’exercici d’aquesta potestat i que els 
col·legis professionals hauran de dipositar a la Genera-
litat i fer pública a través de la seva Hnestreta única, i 
també la creació d’un registre de persones infractores 
en matèria de professions titulades.

L’última de les Hnalitats de les modiHcacions introdu-
ïdes és la uniHcació del règim disciplinari professional 
i col·legial. La Llei 7/2006 distingia entre les infracci-
ons i sancions de caràcter professional i les de caràcter 
col·legial, però aquesta distinció era molt complicada 
de dur a la pràctica i havia comportat problemes en 
l’aplicació de la norma.

XI. La llei Hnalitza amb les disposicions addicionals, 
transitòries, derogatòria i Hnals, on s’hi inclou un man-
dat al legislador perquè reguli les taxes i contrapresta-
cions que poden percebre els col·legis i els consells de 
col·legis professionals.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte de la llei

Aquesta llei té per objecte regular l’exercici de les pro-
fessions titulades en l’àmbit territorial de Catalunya i 
els col·legis professionals, els consells de col·legis pro-
fessionals i les associacions professionals que hi exer-
ceixen llur activitat.

Article 2. Concepte de professió titulada, 
de professió col·legiada i de professió de 
col·legiació obligatòria

Als efectes d’aquesta llei s’entén per professió titulada 
aquella per a l’accés a la qual s’exigeix estar en posses-
sió d’un títol acadèmic oHcial d’educació superior; per 
professió col·legiada, la professió titulada en la qual, 
d’acord amb la llei, els professionals que les exercei-
xen s’integren en un col·legi professionals, de manera 
voluntària o obligatòria, i en quin cas es preveuen nor-
mes en matèria d’organització de la professió; normes 
deontològiques, i normes de control i responsabilitat; 
i per professió de col·legiació obligatòria aquella pro-
fessió titulada per a l’exercici de la qual s’exigeix la 
col·legiació.

Títol II. Exercici de les professions titulades

Article 3. Definició i règim jurídic

1. S’entén per exercici d’una professió titulada, als 
efectes d’aquesta llei, la prestació, normalment remu-
nerada, dels serveis propis d’una professió titulada.
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2. L’exercici de les professions titulades es regeix pel 
marc general establert per aquesta llei, per les normes 
particulars i deontològiques que regulen cada profes-
sió i pels pactes que els professionals i els destinataris 
dels seus serveis hagin convingut lliurement.

3. Les disposicions d’aquest títol s’apliquen a l’exercici 
professional de naturalesa permanent, sens perjudici 
de les disposicions aplicables a l’exercici ocasional de 
l’activitat.

Article 4. Accés a l’exercici

1. Per accedir a l’exercici d’una professió titulada cal 
tenir el títol acadèmic oHcial d’educació superior cor-
responent i complir, si escau, la resta de condicions es-
tablertes legalment.

2. S’han de respectar en tots els casos les condicions 
de reconeixement professional de títols i d’equivalèn-
cia de condicions Hxades per la normativa comunità-
ria, d’acord amb els principis d’objectivitat, necessitat, 
proporcionalitat i no-discriminació.

3. L’accés a l’exercici professional pot quedar condi-
cionat, si així ho estableix una llei i en els termes que 
aquesta disposi, a una formació pràctica prèvia o a 
l’obtenció d’una acreditació d’aptitud, amb la partici-
pació dels col·legis professionals i de les universitats i, 
si escau, d’altres administracions públiques.

Article 5. Requisits per a l’exercici

1. Poden exercir una professió titulada les persones 
que estiguin en possessió del títol acadèmic oHcial 
d’educació superior corresponent, compleixin les con-
dicions que determina l’article 4, no es trobin en situa-
ció d’inhabilitació professional i no estiguin subjectes 
a cap de les causes d’incompatibilitat o de prohibició 
establertes per les lleis. En el cas de les professions 
de col·legiació obligatòria, també serà necessari que el 
professional titulat estigui col·legiat en el col·legi pro-
fessional que correspongui en funció de l’activitat pro-
fessional de què es tracti.

2. Els professionals titulats exerceixen llur activitat 
amb llibertat i independència, procurant l’interès dels 
destinataris dels seus serveis i de la societat, d’acord 
amb la capacitat i l’habilitat que determina la bona 
pràctica professional, complint les normes deontològi-
ques corresponents i les que regeixen l’exercici de la 
professió, amb referència a l’àmbit estrictament pro-
fessional, independentment dels drets i els deures pro-
pis de la relació jurídica en virtut de la qual s’exerceix 
la professió.

Article 6. Incompatibilitats

1. L’exercici de les professions titulades resta subjecte 
al règim d’incompatibilitats que en cada cas establei-
xi la llei.

2. Els consells de col·legis professionals o, si escau, els 
col·legis professionals, han d’incloure en la normati-
va respectiva les normes que calguin per assegurar en 
l’àmbit de cada professió que els col·legiats compleixin 
les disposicions legals aplicables en matèria d’incom-
patibilitats, sense que es puguin ampliar els supòsits 
d’incompatibilitat establerts legalment.

3. Els col·legis professionals han de comunicar a l’Ad-
ministració, sempre que en tinguin coneixement, les 
actuacions irregulars que considerin contràries a la le-
gislació vigent en matèria d’incompatibilitats dels pro-
fessionals vinculats a aquella mitjançant una relació 
administrativa o laboral, o qualsevol relació de pres-
tació de serveis.

Article 7. Conflicte d’interessos

1. Els professionals titulats han d’exercir la seva acti-
vitat adoptant les mesures oportunes per evitar el con-
\icte d’interessos. S’entén que existeix con\icte d’in-
teressos quan els professionals intervenen en decisions 
o actuacions relacionades amb assumptes en els que 
la integritat d’aquella decisió o actuació es pot trobar 
in\uenciada per un interès de tipus econòmic, perso-
nal o familiars directes. S’entén a aquests efectes per 
familiars directes el cònjuge o convivent en parella es-
table i els parents Hns al tercer grau de consanguinitat 
o aHnitat. En el cas de persones jurídiques, concorre 
con\icte d’interessos quan el professional exerceixi 
funcions d’administració en aquestes o amb les quals 
constitueixi, directament o per mitjà d’una persona in-
terposada, una unitat de decisió, d’acord amb la legis-
lació mercantil.

2. En qualsevol cas, els professionals titulats han d’in-
formar els destinataris dels seus serveis de les mesures 
adoptades, així com, a petició d’aquests, emetre una 
declaració responsable sobre la inexistència de con-
\icte d’interessos.

3. Les previsions anteriors també resulten d’aplicació 
quan l’activitat s’exerceix a través de forma societària, 
i s’entenen referides tant a la societat com als profes-
sionals.

4. Els consells de col·legis professionals o, si escau, els 
col·legis professionals, han d’incloure en la normativa 
respectiva les normes que calguin per assegurar que 
els seus col·legiats compleixen les previsions del pre-
sent article, especialment el deure d’abstenció en els 
casos de con\icte d’interessos.

Article 8. Drets i deures

1. Els professionals titulats tenen el dret i el deure d’ac-
tuar segons les normes i les tècniques pròpies del co-
neixement de la professió, prenent en consideració les 
experiències pròpies del sector. També tenen el dret i 
el deure de seguir una formació contínua.
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2. Els col·legis professionals, les universitats i les ad-
ministracions públiques, d’acord amb aquells, poden 
col·laborar en la formació contínua dels professionals 
col·legiats, i amb aquesta Hnalitat poden subscriure els 
acords pertinents.

3. Els col·legis professionals han d’organitzar de ma-
nera permanent activitats formatives d’actualització 
professional dels col·legiats i expedir certiHcats acredi-
tatius de la participació dels assistents en aquestes ac-
tivitats, conjuntament, si s’escau, amb les universitats i 
les administracions públiques que hi hagin participat.

Article 9. Assegurança

1. Els professionals titulats tenen el deure de cobrir 
mitjançant una assegurança o garantia equivalent els 
riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a cau-
sa de l’exercici de llur professió. En qualsevol cas, l’as-
segurança o garantia exigida ha de ser proporcionada 
a la naturalesa i abast del risc cobert.

2. Els col·legis professionals han d’adoptar les mesu-
res necessàries per promoure i facilitar el compliment 
suHcient del deure d’assegurança de llurs col·legiats, i 
poden exigir als seus col·legiats l’acreditació del com-
pliment d’aquest deure o una garantia equivalent.

3. De conformitat amb la normativa vigent, els profes-
sionals que actuïn exclusivament al servei d’una admi-
nistració pública no han de complir el requisit de l’as-
segurança per responsabilitat. Aquesta assegurança 
tampoc no és obligatòria en el cas que l’activitat pro-
fessional s’exerceixi exclusivament per compte d’altri 
que ja tingui assegurada la cobertura pels riscos de 
l’activitat que comprèn l’exercici de la professió.

4. Les disposicions d’aquest article s’han de desenvo-
lupar per reglament en funció de les característiques 
pròpies de cada professió titulada.

Article 10. Secret professional

Els professionals titulats tenen el deure del secret pro-
fessional, d’acord amb la Constitució i la legislació es-
pecíHca aplicable.

Article 11. Intrusisme i actuacions professionals 
irregulars

1. Als efectes d’aquesta llei, és intrusisme la realitza-
ció d’actuacions professionals sense complir els requi-
sits establerts legalment per a l’exercici de la professió, 
d’acord amb allò previst als articles 4 i 5.

2. Es considera exercici irregular d’una activitat pro-
fessional o d’una professió: l’exercici professional sen-
se tenir subscrita l’assegurança o garantia equivalent; 
la utilització professional o comercial de la denomi-
nació col·legiat o col·legiada quan no es pertanyi al col-
legi professional corresponent a aquella activitat pro-
fessional o professió, i l’exercici de la professió que 
incorri en competència deslleial o con\icte d’interes-

sos sense informar-ne els destinataris dels serveis; o 
bé vulnerar el secret professional.

3. Els actes d’intrusisme i les actuacions professio-
nals irregulars han d’ésser posats en coneixement de 
l’Administració de la Generalitat o, en el cas de pro-
fessions col·legiades, del col·legi professional que cor-
respongui, als efectes d’adoptar les mesures adminis-
tratives que calgui per a corregir aquestes conductes. 
Aquesta responsabilitat administrativa, que inclou les 
infraccions que es produeixin en matèria de consum, 
s’entén sens perjudici de la responsabilitat civil i penal 
que pugui correspondre.

Article 12. Prestacions professionals 
obligatòries

En l’exercici de la funció social que comporta l’exerci-
ci de les professions titulades, els professionals titulats 
han de fer les prestacions que es determinin per llei. 
En aquest cas, s’ha d’establir un sistema de retribució 
o de compensació econòmica, que ha d’ésser just i pro-
porcional a les prestacions fetes.

Article 13. Serveis i prestacions exigits  
en situacions excepcionals

1. En els supòsits de risc greu, de catàstrofe o de cala-
mitat publica, es pot imposar als professionals titulats 
el deure de l’exercici professional, en els termes esta-
blerts legalment. La imposició d’aquest deure afecta 
tots els professionals titulats de la professió de què es 
tracti dins l’àmbit territorial, total o parcial, de Cata-
lunya, en funció de l’extensió i de la gravetat del su-
pòsit pel qual es reclama. Aquest deure només és exi-
gible si els mitjans a disposició de l’Administració no 
són suHcients per cobrir els requeriments de la situació 
de necessitat. En tots els casos s’ha d’aplicar el princi-
pi de proporcionalitat i no-discriminació. El compli-
ment d’aquest deure ha de ser compensat d’acord amb 
la normativa vigent.

2. A l’efecte d’aplicar el que disposa l’apartat 1, els col-
legis professionals han de donar l’auxili necessari a 
l’autoritat competent per coordinar les prestacions de 
llurs col·legiats.

Article 14. Exercici ocasional d’una activitat 
professional

1. Els i les professionals establerts a d’altres estats 
membres de la Unió Europea poden prestar lliurement 
els seus serveis a Catalunya. Aquesta prestació no es 
pot impedir o restringir per raons de qualiHcació pro-
fessional, sempre que els professionals estiguin col-
legiats o establerts legalment en un altre estat mem-
bre per exercir-hi la mateixa professió complint els 
requisits i garanties establertes en la normativa vigent. 
L’exercici que comporta el desplaçament temporal 
transnacional d’un o una professional es regeix per la 
normativa relativa al reconeixement de qualiHcacions.
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2. En el supòsit establert per l’apartat 1, les exigències 
locals mínimes d’ordre col·legial o professional, i espe-
cialment les deontològiques, són aplicables si són es-
trictament necessàries en funció de la naturalesa dels 
serveis professionals que es presten, i han d’observar 
sempre els principis de proporcionalitat i no-discrimi-
nació, tal com disposa la normativa comunitària, i in-
cloure el règim d’assegurança o garantia equivalent de 
responsabilitat per l’exercici de l’activitat professional, 
llevat que el prestador del servei tingui una asseguran-
ça o garantia equivalent en l’estat membre de la Unió 
Europea en el qual estigui establert, sempre que que-
din coberts els riscos a l’estat d’exercici.

Títol III. Col·legis professionals

Capítol I. Disposicions generals

Article 15. Naturalesa jurídica

Els col·legis professionals són corporacions de dret pú-
blic dotades de personalitat jurídica pròpia i amb ple-
na capacitat d’obrar per al compliment de llurs Hnali-
tats, que es conHguren com a instàncies de gestió dels 
interessos públics vinculats a l’exercici d’una profes-
sió determinada i com a vehicle de participació dels 
col·legiats en l’administració d’aquests interessos, sens 
perjudici que puguin exercir activitats i prestar serveis 
als col·legiats en règim de dret privat..

Article 16. Finalitats

1. Els col·legis professionals tenen com a Hnalitat es-
sencial l’ordenació de l’exercici de les professions. En 
aquest sentit, han de vetllar perquè l’actuació dels pro-
fessionals col·legiats respongui als interessos i a les ne-
cessitats de la societat en relació amb l’activitat pro-
fessional de què es tracti, garantint especialment el 
compliment de la bona pràctica, de les obligacions de-
ontològiques de la professió i de les obligacions vin-
culades a l’exercici de la professió i la protecció dels 
interessos de les persones destinatàries dels serveis 
professionals.

Son també Hnalitats dels col·legis professionals la de-
fensa de la professió i dels interessos professionals de 
les persones col·legiades i la representació institucional 
de la professió.

2. La prestació dels serveis professionals s’ha de ga-
rantir en el marc d’un respecte estricte de la salut i la 
seguretat públiques i de la protecció de les persones 
consumidores i usuaris, així com de la millor defensa 
dels drets fonamentals dels ciutadans.

En aquest sentit, els col·legis professionals han de fo-
mentar la professionalitat, la qualitat del servei i la 
conHdencialitat en les relacions amb el client.

3. En llur condició de corporacions de dret públic, els 
col·legis professionals estan subjectes al règim de res-

ponsabilitat patrimonial de les administracions públi-
ques pel que fa a l’exercici de les funcions de naturale-
sa pública administrativa que els atribueix la llei.

Article 17. Requisits de creació

1. La creació d’un col·legi professional requereix que 
l’exercici de la professió titulada o algunes activitats 
pròpies d’aquesta tinguin incidència en matèria o ma-
tèries d’interès general. La creació del col·legi ha d’es-
tar objectivament justiHcada i ha de complir els requi-
sits de no-discriminació, necessitat i proporcionalitat.

2. La creació d’un col·legi professional es fa mitjançant 
una norma amb rang de llei.

A aquest efecte s’han de complir, a més dels que s’es-
tableixen a l’apartat 1, els requisits següents:

a) Que les funcions inherents a la professió tinguin una 
especial rellevància social o econòmica.

b) Que hi hagi un nombre prou elevat de professionals 
en exercici lliure que ho justiHqui.

c) Que el col·lectiu sol·licitant no es pugui integrar en 
un col·legi professional català existent.

d) Que ho demani un nombre suHcientment represen-
tatiu de professionals afectats.

Article 18. Règim de col·legiació

La incorporació al col·legi professional corresponent 
és un requisit necessari per a l’exercici de la professió 
només en el cas de les professions titulades subjectes a 
col·legiació obligatòria, en els termes establerts per la 
legislació vigent.

Capítol II. Funcions i serveis dels col·legis 
professionals

Article 19. Funcions de naturalesa pública 
administrativa

Són funcions de naturalesa pública administrativa dels 
col·legis professionals les següents:

a) Vetllar perquè l’exercici professional s’adeqüi a la 
normativa, la deontologia i les bones pràctiques i que 
es respectin els drets i els interessos de les persones 
destinatàries de l’actuació professional. A aquest efec-
te, els col·legis professionals han d’ordenar en l’àm-
bit de llur competència l’exercici de les professions 
d’acord amb el marc legal aplicable i han de vetllar 
pel compliment dels deures i de les obligacions de les 
persones col·legiades, per la dignitat professional i pel 
respecte dels drets dels ciutadans i de la normativa de 
protecció de les persones consumidores i usuaris, com 
també proposar a l’Administració l’adopció de mesu-
res en relació amb l’ordenació i la regulació de l’accés 
i l’exercici de la professió.
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b) Vetllar pels drets i pel compliment dels deures i les 
obligacions dels col·legiats i perquè no es produeixin 
actes d’intrusisme, de competència deslleial o altres 
actuacions irregulars en l’exercici d’una professió titu-
lada, adoptant, si escau, les mesures i les accions esta-
blertes per l’ordenament jurídic.

c) Exercir la potestat disciplinària sobre llurs col-
legiats, en els termes establerts per la llei i les normes 
pròpies dels col·legis professionals.

d) Atendre les sol·licituds d’informació sobre els seus 
col·legiats i sobre les sancions fermes imposades a 
aquests, així com les peticions d’inspecció o investiga-
ció que els formuli qualsevol autoritat d’un estat mem-
bre de la Unió Europea, sempre que aquestes estiguin 
motivades degudament i que la informació obtinguda 
s’utilitzi exclusivament per a la Hnalitat per a la qual 
se sol·licita.

e) Facilitar a les administracions públiques, d’acord 
amb la normativa aplicable, la informació que els sigui 
requerida en relació amb els seus col·legiats o el funci-
onament del col·legi.

f) Visar projectes i treballs professionals dels col-
legiats, en els termes i amb els efectes que estableix la 
normativa corresponent..

g) Custodiar la documentació pròpia de l’activitat pro-
fessional dels seus col·legiats quan així ho exigeixi la 
normativa vigent.

h) Participar en el procediment d’obtenció de l’acre-
ditació d’aptitud per a l’exercici de la professió col-
legiada, en el cas que la llei estableixi aquest requisit.

i) Adoptar les mesures necessàries per facilitar l’exer-
cici professional no permanent, en compliment del que 
estableixen la normativa de la Unió Europea i les lleis.

j) Col·laborar amb l’Administració pública mitjançant 
la participació en òrgans administratius quan així es 
prevegi legalment i emetre els informes que els siguin 
requerits per òrgans o autoritats administratius i judi-
cials.

k) Informar sobre els projectes de disposicions gene-
rals que afectin l’exercici de la professió o la institució 
col·legial.

l) Exercir funcions registrals, en col·laboració amb 
l’Administració pública, en relació amb els registres 
de caràcter públic vinculats a l’exercici de la professió.

m) Fomentar l’ús de la llengua catalana entre les per-
sones col·legiades i en els àmbits institucionals i soci-
als en els quals s’exerceix la professió.

n) Informar en els processos judicials i administratius 
en els quals es discuteixin qüestions relatives a hono-
raris i aranzels professionals.

o) Posar a disposició de les persones destinatàries 
dels serveis professionals, i també de les persones col-

legiades, la informació sobre els estatuts col·legials; els 
codis deontològics i de bones pràctiques de la profes-
sió; les dades professionals de les persones col·legiades; 
les vies de reclamació, queixes i denúncies relatives a 
l’activitat col·legial o de les persones col·legiades; els 
recursos que es poden interposar en cas de con\icte, i 
les mesures necessàries per fer efectives les obligaci-
ons esmentades, de conformitat amb el que preveuen 
els articles 60 i 61.

p) Dur a terme qualsevol altra actuació en beneHci de 
la protecció dels interessos dels persones consumido-
res i usuaris dels serveis dels seus col·legiats, especial-
ment les previstes a l’article 21.

q) Representar i defensar la professió davant de les 
administracions públiques, tribunals, entitats i parti-
culars, amb legitimació per ser part en els litigis que 
afectin els interessos professionals i exercir el dret de 
petició, conforme a la llei.

r) Exercir les altres funcions de naturalesa pública 
administrativa que els atribueix la legislació vigent i 
qualssevol altres funcions que els siguin encomanades 
per les administracions públiques, així com col·laborar 
amb aquestes mitjançant la realització d’estudis, infor-
mes, estadístiques i altres activitats relacionades amb 
les seves Hnalitats.

Article 20. Altres funcions i serveis  
de naturalesa privada

També corresponen als col·legis professionals, com a 
entitats de base associativa privada, l’exercici i presta-
ció de les funcions i serveis següent:

a) Fomentar i prestar serveis en interès de les persones 
col·legiades i de la professió en general.

b) Posar a disposició dels i de les professionals tota la 
informació necessària per accedir a la professió i per 
exercir-la, i facilitar-los la gestió dels tràmits relacio-
nats amb la col·legiació i l’exercici professional.

c) Promoure i facilitar la formació contínua de les per-
sones col·legiades que permeti garantir llur competèn-
cia professional.

d) Gestionar el cobrament de les remuneracions i dels 
honoraris professionals a petició de les persones col-
legiades, d’acord amb el que estableixin els estatuts 
respectius.

e) Impulsar i desenvolupar la mediació, així com de-
senvolupar funcions d’arbitratge nacional i internaci-
onal, de conformitat amb el que preveuen l’article 22 
d’aquesta llei i la normativa que resulti d’aplicació.

f) Intervenir, per via de la mediació o la conciliació 
o bé mitjançant l’anomenada activitat arbitral, en els 
con\ictes professionals que puguin sorgir entre per-
sones col·legiades o entre aquestes i terceres persones, 
sempre que ho sol·licitin de comú acord les parts im-
plicades.
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g) Promoure la qualitat dels serveis professionals ofe-
rint serveis de certiHcació professional mitjançant la 
creació, la incorporació o la col·laboració de o amb en-
titats de certiHcació de la qualitat dels serveis i activi-
tats dels professionals que de forma voluntària se sot-
metin a la seva avaluació.

h) Conservar i mantenir adequadament el patrimoni 
històric i cultural del col·legi professional.

i) Exercir qualsevol altra activitat que tingui caràcter 
privat, complint els requisits exigits en la normativa 
sectorial vigent.

Article 21. Funcions de protecció  
de les persones consumidores i usuaris

1. Els col·legis professionals han de facilitar a les per-
sones consumidores i usuaris el coneixement de les 
obligacions dels prestadors de serveis professionals re-
collides en la legislació vigent.

2. Els col·legis professionals han de disposar d’un ser-
vei d’atenció a les persones consumidores, que ha de 
tramitar i, si escau, ha de resoldre les queixes, recla-
macions i denúncies referides a l’activitat col·legial o 
professional dels col·legiats presentades per qualse-
vol persona que contracti els serveis professionals, ai-
xí com per associacions i organitzacions de persones 
consumidores i usuaris en representació o defensa dels 
seus interessos. El mecanisme de resolució extrajudi-
cial de con\ictes que es faci servir pot ésser o bé el 
previst per a la mediació en les relacions de consum o 
bé el procediment adaptat a les peculiaritats organit-
zatives de cada col·legi.

3. Els col·legis professionals han de mantenir rela-
cions de col·laboració amb les associacions i entitats 
representatives dels interessos de les persones consu-
midores i amb els organismes públics competents en 
matèria de consum, per tal d’aconseguir una actuació 
coordinada i impulsar iniciatives beneHcioses per a la 
protecció de les persones consumidores i usuaris.

Article 22. Funcions vinculades a la mediació 
en matèria de dret privat

Els col·legis professionals que integren els professio-
nals que fan mediacions en l’àmbit del dret privat de 
conformitat amb la legislació vigent en aquesta matè-
ria, exerceixen les funcions que aquesta legislació de-
termina.

Article 23. Règim de visat

1. Els col·legis de professions tècniques visen els tre-
balls professionals en l’àmbit de llur respectiva com-
petència, únicament a petició expressa de la persona 
destinatària del servei professional o d’acord amb les 
obligacions concretes de visat col·legial que estableixi 
la normativa d’aplicació. En cap cas els col·legis poden 
imposar, a través de les seves previsions estatutàries o 

d’alguna altra normativa interna, l’obligació de visar 
els treballs professionals.

2. És objecte del visat comprovar, almenys, la identi-
tat i habilitació professional de l’autor del treball, així 
com la correcció i integritat formal de la documenta-
ció del treball professional, d’acord amb la normativa 
d’aplicació.

Article 24. Col·laboració amb les 
administracions públiques, delegació  
de funcions i encàrrecs de gestió

1. Les administracions públiques de Catalunya, així 
com els organismes i les entitats públiques que en de-
penen o hi estan vinculats, poden subscriure conve-
nis de col·laboració amb els col·legis professionals i els 
consells de col·legis professionals en l’àmbit de les se-
ves respectives competències, en els termes previstos a 
la legislació general de règim jurídic i procediment de 
les administracions públiques de Catalunya.

2. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals poden exercir funcions pròpies de les ad-
ministracions públiques de Catalunya per via de dele-
gació. La delegació de funcions requereix una disposi-
ció de caràcter general o la formalització d’un conveni 
en el qual s’ha de determinar l’abast i les condicions 
de la delegació.

3. La realització d’activitats de caràcter material, tèc-
nic o de serveis de competència de les administraci-
ons públiques de Catalunya o bé d’organismes o d’en-
titats públiques que en depenen o hi estan vinculats, es 
pot encarregar als col·legis professionals i els consells 
de col·legis professionals per raons d’eHcàcia o quan 
no es tinguin els mitjans tècnics idonis per portar-la 
a efecte, en els termes previstos a la legislació general 
de règim jurídic i procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. L’encàrrec de gestió s’ha de 
formalitzar mitjançant un conveni que n’ha d’establir 
l’abast i el contingut de l’activitat encarregada.

4. Quan l’activitat o el servei objecte d’atribució no es-
tà relacionat amb les funcions públiques i és suscepti-
ble de contraprestació econòmica, les administracions 
públiques han de respectar les regles de concurrència 
competitiva previstes a la legislació vigent, amb inde-
pendència del mitjà pel qual es vehiculi aquesta atri-
bució.

Article 25. Potestat normativa dels col·legis 
professionals

1. Els col·legis professionals tenen capacitat normati-
va en relació amb les funcions de naturalesa pública 
administrativa que els atribueix aquesta llei, indepen-
dentment de llur àmbit de regulació estatutària.

2. La potestat reglamentària dels col·legis professio-
nals s’ha d’ajustar al que estableixen les lleis i les dis-
posicions de caràcter general. El procediment d’elabo-
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ració dels reglaments s’ha d’ajustar al que disposen els 
estatuts i ha d’incloure, en tots els casos, un període 
d’informació pública col·legial per un termini no in-
ferior a un mes, a H que els col·legiats puguin conèi-
xer la memòria justiHcativa del projecte, els informes, 
les consultes i el contingut del mateix projecte, i for-
mular les al·legacions, els suggeriments o les esmenes 
que considerin convenients, a les quals s’ha de donar 
resposta abans de la presentació del projecte a l’òrgan 
competent per a l’aprovació del reglament.

3. Pel que fa als reglaments dels col·legis professionals, 
s’han d’aplicar les disposicions de l’article 30.3 i 4.

4. La normativa de gestió del col·legi només requereix 
l’aprovació per l’òrgan competent, i és necessari fer-ne 
la màxima difusió a través dels mitjans ordinaris uti-
litzats pel col·legi per donar publicitat als seus actes.

Capítol III. Àmbit territorial i normes 
d’incorporació i baixa dels col·legis 
professionals

Article 26. Àmbit territorial dels col·legis 
professionals

1. Els col·legis professionals tenen l’àmbit territorial 
que determina la disposició de creació respectiva.

2. Els col·legis professionals de nova creació tenen nor-
malment l’àmbit territorial de Catalunya. Tanmateix, 
amb caràcter excepcional, la disposició de creació pot 
establir un àmbit territorial diferent.

3. En cap cas no es pot constituir més d’un col·legi pro-
fessional d’idèntica professió dins d’un mateix àmbit 
territorial.

Article 27. Professionals integrats  
en un col·legi únic d’àmbit estatal

1. Els professionals integrats en un col·legi únic d’àm-
bit estatal, incorporats a aquest per mitjà de qualsevol 
de les seves delegacions radicades a Catalunya, poden 
formar un sol col·legi professional d’àmbit català.

2. Per tal de constituir un col·legi professional d’àmbit 
català, a iniciativa del delegat o delegada o si ho dema-
na un nombre de col·legiats amb domicili professional 
únic o principal a Catalunya igual o superior al 10%, 
es convocarà una assemblea general extraordinària. 
La convocatòria s’ha de remetre a tots els col·legiats 
amb una antelació mínima de quinze dies i màxima 
d’un mes, pels mitjans habituals de comunicació en-
tre el col·legi o la delegació a Catalunya i els seus col-
legiats. La convocatòria també s’ha de publicar en el 
Diari O!cial de la Generalitat de Catalunya.

3. La voluntat de constitució del col·legi professional 
d’àmbit català es pot acordar per majoria simple dels 
assistents a l’assemblea general extraordinària convoca-
da de conformitat amb el que preveu l’apartat anterior, 

amb una assistència mínima necessària del 20% dels 
professionals convocats. L’eventual acord de constitu-
ció s’ha de comunicar al departament de la Generalitat 
amb competència en matèria de col·legis professionals 
i al col·legi professional d’àmbit estatal corresponent.

Article 28. Incorporació i baixa

1. Tothom que tingui la titulació acadèmica exigida i 
compleixi els altres requisits establerts legalment i es-
tatutària té dret a ser admès en el col·legi professional 
corresponent.

2. Les persones col·legiades poden ser exercents o no 
exercents. Totes les persones col·legiades són mem-
bres de ple dret del col·legi, sens perjudici dels drets 
i les obligacions especíHcs que derivin del règim de 
col·legiació.

3. Els estatuts poden establir altres modalitats d’inte-
gració en els col·legis professionals i de participació en 
llurs activitats, i han de regular, en aquest cas, els drets 
i els deures de les persones que s’hi acullin.

4. La incorporació en el col·legi professional de col-
legiació obligatòria on el professional o la professional 
té el domicili professional únic o principal l’habilita 
per exercir la professió a tot el territori de l’Estat, lle-
vat que una llei ho disposi altrament a causa de l’exi-
gència del deure de residència per prestar els serveis 
professionals. Els professionals col·legiats només po-
den restar subjectes al deure de comunicació al col·legi 
professional del lloc on hagin de prestar llurs serveis 
quan així s’estableixi legalment.

5. La incorporació al col·legi professional de col-
legiació obligatòria no és necessària si es tracta de 
professionals de la Unió Europea col·legiats o esta-
blerts legalment amb caràcter permanent en qualsevol 
país de la Unió, que desitgen exercir la professió ocasi-
onalment a Catalunya.

6. La baixa en el col·legi professional es pot produir, 
entre altres causes, per l’incompliment reiterat del pa-
gament de les quotes col·legials obligatòries en els ter-
mes establerts pels estatuts, per la pèrdua dels requisits 
exigits per a la col·legiació, per expulsió de conformi-
tat amb el que disposa l’article 89, per l’incompliment 
de les sancions econòmiques imposades o a petició de 
la persona col·legiada. En el cas de baixa per impaga-
ment, l’abonament de les quotes col·legials pendents, 
amb l’interès legal meritat, comporta la rehabilitació 
automàtica de l’alta col·legial, llevat dels supòsits en 
què subsisteixi algun altre motiu de baixa.
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Capítol IV. Normes d’organització i 
funcionament

Article 29. Autonomia estatutària i democràcia 
interna

1. Els col·legis professionals elaboren i aproven autò-
nomament els estatuts d’organització i funcionament 
respectius.

2. L’organització interna i el funcionament dels col-
legis professionals han de ser democràtics. A aquest 
efecte, els col·legis professionals han de tenir unes nor-
mes d’organització i de funcionament interns que per-
metin la participació dels col·legiats en la gestió i el 
control dels òrgans de govern i han de reconèixer als 
col·legiats els drets i les facultats necessaris per garan-
tir-la. Són nuls de ple dret les disposicions estatutàries 
o de règim intern i els acords o els actes adoptats pels 
òrgans dels col·legis professionals que contravinguin 
aquest principi.

Article 30. Aprovació i modificació dels estatuts

1. Els promotors d’un col·legi professional o les per-
sones que la disposició de creació d’aquest designi a 
aquest efecte han d’acordar el procediment de convo-
catòria i constitució de l’assemblea que n’ha d’aprovar 
els estatuts.

2. L’aprovació i la modiHcació dels estatuts han de ser 
acordades per la junta o assemblea general extraor-
dinària, convocada especialment a aquest efecte. Se 
n’exceptua l’acord de canvi de domicili en la mateixa 
localitat, que pot ser aprovat per la junta o assemblea 
general ordinària.

3. Els estatuts aprovats i llurs modiHcacions s’han de 
trametre al departament de la Generalitat amb compe-
tència en matèria de col·legis professionals, perquè en 
qualiHqui l’adequació a la legalitat, en disposi la ins-
cripció en el Registre de Col·legis Professionals i n’or-
deni la publicació en el Diari O!cial de la Generalitat 

de Catalunya. Si en el termini de sis mesos des de la 
presentació del text aprovat en el registre del departa-
ment competent en matèria de col·legis professionals 
no s’ha notiHcat al col·legi professional interessat una 
resolució expressa, el text s’ha d’entendre aprovats per 
silenci positiu.

4. Els estatuts dels col·legis professionals i les modiH-
cacions respectives entren en vigor l’endemà d’haver 
estat publicats en el Diari O!cial de la Generalitat de 

Catalunya, llevat que estableixin una data d’entrada en 
vigor posterior.

5. La incorporació a un col·legi professional de no-
ves titulacions que comparteixen un conjunt ampli de 
competències professionals es pot dur a terme per mit-
jà d’una modiHcació estatutària adoptada per la junta 
o l’assemblea general extraordinària dels col·legiats i 
aprovada per l’Administració corresponent de la Ge-

neralitat de Catalunya, amb l’informe previ del consell 
de col·legis professionals corresponent, llevat que es 
tracti d’una col·legiació obligatòria, cas en el qual serà 
necessària una norma amb rang de llei.

Article 31. Contingut dels estatuts

Els estatuts dels col·legis professionals han de regular, 
com a mínim:

a) La denominació, que ha d’incloure el mot col·legi, la 
professió corresponent i l’àmbit territorial.

b) El domicili.

c) Les Hnalitats, les funcions i les activitats.

d) Els requisits que s’han de complir per adquirir la 
condició de col·legiat o col·legiada i les causes de sus-
pensió i pèrdua d’aquesta condició.

e) La denominació, el règim de convocatòria i de cons-
titució, la composició i el funcionament de l’òrgan de 
govern; la manera de designar, destituir i renovar llurs 
membres, i la durada del mandat d’aquests, d’acord 
amb l’article 35.

f) La denominació, el règim de convocatòria i de cons-
titució, la composició i el funcionament de l’òrgan ple-
nari.

g) El règim de deliberació i de presa d’acords de l’òr-
gan plenari i de l’òrgan de govern i el procediment 
d’aprovació de les actes.

h) El règim econòmic i pressupostari.

i) Els drets i les obligacions de les persones col·legiades.

j) El règim disciplinari per raó de l’exercici professio-
nal en els termes previstos a l’article 79.

k) Les vies impugnatòries dels col·legiats davant les re-
solucions del col·legi professional.

l) El procediment i els requisits per a la modiHcació 
dels estatuts, la fusió i la segregació.

m) Les causes i el procediment de dissolució i el règim 
de liquidació.

Article 32. Òrgans col·legials

1. Els estatuts dels col·legis professionals han de pre-
veure, com a mínim, l’existència d’un òrgan plenari, 
anomenat junta o assemblea general, i un òrgan de go-
vern, amb la denominació de junta de govern, junta 
directiva o una altra de similar.

2. El règim jurídic d’aplicació als òrgans dels col·legis 
professionals està determinat per les regles establer-
tes a la present llei, les seves normes corporatives i, 
supletòriament, la legislació general de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.
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3. Amb la Hnalitat de garantir la formació correcta de 
la voluntat dels òrgans plenari i de govern, els estatuts 
col·legials han de preveure les regles de convocatòria, 
ordre del dia, documentació que s’ha de posar a dispo-
sició dels col·legiats amb la deguda antelació, quòrums 
i regles de constitució de l’òrgan col·legiat així com 
de desenvolupament de les sessions. En aquest sentit, 
s’han de preveure també les regles relatives a les vo-
tacions, presa d’acords i elaboració i aprovació de les 
actes de les sessions.

Article 33. Òrgan plenari

1. La junta o assemblea general és l’òrgan sobirà del 
col·legi professional. Aquest òrgan delibera sobre qual-
sevol assumpte d’interès per al col·legi, adopta acords 
en l’àmbit de la seva competència i controla l’activitat 
de l’òrgan de govern.

2. La junta o assemblea general, com a òrgan plenari, 
és integrada per totes les persones col·legiades de ple 
dret, exercents i no exercents.

3. Corresponen a la junta o assemblea general les fun-
cions següents:

a) Aprovar i modiHcar els estatuts del col·legi profes-
sional.

b) Elegir els membres de l’òrgan de govern de la ma-
nera que estableix l’article 35 i decidir-ne la destitució.

c) Aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern, el 
pressupost i els comptes anuals, i Hxar les quotes col-
legials.

d) Acordar la fusió, la segregació o la dissolució del 
col·legi professional.

e) Aprovar i modiHcar el reglament de règim interior.

f) Resoldre sobre qualsevol qüestió que li atribueixin 
les lleis, els reglaments o els estatuts o que no sigui re-
servada a l’òrgan de govern.

g) Aprovar i modiHcar les normes referides a l’exercici 
i la deontologia professionals, incloent-hi les normes 
disciplinàries, quan no sigui competència del consell 
de col·legis professionals o quan aquest no existeixi.

4. Totes les persones col·legiades no suspeses en l’exer-
cici de llurs drets tenen dret de vot en l’òrgan plena-
ri. Els estatuts han de regular les modalitats d’exercici 
d’aquest dret i poden establir normes de ponderació del 
vot de les persones col·legiades exercents i no exercents.

5. L’òrgan plenari s’ha de reunir almenys una vega-
da l’any amb caràcter ordinari. També es pot reunir 
amb caràcter extraordinari a iniciativa de l’òrgan de 
govern, o a petició del nombre de persones col·legiades 
que s’estableixi estatutàriament. En tots els casos, l’òr-
gan plenari ha d’ésser convocat si ho demana un nom-
bre de persones col·legiades exercents superior al 5% 
del total o un nombre de delegats o representants supe-
rior al 20% per a l’assemblea de delegats.

6. Els estatuts han d’establir mitjans que facilitin la 
participació de les persones col·legiades en la delibe-
ració i la presa d’acords en l’òrgan plenari. Especial-
ment, si escau per raó de l’elevat nombre de persones 
col·legiades, han de regular la possibilitat de recórrer a 
procediments telemàtics per a l’exercici del dret de vot 
en els procediments electorals, i establir-ne els requi-
sits i les garanties d’ús. La votació per via telemàtica 
ha de complir els principis que regeixen la utilització 
dels mitjans electrònics per part de les administraci-
ons públiques de Catalunya i, en concret, ha de perme-
tre acreditar la identitat i la condició de col·legiat o col-
legiada de la persona emissora, la condició d’exercent 
o no exercent, si s’escau, el sentit del vot i la inalterabi-
litat del contingut del missatge.

Article 34. Òrgan de govern

1. L’òrgan de govern, que es pot identiHcar amb la de-
nominació de junta de govern, junta directiva o una al-
tra de similar, administra el col·legi, executa els acords 
de l’òrgan plenari, designa, si escau, els representants 
del col·legi en el consell de col·legis respectiu i exerceix 
la potestat disciplinària i la resta de funcions que li 
atribueixin els estatuts, seguint les directrius de l’òr-
gan plenari.

2. Les facultats de l’òrgan de govern s’estenen amb ca-
ràcter general a tots els actes propis de les Hnalitats del 
col·legi professional, sens perjudici que els estatuts en 
puguin determinar d’altres per als quals es requereixi 
l’autorització expressa de l’òrgan plenari.

3. L’òrgan de govern pot delegar l’exercici de les seves 
funcions de naturalesa pública administrativa d’acord 
amb les normes de procediment administratiu. Per a 
les funcions de naturalesa privada, pot delegar en un 
o una dels seus membres o en més d’un, o nomenar 
apoderats generals o especials. No són delegables els 
actes que hagin d’ésser autoritzats o aprovats per l’òr-
gan plenari.

4. Els estatuts han d’establir i regular les causes i els 
procediments de suspensió o destitució dels membres 
dels òrgans de govern per incompliment de llurs obli-
gacions, sens perjudici de l’exercici d’accions de res-
ponsabilitat.

5. L’exercici de la moció de censura o de la qüestió de 
conHança a l’òrgan de govern es regeix pel que dis-
posen els respectius estatuts. En qualsevol cas, es re-
quereix una majoria qualiHcada per a l’aprovació de la 
moció de censura, i una majoria simple per a l’aprova-
ció de la qüestió de conHança.

Article 35. Composició i càrrecs de l’òrgan  
de govern

1. L’òrgan de govern té caràcter col·legiat. Els seus 
membres han de ser elegits, en una reunió de l’assem-
blea general o seguint el sistema electoral que alter-
nativament regulin els estatuts, mitjançant sufragi 
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universal, lliure, directe i secret de totes les persones 
col·legiades. El mandat dels membres de l’òrgan de go-
vern no pot excedir els quatre anys, i l’exercici d’un 
mateix càrrec en aquest òrgan queda limitat, comptant 
les reeleccions que es puguin produir, a un màxim de 
dotze anys consecutius.

2. Els estatuts han d’establir mesures que facilitin la 
participació proporcionada de dones i homes en la 
composició dels òrgans de govern. A aquest efecte, és 
un principi inspirador la proporcionalitat d’homes i 
dones existent entre els col·legiats.

3. L’òrgan de govern ha d’estar integrat, com a mínim, 
per tres persones, amb els càrrecs de president o pre-
sidenta –que pot tenir també la denominació de degà 
o degana, síndic o síndica, o una altra de similar–, de 
secretari o secretària i de tresorer o tresorera.

4. En el supòsit que quedin vacants més de la meitat 
dels càrrecs de l’òrgan de govern, s’ha d’aplicar el que 
disposin els estatuts col·legials. En el cas que no hi ha-
gi previsió estatutària, el consell de col·legis professio-
nals corresponent ha d’adoptar les mesures oportunes 
per tal que quedin coberts de manera provisional. En 
els casos en què no existeix un consell de col·legis pro-
fessionals, s’han de designar els col·legiats amb més 
antiguitat per cobrir els càrrecs vacants de manera 
provisional.

Aquest òrgan de govern provisional, en el termini d’un 
mes, ha de convocar eleccions per cobrir la totalitat 
dels càrrecs de l’òrgan de govern. L’òrgan de govern 
provisional únicament durà a terme actes de gestió or-
dinària i exercirà les seves funcions Hns que prenguin 
possessió els escollits en virtut d’unes eleccions.

5. Correspon al president o presidenta exercir les fun-
cions de representació ordinària del col·legi professio-
nal i les altres que els estatuts, la llei i els reglaments 
li atorguin.

6. Correspon al secretari o secretària exercir les fun-
cions de fedatari o fedatària dels actes i els acords del 
col·legi professional.

7. Correspon al tresorer o tresorera custodiar i contro-
lar els recursos de l’entitat i elaborar els comptes anu-
als de la corporació.

Capítol V. Modificacions de l’estructura  
i dissolució dels col·legis professionals

Article 36. Modificacions d’àmbit territorial 
per via de fusió

1. La fusió de dos o més col·legis professionals de la 
mateixa professió i de diferent àmbit territorial es pot 
dur a terme per mitjà de l’extinció dels col·legis pro-
fessionals que hi participen i la constitució d’un nou 
col·legi professional, amb transmissió a aquest de llur 
patrimoni, o bé per mitjà de l’absorció d’un col·legi 

professional o de diversos per un altre, que n’ha de 
modiHcar la denominació i l’àmbit territorial.

2. L’acord de fusió de dos col·legis professionals o més 
ha de ser adoptat per la junta o l’assemblea general ex-
traordinària dels col·legiats que pretenguin fusionar-se, 
per majoria simple dels col·legiats assistents, i ha de ser 
aprovat per una norma amb rang de llei quan almenys 
una de les professions titulades afectades sigui de col-
legiació obligatòria, o per decret del Govern en els al-
tres supòsits, en ambdós casos amb l’informe previ del 
consell de col·legis professionals corresponent.

Article 37. Modificacions de l’àmbit territorial 
per via d’escissió

1. L’escissió territorial de col·legis professionals té ca-
ràcter excepcional i només es permet per raons, justi-
Hcades degudament, de millor compliment de les fun-
cions de naturalesa pública administrativa que tenen 
encomanades.

2. L’acord d’escissió ha d’ésser adoptat per la junta o 
assemblea general extraordinària del col·legi professi-
onal afectat, tant si es produeix per divisió com per 
segregació, i requereix el vot favorable de la majoria 
absoluta dels col·legiats de ple dret, llevat que els esta-
tuts estableixin una majoria més qualiHcada. L’acord 
ha d’ésser aprovat, amb l’informe previ del consell de 
col·legis professionals corresponent, per decret del Go-
vern, que n’ha de valorar l’oportunitat i la convenièn-
cia, atenent l’impacte en l’organització col·legial cor-
responent.

3. En el cas de segregació, cal una petició prèvia, adre-
çada a l’òrgan de govern del col·legi professional, de la 
meitat més un dels professionals col·legiats residents 
en l’àmbit territorial del col·legi projectat.

Article 38. Fusió o segregació

1. La fusió de col·legis de diferents professions i la se-
gregació d’un col·legi professional, si comporta la cre-
ació d’un de nou per a l’exercici d’una professió que 
requereixi una titulació diferent de la del col·legi pro-
fessional d’origen, s’han d’aprovar per llei del Parla-
ment, amb els requisits i els efectes regulats per l’arti-
cle 17, amb l’informe previ del consell o els consells de 
col·legis professionals corresponents.

2. L’acord de fusió o segregació ha de ser adoptat per 
la junta o l’assemblea general extraordinària dels col-
legis professionals que pretenguin fusionar-se o del col-
legi professional afectat per la segregació, amb la for-
ma i els requisits que estableixin els estatuts.

Article 39. Causes de dissolució

1. Els col·legis professionals de col·legiació voluntària 
es poden dissoldre per les causes següents:

a) La pèrdua dels requisits legals necessaris perquè la 
professió tingui caràcter col·legial.
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b) L’acord de la junta o l’assemblea general, adoptat 
amb la forma i els requisits que estableixin els estatuts.

c) La baixa de les persones col·legiades, si el nombre 
d’aquestes queda reduït a un nombre inferior al de les 
persones necessàries per proveir tots els càrrecs de 
l’òrgan de govern, d’acord amb els estatuts.

d) La fusió mitjançant la constitució d’un nou col·legi 
professional o l’absorció per un altre col·legi profes-
sional.

e) La insuHciència dels ingressos del col·legi per garan-
tir-ne la sostenibilitat econòmica.

f) L’escissió mitjançant la divisió.

g) Altres causes establertes pels estatuts.

2. Els col·legis professionals de col·legiació obligatòria 
es poden dissoldre, només, per causa de la seva fusió 
amb un altra corporació col·legial o de la seva absorció 
per un altre col·legi professional. En qualsevol cas, s’ha 
de garantir que els seus col·legiats poden quedar inte-
grats en un col·legi professional.

Article 40. Procediment de dissolució

1. El procediment de dissolució de col·legis professi-
onals es produeix per iniciativa pròpia del col·legi, 
d’acord amb les previsions d’aquest precepte.

2. En el cas que es doni alguna de les causes de disso-
lució a què fa referència l’article 39 i el col·legi profes-
sional no hagi iniciat el procediment de dissolució, tot 
i haver estat requerit pel departament de la Generalitat 
amb competència en matèria de col·legis professionals, 
aquest pot iniciar el procediment de dissolució. En 
aquest cas ha de donar audiència al col·legi professio-
nal afectat i requerir l’informe del consell de col·legis 
professionals corresponent.

3. La dissolució d’un col·legi professional requereix un 
decret del Govern, el qual ha d’establir el procediment 
per a la liquidació del patrimoni, el nomenament de 
les persones o de la comissió encarregades de dur-la a 
terme i la destinació del romanent, d’acord amb els es-
tatuts del col·legi professional dissolt i la llei.

Títol IV. Consells de col·legis professionals

Capítol I. Disposicions generals

Article 41. Creació dels consells de col·legis 
professionals

1. Si l’organització col·legial d’una professió titulada 
és formada per diferents col·legis territorials, aquests 
s’han d’integrar necessàriament en un consell català 
de la professió, mitjançant l’agrupació dels col·legis 
professionals corresponents.

2. Els consells de col·legis professionals són creats per 
llei.

3. No cal crear un consell de col·legis professionals si 
la professió titulada només té un únic col·legi professi-
onal d’àmbit català. En aquest cas, el col·legi professi-
onal també exerceix les funcions atribuïdes al consell.

Article 42. Naturalesa i personalitat 
jurídiques

Els consells de col·legis professionals són corporacions 
de dret públic, dotades de personalitat jurídica pròpia i 
amb plena capacitat d’obrar per al compliment de llurs 
Hnalitats. La personalitat jurídica dels consells de col-
legis professionals s’adquireix d’ençà de l’entrada en 
vigor de la norma de creació, i la capacitat d’obrar, 
d’ençà de la constitució de llurs òrgans, que ha de ser 
publicada en el Diari O!cial de la Generalitat de Ca-

talunya.

Article 43. Finalitat

Els consells de col·legis professionals tenen com a H-
nalitat la representació i la defensa generals de la pro-
fessió, d’acord amb els interessos i les necessitats de la 
societat en relació amb l’exercici professional.

Capítol II. Funcions dels consells de col·legis 
professionals

Article 44. Funcions

1. Els consells de col·legis professionals tenen les fun-
cions de naturalesa pública administrativa següents:

a) Exercir la representació i la defensa generals de la 
professió en l’àmbit de Catalunya i la coordinació dels 
col·legis professionals que els integren.

b) Elaborar les normes relatives a l’exercici professio-
nal i al règim disciplinari comunes a la professió.

c) Informar sobre els projectes normatius que els tra-
meti el Govern o un departament de la Generalitat.

d) Mitjançar en els con\ictes que puguin sorgir entre 
els col·legis professionals o, si escau, resoldre’ls per via 
arbitral, i exercir les funcions disciplinàries en relació 
amb els membres dels òrgans de govern dels col·legis 
professionals.

e) Vetllar perquè l’actuació dels col·legis professionals 
s’ajusti al principi d’igualtat d’oportunitats entre dones 
i homes de manera que no es produeixi cap tipus de 
discriminació.

f) Les altres funcions de naturalesa pública adminis-
trativa que els atribueix la legislació vigent, qualssevol 
altres funcions que els siguin encomanades per les ad-
ministracions públiques i la col·laboració amb aques-
tes mitjançant la realització d’estudis, informes, esta-
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dístiques i altres activitats relacionades amb les seves 
Hnalitats.

g) També poden exercir altres funcions de naturale-
sa pública administrativa per delegació del Govern, en 
els mateixos termes i condicions que els col·legis pro-
fessionals.

2. És funció dels consells de col·legis professionals ela-
borar i mantenir actualitzat un codi deontològic i de 
bones pràctiques, que ha de contenir els valors o les 
regles de comportament que han de guiar la seva actu-
ació professional o de govern i que, sens perjudici del 
règim disciplinari aplicable a l’exercici d’una profes-
sió, han de ser respectats pels professionals.

El codi deontològic i de bones pràctiques de cada pro-
fessió s’ha de publicar a la pàgina web del consell de 
col·legis professionals a través de la Hnestreta única, de 
manera que sigui accessible per a tots als col·legiats ai-
xí com per a les persones consumidores i usuaris.

Aquesta funció s’ha d’exercir respectant les disposici-
ons generals establertes en aquests àmbits.

3. Els consells de col·legis professionals poden exercir 
altres activitats de naturalesa privada, especialment 
en relació amb el foment, la creació i l’organització de 
serveis i prestacions en interès dels col·legis professio-
nals i dels professionals col·legiats.

Article 45. Potestat normativa

1. Els consells de col·legis professionals tenen capacitat 
normativa en relació amb l’elaboració de les normes 
relatives a l’exercici de la professió i al règim discipli-
nari comunes a la professió a Catalunya, mitjançant 
l’aprovació dels anomenats estatuts generals, que han 
de ser aprovats pel Govern.

2. Així mateix, els consells de col·legis professionals 
elaboren les normes d’organització i funcionament, 
que s’han de contenir en els seus estatuts de funcio-
nament intern.

3. La capacitat normativa i la potestat reglamentària 
dels consells de col·legis professionals s’ha d’ajustar al 
que estableixen les lleis i les disposicions de caràcter 
general.

Capítol III. Estatuts generals

Article 46. Contingut dels estatuts generals

1. Els consells de col·legis professionals han d’elaborar 
per a tots els col·legis d’una mateixa professió, prèvia 
audiència d’aquests, uns estatuts generals que s’han de 
sotmetre a l’aprovació del Govern.

2. Els estatuts generals han de regular, com a mínim, 
les matèries següents:

a) Adquisició, denegació, suspensió i pèrdua de la con-
dició de col·legiat i classes de col·legiats.

b) Drets i deures dels col·legiats.

c) Òrgans de govern dels consells de col·legis pro-
fessionals i normes de constitució i funcionament 
d’aquests. La seva concreció es conté en els estatuts de 
funcionament intern.

d) Règim disciplinari, que s’ha de regular de confor-
mitat amb aquesta llei i tenint en compte les particula-
ritats pròpies de cada professió.

e) Finalitats i funcions especiHques dels consells.

f) Relacions entre els consells i els col·legis professi-
onals.

g) Altres matèries que puguin millorar el funciona-
ment dels consells i les seves relacions amb els col-
legis professionals, en desenvolupament i consecució 
de les funcions i competències que els són pròpies.

Article 47. Procediment d’elaboració  
i aprovació dels estatuts generals

1. El procediment d’elaboració i aprovació dels esta-
tuts generals s’ha d’ajustar, en tots els casos, al que es-
tableixen les lleis i les disposicions de caràcter general. 
El procediment d’elaboració ha d’incloure, en tots els 
supòsits, un període d’informació pública col·legial per 
un termini no inferior un mes, a H que els col·legiats 
puguin conèixer la memòria justiHcativa del projecte i 
el contingut d’aquest últim i formular al·legacions, sug-
geriments o esmenes que considerin convenients, a les 
quals s’ha de donar resposta abans de la presentació 
del projecte a l’òrgan competent per la seva aprovació.

2. Els estatuts generals aprovats i llurs modiHcacions 
ho han de ser per l’òrgan de govern del consell de col-
legis professionals respectiu. Els estatuts generals així 
aprovats es remeten al Govern, a través del departa-
ment competent en matèria de col·legis professionals, 
per tal que en qualiHqui l’adequació a la legalitat i 
l’aprovi mitjançant un acord que es publica al Diari 

O!cial de la Generalitat de Catalunya.

Si en el termini de sis mesos des de la presentació del 
text aprovat en el registre del departament de la Ge-
neralitat competent en matèria de col·legis professio-
nals no s’ha notiHcat al consell interessat cap resolució 
expressa, s’han d’entendre aprovats per silenci positiu.

3. Els estatuts generals de les professions i les seves 
modiHcacions respectives entren en vigor l’endemà 
d’haver estat publicats en el Diari O!cial de la Gene-

ralitat de Catalunya, llevat que estableixin una data 
d’entrada en vigor posterior.
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Capítol IV. Estatuts de funcionament intern

Article 48. Autonomia estatutària i contingut 
dels estatuts de funcionament

1. Els consells de col·legis professionals elaboren i 
aproven autònomament llurs estatuts de funcionament.

2. Els estatuts de funcionament dels consells de col-
legis professionals han de regular:

a) La denominació, que ha d’incloure l’expressió con-
sell de col·legis, la professió corresponent i la menció 
de Catalunya com a àmbit territorial.

b) El domicili.

c) Les Hnalitats, les funcions i les activitats respectives.

d) La denominació, el règim de convocatòria i de 
constitució, el funcionament i la composició de llur òr-
gan plenari, i també la manera de designar, destituir 
i renovar-ne els membres, i la durada de llur mandat.

e) El règim de deliberació i d’adopció d’acords de llur 
òrgan plenari i el procediment d’aprovació de les actes.

f) El procediment disciplinari d’aplicació als àmbits 
de la seva competència.

g) El procediment i els requisits de modiHcació dels 
estatuts, amb garantia del tràmit d’audiència als col-
legis professionals que l’integren.

h) El règim econòmic i pressupostari.

i) Els altres aspectes necessaris per a l’exercici de llurs 
funcions en relació amb els col·legis professionals.

3. Un cop aprovats, s’ha de garantir l’adequada publi-
citat dels estatuts de funcionament intern dels con-
sells a través dels mitjans habituals de difusió dels 
seus actes.

Article 49. Organització

1. Cada consell de col·legis professionals ha de tenir un 
òrgan plenari en el qual han d’estar representats tots 
els col·legis professionals que l’integren. Si així ho es-
tableixen els estatuts, l’òrgan plenari pot delegar fun-
cions d’execució dels acords i el despatx d’afers de trà-
mit en una comissió permanent o en alguns dels seus 
membres.

2. L’òrgan plenari ha de tenir com a mínim un presi-
dent o presidenta, amb la denominació que eventual-
ment s’estableixi, un secretari o secretària i un tresorer 
o tresorera. Llevat que els estatuts ho disposin altra-
ment, la presidència del consell és assumida de ma-
nera rotatòria per representants de cadascun dels col-
legis professionals integrats en el consell de col·legis 
professionals, seguint l’ordre i la periodicitat acordats 
pel mateix consell o, si no hi ha acord, per ordre de 
major a menor nombre de persones col·legiades i per 
un període de dos anys.

3. Corresponen al president o presidenta la represen-
tació ordinària del consell de col·legis professionals i 
la resta de funcions que els estatuts, la llei i els regla-
ments li atorguin.

Article 50. Adopció d’acords

1. Els acords de l’òrgan plenari del consell de col·legis 
professionals s’adopten per majoria simple de vots dels 
membres presents o representats, seguint el sistema de 
vot ponderat establert per l’apartat 2.

2. Correspon a cada col·legi professional integrat en el 
consell de col·legis professionals, d’acord amb el siste-
ma de vot ponderat, un nombre de vots igual al nom-
bre de persones col·legiades. Tanmateix, per a l’adop-
ció d’acords també cal el vot favorable de més d’una 
quarta part de la representació dels col·legis professi-
onals presents.

3. El còmput del nombre de persones col·legiades, a 
l’efecte de la ponderació regulada per l’apartat 2, s’ha 
de fer a 31 de desembre de cada any, sens perjudici 
d’altres requisits que puguin exigir els estatuts.

4. A l’efecte de l’exercici del dret de vot, els mem-
bres del consell de col·legis professionals designats per 
elecció d’un col·legi professional o per raó de llur per-
tinença a aquest han d’actuar en el mateix sentit.

5. Els estatuts de funcionament del consell de col·legis 
professionals poden establir, per a qüestions determi-
nades, règims de majoria qualiHcada, de proporciona-
litat o de vot personal no ponderat.

Capítol V. Causes de dissolució

Article 51. Dissolució

1. Els consells de col·legis professionals es poden dis-
soldre per raó de la dissolució de tots els col·legis pro-
fessionals que els integren, la reducció d’aquests a un 
de sol o llur fusió en un sol col·legi professional d’àm-
bit català.

2. L’extinció dels consells de col·legis professionals es 
fa per mitjà d’un decret del Govern.

Títol V. Disposicions comunes als col·legis 
professionals i als consells de col·legis 
professionals

Capítol I. Disposicions generals

Article 52. Règim jurídic

1. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals, en llur condició de corporacions de dret 
públic i en l’àmbit de llurs funcions de naturalesa pú-
blica administrativa, actuen d’acord amb el dret admi-
nistratiu i exerceixen les potestats inherents a l’Admi-
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nistració pública, i els són d’aplicació les previsions de 
la legislació general de règim jurídic i procediment de 
les administracions públiques de Catalunya així com 
de la utilització dels mitjans electrònics en el sector 
públic.

2. En l’exercici de llurs funcions de naturalesa públi-
ca administrativa, els col·legis professionals i els con-
sells de col·legis professionals han d’aplicar, en llurs 
relacions amb les persones col·legiades i els ciutadans, 
els drets i les garanties procedimentals que estableix 
la legislació general de règim jurídic i procediment de 
les administracions públiques de Catalunya; en par-
ticular, han de respectar el tràmit d’audiència en les 
decisions que els afectin. Així mateix, en el desenvo-
lupament d’aquestes funcions, han de garantir la seva 
imparcialitat i transparència.

3. Els actes dictats pels col·legis professionals i els con-
sells de col·legis professionals en l’exercici de llurs fun-
cions de naturalesa pública administrativa, llevat dels 
supòsits en què una disposició estableixi el contrari, 
són immediatament executius. En aquest sentit, els col-
legis professionals i els consells de col·legis professio-
nals poden procedir a l’execució forçosa d’aquells ac-
tes, de conformitat amb la legislació de règim jurídic 
de les administracions públiques i procediment admi-
nistratiu comú, amb total respecte pel principi de pro-
porcionalitat.

4. En l’exercici de llurs funcions privades, els col·legis 
professionals i els consells de col·legis professionals 
resten sotmesos al dret privat. La contractació i el rè-
gim patrimonial es regeixen de conformitat amb el 
dret privat, i les relacions amb llur personal es regei-
xen per la legislació laboral. Els col·legis professionals 
i els consells de col·legis professionals han d’habilitar 
un procediment que garanteixi les condicions de pu-
blicitat, transparència i no-discriminació en aquest 
àmbit

5. Les relacions entre els col·legis professionals i els 
consells de col·legis professionals es regeixen pel prin-
cipi d’atribució de competències.

Article 53. Recursos

1. Els actes, acords i altres actuacions dels col·legis 
professionals i dels consells de col·legis professionals, 
dictats o produïts en l’exercici de funcions de naturale-
sa pública administrativa, subjectes al dret administra-
tiu, posen H a la via administrativa i poden ser objecte 
de recurs directament davant la jurisdicció contencio-
sa administrativa, en els termes previstos en la llei re-
guladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
No obstant això, prèviament poden ser objecte de re-
curs potestatiu de reposició, en els termes previstos en 
la legislació general de règim jurídic i procediment de 
les administracions públiques de Catalunya.

2. Els acords i els actes dels col·legis professionals i 
dels consells de col·legis professionals dictats en exer-

cici de funcions delegades poden ser objecte de recurs 
davant l’administració delegant. La resolució d’aquest 
recurs posa H a la via administrativa.

3. Les actuacions del col·legis professionals i dels con-
sells de col·legis professionals en altres àmbits, i en es-
pecial les de caràcter mercantil, civil i laboral, es di-
luciden davant dels òrgans judicials competents dels 
respectius ordres jurisdiccionals.

Article 54. Règim econòmic i pressupostari

1. Els col·legis professionals han d’aprovar anualment 
llurs pressupostos, d’acord amb les previsions dels 
seus estatuts, i regular i Hxar les aportacions del col-
legiats.

Els consells de col·legis professionals han d’aprovar 
anualment llurs pressupostos, d’acord amb les previ-
sions estatutàries, i Hxar proporcionalment la partici-
pació dels col·legis professionals en les despeses del 
consell.

2. Els recursos econòmics dels col·legis professionals 
i els consells de col·legis professionals poden proce-
dir de les quotes col·legials obligatòries, dels ingressos 
propis que percebin com a contraprestació per les ac-
tivitats que realitzin, del rendiment que obtinguin dels 
béns i valors que constitueixen el seu patrimoni, de les 
aportacions voluntàries a títol gratuït d’entitats priva-
des i de particulars, o de qualssevol altres ingressos 
ordinaris o extraordinaris que percebin de conformitat 
amb la llei i els seus estatuts.

3. Els col·legis professionals poden establir quotes 
d’inscripció o col·legiació, les quals en cap cas poden 
superar el cost associat a la tramitació de la inscripció.

4. Els col·legiats estan obligats al pagament de les quo-
tes necessàries per al sosteniment de les funcions de 
naturalesa pública administrativa i els serveis obliga-
toris que ha de prestar el col·legi professional.

5. Les quotes col·legials obligatòries són iguals per 
a tots els col·legiats, sens perjudici que puguin esta-
blir-se quotes reduïdes per als col·legiats de menor an-
tiguitat i per als no exercents i per a supòsits de ne-
cessitat social. Els col·legis professionals de pertinença 
obligatòria han d’establir uns règims especials boniH-
cats de quotes col·legials obligatòries per als col·legiats 
en situació acreditada de desocupació o d’altres supò-
sits de necessitat social.

6. Per la prestació dels serveis que corresponguin a 
llurs funcions de naturalesa pública administrativa, 
els col·legis i els consells de col·legis professionals po-
den percebre taxes i altres contraprestacions, les quals 
s’han de determinar d’acord amb la llei i han de ser 
conformes amb el principi de cost efectiu del servei.

7. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals poden cobrar els serveis voluntaris que 
decideixin prestar. En cap cas pot obligar-se el col-

Fascicle segon
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legiat a contractar els serveis voluntaris dels col·legis 
professionals i els consells de col·legis professionals.

8. La subscripció d’assegurances i la prestació de ser-
veis de protecció social complementària a través de les 
corporacions col·legials s’han de considerar, en tot cas, 
serveis voluntaris.

Article 55. Obligacions comptables

1. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals han de portar llibres de comptabilitat de-
tallats que permetin, en tot moment, conèixer la seva 
situació Hnancera i patrimonial, així com comprovar 
el compliment de les obligacions imposades per la le-
gislació vigent.

2. Els llibres de tresoreria, inventaris i balanços han de 
contenir, de conformitat amb els principis de compta-
bilitat generalment acceptats:

a) L’inventari anual de tots els béns.

b) El compte d’ingressos, en el qual s’han de consig-
nar, com a mínim, les següents categories d’ingressos:

– Quantia global de les quotes i aportacions dels seus 
col·legiats o membres desglossades per concepte i per 
tipus de serveis prestats, així com les normes per al 
seu càlcul i aplicació.

– Ingressos procedents del seu propi patrimoni.

– Ingressos procedents de donacions.

– Subvencions i altres rendiments de caràcter públic.

– Rendiments procedents de les activitats del col·legi 
professional o del consell de col·legis professionals.

c) El compte de despeses, en el qual s’han de consig-
nar, com a mínim, les següents categories de despeses:

– Despeses de personal.

– Retribucions i dietes dels membres de l’òrgan de go-
vern i d’altres càrrecs electes, percebudes per raó del 
càrrec.

– Despeses d’adquisició de béns i serveis corrents.

– Despeses Hnanceres de préstecs.

– Altres despeses d’administració.

– Despeses de les activitats pròpies del col·legi profes-
sional o el consell de col·legis professionals.

d) Les operacions de capital relatives a:

– Crèdits o préstecs d’institucions Hnanceres.

– Inversions.

– Deutors i creditors.

3. Els comptes anuals comprenen el balanç, el compte 
de resultats i una memòria explicativa de l’un i l’al-
tre. En tot cas, aquesta memòria ha de contenir una 
estimació separada dels ingressos i despeses que s’han 

obtingut o realitzat en l’exercici de funcions de natura-
lesa pública administrativa.

La memòria s’ha d’acompanyar, així mateix, d’un an-
nex, en el qual s’han d’especiHcar, de manera deta-
llada, les condicions contractuals estipulades en els 
crèdits o préstecs de qualsevol classe que el col·legi 
professional o el consell de col·legis professional man-
tingui amb les entitats de crèdit. S’ha d’identiHcar l’en-
titat concessionària, l’import atorgat, el tipus d’interès 
i el termini d’amortització del crèdit o préstec, i el deu-
te pendent en el moment del tancament de l’exercici 
corresponent, com també indicar qualsevol contingèn-
cia rellevant sobre el compliment de les condicions 
pactades.

4. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals estan obligats a fer públics, a través de 
la Hnestreta única prevista a l’article 60 d’aquesta llei, 
els comptes anuals, de manera que aquesta informació 
sigui accessible per als ciutadans de manera gratuïta 
i fàcil.

Article 56. Control dels comptes

1. Els col·legis professionals de col·legiació obligatòria 
i els consells de col·legis professionals de col·legiació 
obligatòria han de preveure un sistema de control in-
tern que garanteixi la intervenció i comptabilització 
adequades de tots els actes i documents dels quals es 
derivin drets i obligacions de contingut econòmic, de 
conformitat amb els seus estatuts.

2. Els comptes anuals han de ser revisats per un audi-
tor de comptes, que ha d’emetre un informe detallat 
sobre el resultat de la seva actuació de conformitat 
amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria 
de comptes.

Article 57. Relacions amb l’Administració  
de la Generalitat

1. Les relacions dels col·legis professionals i els con-
sells de col·legis professionals amb l’Administració de 
la Generalitat es regeixen pels principis de coordina-
ció i cooperació.

2. La intervenció de l’Administració de la Generalitat 
sobre l’actuació i el funcionament dels col·legis profes-
sionals i dels consells de col·legis professionals només 
es pot produir en els supòsits establerts per la llei i té 
caràcter reglat.

3. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals es relacionen amb l’Administració de la 
Generalitat per mitjà del departament competent en 
aquesta matèria. El Govern ha d’establir els mecanis-
mes de coordinació interdepartamental necessaris per 
a les qüestions relatives als diversos continguts de les 
professions col·legiades.

4. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals tenen el deure de lliurar a la Generali-
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tat la informació que aquesta els requereixi en relació 
amb l’exercici de llurs funcions de naturalesa pública 
administrativa. També tenen el deure d’elaborar i tra-
metre a la Generalitat una memòria anual de la gestió 
econòmica, de les activitats realitzades, de les altes i 
les baixes produïdes i de les altres dades d’interès ge-
neral que es desprenen del funcionament i de l’actu-
ació dels col·legis. S’han d’establir per reglament els 
requisits de compliment d’aquest deure i de publicitat 
de la memòria.

5. L’Administració de la Generalitat pot adoptar les 
mesures d’execució subsidiària necessàries en cas 
d’incompliment greu, per part dels col·legis professio-
nals i els consells de col·legis professionals, de les fun-
cions i les obligacions de caràcter públic que aquesta 
llei els assigna. L’exercici d’aquesta potestat correspon 
al Govern a instància del departament competent en 
matèria de col·legis professionals, sempre que el col-
legi professional o el consell de col·legis professionals 
afectat no hagi resolt la situació d’incompliment dins 
el termini assenyalat en el requeriment previ que li ha 
de fer el departament esmentat, el qual no pot ésser in-
ferior a un mes.

6. Els col·legis professionals, els consells de col·legis 
professionals i l’Administració de la Generalitat han de 
promoure iniciatives per fer efectiva la igualtat d’opor-
tunitats entre les dones i els homes en l’àmbit d’actuaci-
ons dels col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals.

Article 58. Relacions amb altres entitats  
de la mateixa professió

1. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals de Catalunya són autònoms respecte a 
les altres entitats de la mateixa professió de fora de llur 
àmbit territorial.

2. Les relacions dels col·legis professionals i dels con-
sells de col·legis professionals amb les entitats a què 
es refereix l’apartat 1, es regeixen pels principis de 
col·laboració i cooperació voluntàries i es formalitzen 
mitjançant un acord o un conveni, sens perjudici del 
dret d’accés, d’acció i de representació directa dels col-
legis professionals i consells de col·legis professionals 
davant totes les institucions de l’Estat i de les funcions 
de representació general que puguin complir.

3. Els col·legis professionals participen en el sosteni-
ment econòmic del consell autonòmic de la seva pro-
fessió i altres entitats de la mateixa professió de fora 
de llur àmbit territorial, amb aportacions per a les des-
peses que es derivin del compliment de les funcions 
de coordinació de col·legis professionals i de represen-
tació de la professió en llur àmbit territorial pròpies 
d’aquestes entitats.

4. Les despeses pel desenvolupament de funcions i 
serveis que no es corresponguin amb les previstes a 
l’apartat anterior, són satisfetes per cada col·legi pro-

fessional previ acord, pacte individual o vot favorable 
en el si d’un òrgan col·legiat d’aquestes organitzacions.

5. En qualsevol cas, els consells autonòmics i altres 
entitats de la mateixa professió de fora de l’àmbit terri-
torial del col·legi han d’intentar evitar que es produeixi 
una duplicitat dels seus serveis i funcions quan sigui 
l’hora de prestar-los.

Capítol II. Transparència i bon govern

Article 59. Principi de transparència i regles  
de bon govern

1. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals estan subjectes, pel que fa a la seva es-
tructura i funcionament, al principi de transparència, 
en els termes previstos a l’article 71 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya així com a la legislació vigent 
en aquest àmbit. Així mateix, els seus òrgans de go-
vern estan subjectes, en la seva gestió, al principi de 
bon govern.

2. En relació amb les seves funcions de naturale-
sa pública administrativa, els col·legis professionals 
i els consells de col·legis professionals han de garan-
tir la màxima accessibilitat a la informació, deguda-
ment actualitzada, relacionada amb la seva activitat, 
amb independència del seu suport. I sens perjudici de 
l’aplicabilitat dels límits previstos a la legislació sobre 
transparència i la resta de l’ordenament jurídic.

3. Així mateix, els col·legis i consells de col·legis han 
d’establir mecanismes adequats de participació ciuta-
dana en l’exercici de les seves funcions públiques.

4. Els membres dels òrgans de govern dels col·legis 
professionals i els consells de col·legis professionals 
han d’exercir el seu càrrec de conformitat amb les re-
gles de bon govern, respectant les previsions de l’arti-
cle 62, la legislació que resulti d’aplicació i els instru-
ments de bon govern que ells mateixos aprovin.

5. Per donar compliment al principi de transparència 
i a les regles bon govern, els col·legis professionals i 
els consells de col·legis professionals han de fer ús dels 
mitjans telemàtics, de conformitat amb la legislació 
que regula la utilització de mitjans electrònics per part 
de les administracions públiques de Catalunya.

Article 60. Finestreta única i règim d’accés  
a les dades

1. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals han de disposar d’una pàgina web per tal 
que, a través de la Hnestreta única empresarial, els pro-
fessionals puguin realitzar tots els tràmits i procedi-
ments necessaris per accedir a la professió, garantir 
el lliure accés i exercici a les activitats de serveis, així 
com conèixer l’estat de tramitació dels procediments 
en què es tingui la condició d’interessat, a través d’un 
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únic punt, per via electrònica i a distància. Així ma-
teix s’ha de facilitar mitjançant la Hnestreta única la 
informació útil per a la millor defensa dels drets de les 
persones consumidores i usuaris

2. En tot cas, els col·legis professionals i els consells de 
col·legis professionals han de garantir que sigui possi-
ble obtenir, mitjançant la Hnestreta única:

a) L’accés al registre de col·legiats, que ha d’estar actu-
alitzat i en el qual han de constar les següents dades: 
nom i cognoms dels professionals col·legiats, número 
de col·legiació, títols oHcials, domicili professional i si-
tuació d’habilitació professional. Quan la col·legiació 
sigui obligatòria, també s’ha de fer constar sobre quins 
col·legiats pesen resolucions executives referides a 
l’expulsió del col·legi o a la inhabilitació de qualsevol 
tipus de l’exercici professional, referència que haurà de 
suprimir-se quan el col·legiat es reincorpori o cessi la 
causa de suspensió.

b) L’accés al registre de societats professionals, el con-
tingut del qual ha de ser el previst en aquesta llei i en la 
restant legislació que resulti d’aplicació.

c) El contingut dels estatuts i dels codis deontològics i 
de bon govern.

d) Les vies de reclamació i de recursos que es poden 
interposar en cas de con\icte entre els destinataris 
dels serveis professionals i els col·legiats o els col·legis 
professionals.

e) Les dades de les associacions i organitzacions de 
persones consumidores i usuaris a les quals aquests es 
puguin dirigir per obtenir assistència.

f) La informació i els formularis sobre els procedi-
ments necessaris per accedir a una activitat de serveis 
i el seu exercici i sobre la realització dels tràmits pre-
ceptius per fer-ho, incloent-hi les quotes d’inscripció, 
les quotes col·legials obligatòries, les taxes i altres con-
traprestacions dels serveis corresponen a llurs funci-
ons de naturalesa pública administrativa.

g) Les convocatòries de les juntes generals ordinàries 
i extraordinàries.

h) La memòria anual d’activitat, en els termes i el con-
tingut previst a l’article 61.

3. Les dades a que fa referència l’apartat anterior 
d’aquest article formen part d’una font d’accés públic i, 
per tant, poden ser consultades pels ciutadans.

Article 61. Memòria anual

1. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals han d’elaborar una memòria anual de la 
seva activitat, que ha d’estar disponible per a la seva 
consulta a la seva seu física i, en format electrònic, a la 
seva pàgina web, així com a través de la Hnestreta úni-
ca. La memòria anual dels col·legis professionals i dels 

consells de col·legis professionals, ha de contenir, com 
a mínim, la següent informació:

a) Els comptes anuals. En particular, han de constar de 
manera suHcientment detallada i desglossada les des-
peses de personal, les retribucions dels membres dels 
òrgans de govern per raó del seu càrrec, l’import de les 
quotes col·legials obligatòries, les taxes per la presta-
ció dels serveis que corresponguin a llurs funcions pú-
bliques i els preus o altres contraprestacions estipulats 
per als serveis voluntaris, així com les regles per al seu 
càlcul i aplicació.

b) L’auditoria dels comptes anuals, en els supòsits en 
què aquesta sigui obligatòria.

c) La informació agregada i estadística relativa als 
procediments informatius i sancionadors en fase d’ins-
trucció o que hagin adquirit fermesa, amb indicació de 
la infracció a la qual es refereixen, la seva tramitació i 
la sanció imposada en cada cas, de conformitat, sem-
pre, amb la legislació aplicable en matèria de protec-
ció de dades de caràcter personal.

d) Informació relativa als contractes externs en vigor 
signats pel col·legi professional o pel consell de col-
legis professionals. En l’àmbit de les funcions públi-
ques o quan s’utilitzin fons de caràcter públic per a 
Hnançar-los, com a mínim haurà de constar la infor-
mació següent: el contractista, el servei objecte d’ex-
ternalització, la quantia global del contracte i la seva 
durada.

e) La informació agregada i estadística relativa a les 
queixes i reclamacions presentades pels destinataris 
dels serveis professionals, per les persones consumi-
dores i usuaris o per les seves organitzacions repre-
sentatives, així com la seva tramitació i, si escau, els 
motius d’estimació o desestimació de la queixa o re-
clamació, d’acord, en tot cas, amb la legislació en ma-
tèria de protecció de dades de caràcter personal.

f) Les normes relatives a incompatibilitats i les situa-
cions de con\icte d’interessos en les quals es trobin els 
membres de l’òrgan de govern.

g) Informació estadística sobre l’activitat de visat.

2. Per a l’elaboració de la memòria anual, els col·legis 
professionals i els consells de col·legis professionals 
han de fer ús dels mecanismes de cooperació i col-
laboració previstos en aquesta llei i en la restant legis-
lació que resulti d’aplicació.

3. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals han de fer pública la memòria anual a 
la seva pàgina web, que ha de ser accessible des de la 
Hnestreta única, el primer semestre de cada any. En el 
cas dels col·legis professionals de col·legiació obligatò-
ria, la memòria anual s’ha de dipositar, en el mateix 
termini, en el departament de la Generalitat amb com-
petència en matèria de col·legis professionals.
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Article 62. Bon govern de les corporacions 
col·legials

1. Els membres de l’òrgan de govern dels col·legis pro-
fessionals i dels consells de col·legis professionals han 
d’exercir les seves funcions de conformitat amb els 
principis de transparència, imparcialitat, bona fe, igual-
tat de tracte i no-discriminació, conducta honorable i 
responsabilitat.

2. Els membres de l’òrgan de govern dels col·legis pro-
fessionals i dels consells de col·legis professionals han 
d’observar les següents regles d’actuació:

a) Han de desenvolupar la seva activitat amb respec-
te a la normativa reguladora de les incompatibilitats i 
dels con\ictes d’interessos.

b) Estan subjectes al deure de reserva pel que fa als 
fets o informacions dels quals tinguin coneixement en 
l’exercici de les seves competències.

c) Han d’assabentar els òrgans competents de qualse-
vol actuació irregular de què tinguin coneixement.

d) Han d’exercir les seves potestats amb la deguda di-
ligència, respectant les Hnalitats per a les quals se’ls 
van atorgar i perseguint l’interès públic.

e) No s’han d’implicar en situacions o activitats que 
comportin la persecució d’interessos incompatibles 
amb les seves funcions, i s’han abstenir d’actuar en 
aquells assumptes en què concorri alguna causa que 
pugui afectar la seva objectivitat.

f) No han d’acceptar regals que superin els usos habi-
tuals, socials o de cortesia, ni favors o serveis en con-
dicions d’avantatge que puguin condicionar l’exercici 
de les seves funcions.

g) No es poden valer de la seva posició a la corporació 
col·legial per obtenir avantatges personals o materials 
per a interessos privats propis o de familiars directes, 
o per interessos compartits amb terceres persones. Ai-
xò comporta que no poden establir en nom del col·legi 
relacions laborals ni contractuals amb familiars direc-
tes. A aquest efecte s’entenen per familiars directes el 
cònjuge o convivent en parella estable i els parents Hns 
al tercer grau de consanguinitat o aHnitat.

3. Sens perjudici del règim disciplinari a què estan 
sotmesos els membres dels òrgans de govern dels col-
legis professionals i dels consells de col·legis professio-
nals, les corporacions col·legials han de preveure unes 
normes ètiques o de bon govern, que s’han de recollir 
en un codi ètic o de bon govern. Aquests codis han de 
ser elaborats i aprovats pel mateix òrgan de govern al 
qual s’hagin d’aplicar.

4. Amb caràcter general, els membres dels òrgans de 
govern dels col·legis professionals i dels consells de col-
legis professionals no tenen dret a cap remuneració. 
Els pressupostos de l’organització col·legial corres-
ponent han de consignar les partides necessàries per 

atendre les despeses derivades de l’exercici del càrrec 
corresponent, incloent-hi l’abonament de dietes i altres 
compensacions econòmiques, que han de Hgurar de 
manera desglossada.

No obstant això, els col·legis professionals o els con-
sells de col·legis professionals poden decidir remune-
rar els membres dels seus òrgans de govern sempre 
que aquests exerceixin el seu càrrec en règim de dedi-
cació exclusiva i la remuneració Hguri de manera deta-
llada en els pressupostos. La remuneració dels càrrecs 
directius ha de ser aprovada per una majoria igual a la 
necessària per aprovar el pressupost i en votació sepa-
rada de la que es dugui a terme amb aquesta Hnalitat.

Títol VI. Associacions professionals

Article 63. Constitució i règim jurídic

1. Les persones que exerceixen professions titulades, 
quan no hi ha cap col·legi català que les integri, poden 
constituir, als efectes d’aquesta llei, associacions pro-
fessionals sense ànim de lucre amb la Hnalitat princi-
pal de vetllar pel bon exercici de la professió respecte 
als destinataris dels serveis i per a la representació i la 
defensa de llurs interessos i els interessos generals de 
la professió. Als efectes d’aquesta llei, les associacions 
empresarials i els sindicats no tenen la consideració 
d’associacions professionals.

2. Les associacions professionals poden constituir 
consells o federacions i, eventualment, confederaci-
ons, i integrar-s’hi.

3. Les associacions professionals i llurs federacions o 
confederacions es regeixen, en tot el que no establei-
xin aquesta llei o d’altres, per la legislació sobre asso-
ciacions.

Article 64. Funcions pròpies

Les associacions professionals poden exercir, entre 
d’altres, les funcions següents:

a) Vetllar pel bon exercici de la professió i pel respec-
te dels drets de les persones destinatàries dels serveis 
professionals i, a aquest efecte, denunciar a l’Adminis-
tració la comissió de les infraccions regulades en el 
títol VIII.

b) Representar les persones associades i exercir acci-
ons en defensa de llurs drets i interessos, els de l’as-
sociació i els generals vinculats a l’exercici de la pro-
fessió.

c) Prestar serveis a les persones associades i, en espe-
cial, promoure la formació contínua.

d) Intervenir, per via de mediació, conciliació o d’ar-
bitratge, en els con\ictes professionals que es puguin 
produir entre persones associades o entre aquestes i 
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terceres persones, sempre que ho sol·licitin de comú 
acord les parts implicades.

e) Col·laborar amb els col·legis professionals d’àmbits 
aHns i amb altres entitats representatives d’interes-
sos ciutadans directament vinculades a l’exercici de la 
professió.

f) Participar en òrgans consultius de l’Administració, 
intervenir en procediments administratius d’acord 
amb la llei i, en especial, ésser escoltades en l’elabora-
ció de les disposicions de caràcter general que afectin 
directament l’exercici de la professió.

g) Emetre informes i dictàmens sobre matèries relle-
vants per a la professió, a petició de l’Administració o 
dels tribunals.

Article 65. Funcions delegades

Les associacions professionals poden exercir per de-
legació de l’Administració de la Generalitat funcions 
i activitats que no impliquin exercici d’autoritat. Per a 
aquesta delegació s’ha de tenir en compte la implanta-
ció i la representativitat de les associacions existents 
en l’àmbit professional de què es tracti i, si escau, s’ha 
de dur a terme mitjançant un concurs si hi ha diverses 
associacions amb característiques idèntiques o sem-
blants, o per conveni amb totes elles.

Article 66. Beneficis públics i drets de 
participació

1. Les associacions professionals i llurs federacions o 
confederacions poden ser declarades d’utilitat pública, 
d’acord amb la legislació aplicable, i accedir a les me-
sures de suport econòmic, tècnic o d’una altra índole 
que l’Administració estableixi per a les associacions 
d’interès social.

2. Per gaudir dels beneHcis públics i participar en or-
ganismes administratius, les associacions professio-
nals i llurs federacions o confederacions han d’estar 
inscrites en el Registre d’Associacions Professionals i 
complir les condicions que per llei o reglament s’es-
tableixin en cada cas. En la determinació d’aquestes 
condicions s’han de tenir en compte criteris d’implan-
tació territorial i de nombre de persones associades, 
entre d’altres.

Article 67. Impugnació dels actes

Els actes de les associacions professionals en relació 
amb llurs associats són impugnables d’acord amb el 
que estableix la legislació vigent en matèria d’associ-
acions.

Títol VII. Registres

Capítol I. Registres de col·legis professionals  
i d’associacions professionals

Article 68. Règim jurídic

1. El Registre de Col·legis Professionals i el Registre 
d’Associacions Professionals estan adscrits al departa-
ment de la Generalitat amb competència en matèria de 
col·legis professionals i altres entitats jurídiques, i s’hi 
inscriuen les entitats subjectes a aquesta llei.

2. En tot el que no estableix aquesta llei, l’estructura i 
el funcionament dels registres s’ha de determinar per 
reglament.

Article 69. Estructura del Registre  
de Col·legis Professionals

El Registre de Col·legis Professionals té tres seccions:

a) La secció de col·legis professionals.

b) La secció de consells de col·legis professionals.

c) La secció de delegacions d’àmbit territorial català 
dels col·legis únics d’àmbit estatal.

Article 70. Objecte del Registre de Col·legis 
Professionals i règim de publicitat dels actes 
inscrits

1. S’han d’inscriure en el Registre de Col·legis Profes-
sionals els actes següents:

a) La constitució dels col·legis professionals i dels con-
sells de col·legis professionals.

b) Els estatuts dels col·legis professionals i els estatuts 
generals que aprovin els consells de col·legis professio-
nals i llur modiHcació.

c) Les normes reglamentàries acordades pels col·legis 
professionals i els estatuts de funcionament interior 
dels consells de col·legis professionals.

d) El nomenament, la suspensió i el cessament dels 
membres dels òrgans de govern.

e) Les delegacions de funcions, els apoderaments ge-
nerals i llur modiHcació, revocació o substitució.

f) L’obertura i el tancament de delegacions territorials.

g) Els actes de fusió i d’escissió, tant d’abast territorial 
com funcional.

h) La dissolució.

i) Les resolucions judicials que afectin actes suscepti-
bles de constància registral.

j) En el cas de delegacions catalanes d’un col·legi únic 
d’àmbit estatal, l’obertura i el tancament, el domicili, 
les normes d’organització i la identitat de llurs repre-
sentants.
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2. Els actes inscrits a que fan referència les lletres a a 
h i j de l’apartat anterior són públiques. Pel que fa a les 
resolucions judicials de la lletra i,el règim de publici-
tat d’aquests pronunciaments judicials abasta exclusi-
vament els efectes jurídics de la resolució judicial que 
serà pública mentre aquells es despleguin.

Article 71. Deure d’instar la inscripció

1. L’òrgan de govern dels col·legis professionals i dels 
consells de col·legis professionals té el deure d’instar la 
inscripció dels actes i les resolucions relatius a l’entitat 
que en siguin susceptibles.

2. La inscripció dels actes que hagin d’ésser aprovats 
per una resolució administrativa i de les resolucions 
judicials que afectin actes susceptibles de constància 
registral, pot ser acordada d’oHci per l’òrgan encarre-
gat del Registre, tan bon punt s’hagi dictat la resolució 
o li’n consti la fermesa. També pot instar la inscripció 
de les resolucions judicials tota persona que hagi estat 
part en el procés.

Article 72. Registre d’Associacions 
Professionals

1. En el Registre d’Associacions Professionals s’inscri-
uen:

a) L’acord, adoptat per l’òrgan competent, en virtut del 
qual una associació inscrita prèviament en el Registre 
General d’Associacions decideix acollir-se a aquesta 
llei, en el qual han de constar les dades identiHcatives 
d’aquesta entitat.

b) Tot fet o acte en virtut del qual una associació pro-
fessional inscrita en aquest registre deixa d’estar sub-
jecta a aquesta llei.

2. Les funcions de veriHcació de legalitat, d’inscripció 
i de certiHcació d’actes que siguin pertinents d’acord 
amb la legislació d’associacions es duen a terme per 
mitjà del Registre General d’Associacions.

Article 73. Funcions registrals

1. L’òrgan encarregat dels registres de col·legis pro-
fessionals i d’associacions professionals veriHca la le-
galitat del contingut dels actes objecte d’inscripció, 
d’acord amb el que resulta dels documents en virtut 
dels quals se sol·licita la inscripció i dels assentaments 
registrals.

2. No es pot denegar la inscripció de cap acte que sigui 
objecte d’inscripció i que compleixi els requisits esta-
blerts per la llei.

3. La inscripció s’ha de fer, si no hi ha defectes que ha-
gin de ser esmenats, en el termini de tres mesos d’ençà 
de la presentació de la sol·licitud en el registre del de-
partament competent en matèria de col·legis professi-
onal i altres entitats jurídiques. Una vegada transcor-
regut el termini, s’ha de considerar que la legalitat del 

contingut de l’acte objecte d’inscripció ha quedat veri-
Hcada per silenci positiu, amb l’obligació consegüent 
de l’òrgan encarregat dels registres de practicar la ins-
cripció.

4. Contra els actes de denegació de la inscripció es po-
den interposar els recursos ordinaris establerts per les 
lleis.

Capítol II. Registres de col·legiats i de societats 
professionals

Article 74. Règim jurídic

1. Els col·legis professionals han de disposar d’un re-
gistre de col·legiats i d’un registre de societats professi-
onals, que s’han de regir pel que estableix aquesta llei i 
la legislació que resulti d’aplicació, previsions que po-
den ser desenvolupades per reglament.

2. Els registres de col·legiats i de societats professio-
nals s’han de gestionar en suport informatitzat i han de 
ser accessibles a través de la Hnestreta única prevista a 
l’article 60 d’aquesta llei.

3. La gestió i administració dels registres de col·legiats 
i dels registres de societats professionals es regeix per 
la legislació general de règim jurídic i procediment de 
les administracions públiques de Catalunya així com 
de la utilització dels mitjans electrònics en el sector 
públic.

Article 75. Registres de col·legiats

1. Cada col·legi professional ha de gestionar i admi-
nistrar el seu registre de col·legiats, que ha d’integrar 
tots els professionals, exercents i no exercents, que hi 
pertanyen.

2. En el registre de col·legiats han de constar, respecte 
a cada col·legiat, les següents dades:

a) Nom i cognoms.

b) Número de col·legiació.

c) Títol oHcial.

d) Domicili professional.

e) Situació d’habilitació professional.

f) Aquelles altres dades que hagin de ser objecte d’ins-
cripció de conformitat amb la normativa vigent.

3. El registre de col·legiats té caràcter públic i s’hi pot 
accedir a través de la Hnestreta única prevista a l’arti-
cle 60 d’aquesta llei.

4. Les administracions públiques han de comunicar als 
col·legis professionals, perquè s’anotin en el registre de 
col·legiats, les resolucions judicials o administratives 
que afectin l’habilitació o capacitat per a l’exercici de 
l’activitat professional.
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Article 76. Registres de societats professionals

1. Els col·legis professionals han de gestionar i admi-
nistrar el seu registre de societats professionals, que 
ha d’integrar les societats que, de conformitat amb la 
legislació vigent, tinguin la consideració de professio-
nals i que tinguin el seu domicili social dins de l’àmbit 
territorial del col·legi.

2. En el registre de societats professionals han de cons-
tar, respecte a cada societat:

a) Denominació o raó social i domicili de la societat.

b) Data i ressenya identiHcativa de l’escriptura pública 
de constitució i notari autoritzant, i duració de la so-
cietat si ha estat constituïda per un temps determinat.

c) Activitat o activitats professionals que constitueixen 
l’objecte social.

d) IdentiHcació dels socis professionals i no professio-
nals i, en relació amb els primers, número de col·legiat 
i col·legi professional al qual pertanyen, en el cas que 
l’exercici de les seves activitats professionals requerei-
xi la col·legiació obligatòria.

e) IdentiHcació de les persones que s’encarreguen de 
l’administració i representació, amb l’expressió de si 
tenen o no tenen, cada una d’elles, la condició de soci 
professional.

f) Qualsevol canvi de socis i administradors i qualse-
vol modiHcació del contracte social.

g) Aquelles altres dades que hagin de ser objecte d’ins-
cripció de conformitat amb la legislació vigent.

Títol VIII. Règim disciplinari

Capítol I. Disposicions generals

Article 77. Responsabilitat disciplinària

1. Les actuacions dels professionals titulats que no 
compleixin les disposicions d’aquesta llei i les normes 
especíHques que regulen l’exercici de la professió de 
què es tracti poden ésser sancionades en els termes es-
tablerts per aquest títol.

2. Aquesta responsabilitat disciplinària s’entén sens 
perjudici de la responsabilitat civil i penal dels profes-
sionals derivada de l’incompliment dels seus deures, ja 
siguin professionals o col·legials, previstos en aquesta 
llei i en la restant legislació que resulti d’aplicació.

3. Quan els destinataris dels serveis professionals són 
persones consumidores i usuaris, és aplicable el règim 
d’infraccions i sancions que preveu la normativa espe-
cíHca en matèria de defensa de les persones consumi-
dores i usuaris.

Article 78. Potestat disciplinària

1. Els col·legis professionals i, si escau, els consells de 
col·legis professionals, tenen competència per sancio-
nar els col·legiats que infringeixen les disposicions col-
legials i professionals i deontològiques, de conformitat 
amb les previsions d’aquest títol.

La incoació i resolució dels expedients correspon als 
òrgans de govern dels col·legis professionals, o als con-
sells de col·legis, quan n’hi ha, si la persona afectada té 
la condició de membre d’un òrgan de govern d’un col-
legi professional i del mateix consell.

La instrucció i tramitació del procediment disciplina-
ri és a càrrec de la comissió disciplinària del col·legi 
professional regulada a l’article 81 d’aquesta llei, quan 
la competència correspon al col·legi, o de l’òrgan que 
determinin els estatuts de funcionament del consell, 
de conformitat amb el que preveu l’article 48 d’aques-
ta llei.

2. En el cas de professions titulades no subjectes a col-
legiació obligatòria, la potestat disciplinària respecte 
de les infraccions comeses per professionals titulats no 
col·legiats correspon a l’Administració de la Genera-
litat, que també és la competent en el cas de profes-
sionals que tenen l’obligació d’estar col·legiats i no la 
compleixen, o de les empreses i les entitats que con-
tracten professionals en aquest supòsit.

En aquests supòsits, s’atribueix per delegació al col·legi 
professional del territori on el professional té el domi-
cili professional únic o principal, la instrucció i trami-
tació del procediment disciplinari, que ha de dur a ter-
me la comissió disciplinària corresponent. La incoació 
i resolució de l’expedient correspon al departament de 
la Generalitat pertinent.

Si la persona afectada té la condició de membre d’un 
òrgan de govern d’un col·legi professional o del mateix 
consell de col·legis, ha de formar part de la comissió dis-
ciplinària un membre del consell de col·legis, si n’hi ha.

Article 79. Potestat normativa  
de les corporacions col·legials

1. Els consells de col·legis professionals desenvolu-
pen el règim disciplinari establert per aquest títol, i 
estableixen un règim disciplinari únic per a l’exercici 
d’una mateixa professió a Catalunya.

2. Aquest règim disciplinari s’aprova seguint el pro-
cediment previst a l’article 47, i es pot adoptar com a 
norma de caràcter autònom o integrar-lo en els estatuts 
generals de la professió. En qualsevol cas, els col·legis 
professionals poden incorporar aquest règim discipli-
nari en els respectius estatuts col·legials.

3. Quan no existeix el consell de col·legis d’una profes-
sió o bé aquest no ha regulat el règim disciplinari de la 
professió, són els estatuts col·legials els que han de de-
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senvolupar el règim disciplinari previst en aquest títol, 
en els termes Hxats als apartats anteriors.

Article 80. Memòria de l’exercici de la potestat 
disciplinària

1. Els col·legis professionals han d’elaborar, amb ca-
ràcter anual, una memòria relativa a l’exercici de la po-
testat disciplinària que, respecte al període comprès 
en la memòria, permeti conèixer, entre d’altres, les se-
güents informacions:

a) Nombre de queixes o denúncies rebudes pel col·legi.

b) Nombre d’expedients disciplinaris incoats pel col-
legi i nombre de queixes o denúncies arxivades.

c) Nombre d’expedients disciplinaris en fase d’instrucció.

d) Nombre d’expedients disciplinaris Hnalitzats, amb 
indicació de la infracció a la qual es refereixen, la du-
rada de la tramitació i la sanció o sancions imposades 
o, si escau, l’arxivament de l’expedient.

e) Estat de l’execució de les sancions imposades.

2. La memòria a la qual fa referència aquest article 
s’ha de dipositar en el departament de la Generalitat 
amb competència en matèria de col·legis professionals, 
durant el primer semestre de cada any.

Article 81. Comissió disciplinària

1. Els col·legis professionals han de constituir una co-
missió disciplinària per dur a terme la instrucció i tra-
mitació dels expedients disciplinaris.

2. La comissió disciplinària té la composició que esta-
bleixen els estatuts col·legials, els quals, com a mínim, 
han de preveure que hi participin:

a) Un membre de l’òrgan de govern del col·legi profes-
sional, que actua com a president. Preferentment, ha 
d’ocupar aquest càrrec el membre de l’òrgan de govern 
que tingui assignada, de manera especíHca, la funció 
de vetllar per l’adequat compliment dels deures pro-
fessionals i, si escau, col·legials.

b) Un professional pertanyent al mateix col·legi profes-
sional nomenat pel corresponent òrgan de govern, que 
actua com a secretari.

c) Un representant dels interessos de les persones con-
sumidores i usuaris, nomenat per la persona titular del 
departament competent en matèria de consum a pro-
posta de les associacions representatives de les perso-
nes consumidores i usuaris.

Capítol II. Infraccions i sancions

Article 82. Classificació de les infraccions

Les infraccions en què es pot incórrer en l’exercici de 
les professions titulades es classiHquen en molt greus, 

greus i lleus. Els estatuts generals de cada professió o, 
si s’escau, els estatuts col·legials, poden especiHcar els 
tipus infractors previstos en aquest capítol.

Article 83. Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:

a) L’intrusisme, d’acord amb la deHnició de l’article 11.1.

b) La contractació per empreses i entitats de treballa-
dors no col·legiats en el cas que l’objecte de llur con-
tracte de treball comprengui, totalment o parcialment, 
la realització de tasques pròpies d’una professió sub-
jecta a col·legiació obligatòria.

c) L’exercici irregular d’una professió, d’acord amb la 
deHnició i els supòsits de l’article 11.2 o l’incompli-
ment dels deures professionals o col·legials previstos 
a la llei, quan d’això en resulti un perjudici greu per a 
les persones destinatàries del servei del professional o 
la professional o per a terceres persones; en particular, 
de les obligacions d’informació al destinatari previstes 
en aquesta llei.

d) Les pràctiques abusives que perjudiquin greument 
els destinataris dels serveis.

e) La vulneració del secret professional.

f) La comissió de delictes amb dol, en qualsevol grau 
de participació, que es produeixin en l’exercici de la 
professió.

Article 84. Infraccions greus

Són infraccions greus:

a) La vulneració de les normes essencials de l’exercici 
i la deontologia professionals.

b) Les pràctiques abusives que perjudiquin els destina-
taris dels serveis.

c) L’exercici irregular d’una professió, d’acord amb la 
deHnició i els supòsits de l’article 11.2 o l’incompli-
ment dels deures professionals o col·legials previstos a 
la llei o als estatuts corporatius, quan d’això en resulti 
un perjudici que no es pugui qualiHcar de greu per a 
les persones destinatàries del servei del professional o 
la professional; en particular de les obligacions d’in-
formació al destinatari previstes en aquesta llei.

d) L’incompliment del deure de prestació professional 
obligatòria establert per aquesta llei o per les normes 
que així ho disposin, llevat de l’acreditació d’una cau-
sa justiHcada que faci impossible la prestació del ser-
vei, després d’haver estat requerida degudament.

e) Les actuacions professionals que vulnerin els prin-
cipis constitucionals i internacionals d’igualtat i de no-
discriminació.

f) L’incompliment d’acords o decisions adoptats per 
òrgans del col·legi professional sobre matèries que s’es-
peciHquin estatutàriament.
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g) La realització d’actes que impedeixin o alterin el 
funcionament normal del col·legi professional o dels 
seus òrgans.

h) L’ofensa o la desconsideració greu envers altres pro-
fessionals col·legiats de la mateixa professió o envers 
els membres dels òrgans de govern del col·legi profes-
sional o el consell de col·legis professionals respectiu.

Article 85. Infraccions lleus

És infracció lleu la vulneració de qualsevol norma que 
reguli l’activitat professional, o col·legial, sempre que 
no sigui una infracció greu o molt greu.

Article 86. Sancions

1. Les infraccions molt greus poden ésser objecte de 
les sancions següents:

a) Inhabilitació professional durant un temps no supe-
rior a cinc anys.

b) Expulsió del col·legi professional.

c) Multa d’entre 5.001 euros i 50.000 euros.

2. Les infraccions greus poden ésser objecte de les 
sancions següents:

a) Inhabilitació professional durant un temps no supe-
rior a un any.

b) Multa d’entre 1.001 euros i 5.000 euros.

3. Les infraccions lleus poden ésser objecte de les san-
cions següents:

a) Amonestació.

b) Multa d’una quantitat no superior a 1.000 euros.

4. En el cas de les infraccions molt greus, l’òrgan com-
petent per resoldre l’expedient pot acordar, com a san-
ció accessòria, per raons d’exemplaritat i en previsió 
de futures conductes infractores, la publicació de les 
sancions imposades de conformitat amb aquesta llei, 
un cop hagin esdevingut fermes en la via administrati-
va. Aquesta publicitat s’ha de dur a terme d’acord amb 
el que estableix l’article 90.

5. Com a sanció accessòria, per a qualsevol tipus d’in-
fracció, també es pot imposar l’obligació de fer acti-
vitats de formació professional o deontològica si la 
infracció s’ha produït a causa de l’incompliment de 
deures que afectin l’exercici o la deontologia profes-
sional.

6. Si la persona que ha comès una infracció n’ha obtin-
gut un guany econòmic, es pot afegir a la sanció que 
estableix aquest article una quantia addicional Hns a 
l’import del proHt que n’hagi obtingut el professional 
o la professional.

7. Dins del ventall de sancions previstes en aquest arti-
cle, els estatuts generals de cada professió o, si s’escau, 

els estatuts col·legials, poden especiHcar les quanties i 
terminis corresponents a cada tipus de sanció.

Article 87. Graduació de les sancions

Les sancions es graduen en funció de les circumstàn-
cies que concorren en cada cas, d’acord amb els prin-
cipis generals establerts per a la potestat sancionadora 
en la legislació general de règim jurídic i procediment 
administratiu. En qualsevol cas, s’ha de tenir en comp-
te l’existència d’intencionalitat o reiteració, l’entitat 
dels perjudicis causats als destinataris dels serveis i la 
reincidència per la comissió de més d’una infracció de 
la mateixa naturalesa imposada per sanció ferma.

Article 88. Inhabilitació professional

1. La sanció d’inhabilitació impedeix l’exercici profes-
sional durant el temps pel qual hagi estat imposada.

2. L’òrgan que té potestat per imposar la sanció ha de 
comunicar la seva decisió a les administracions com-
petents i al consell de col·legis professionals que cor-
respongui.

3. La inhabilitació professional és efectiva a partir del 
moment en què la resolució que la decideix posa H a 
la via administrativa. En el cas que concorrin en una 
mateixa persona diverses resolucions d’inhabilitació 
successives, el termini establert en cadascuna es co-
mença a comptar a partir del compliment deHnitiu de 
l’anterior.

Article 89. Expulsió del col·legi professional

1. La sanció d’expulsió del col·legi professional només 
es pot imposar per reiteració en la comissió de les in-
fraccions molt greus.

2. La sanció d’expulsió quan la col·legiació sigui pre-
ceptiva comporta la inhabilitació per a l’exercici pro-
fessional. Durant el temps d’inhabilitació, el profes-
sional sancionat no podrà incorporar-se en cap altre 
col·legi professional..

Article 90. Règim de publicitat de les sancions

La publicitat de les sancions a que fan referència els 
articles 60 i 86.4 d’aquesta llei se subjecta al següent 
règim jurídic:

a) La publicitat de les sancions d’expulsió i la inhabi-
litació per la comissió de faltes molt greus i greus de 
l’article 86.1.a i b i 86.2.a és preceptiva a l’empara del 
que disposa l’article 60.

b) La publicació de la sanció de multa per la comissió 
d’una infracció molt greu a que fa referència l’apartat c 
de l’article 86.1 requereix que així s’acordi en la reso-
lució sancionadora.

c) La publicació de les sancions derivades de la resolu-
ció de procediments sancionadors incoats pels col·legis 
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professionals o els consells de col·legis es fa efectiva a 
través de la Hnestreta única d’aquests.

d) Quan la potestat disciplinaria correspon a l’Admi-
nistració de la Generalitat, la publicació de les sanci-
ons es pot fer efectiva també a través del Diari O!cial 

de la Generalitat de Catalunya o de la pàg. web del 
Departament corresponent, sens perjudici que es pu-
bliqui a la Hnestreta única a l’empara de l’article 60 
d’aquesta llei.

e) En tot cas, la publicació de les sancions a que fan re-
ferència els apartats precedents requereix que aquestes 
siguin fermes en via administrativa.

f) La publicació de les sancions ha de contenir el nom 
i cognoms del professional o de la denominació de la 
societat professional o persona jurídica responsable de 
la infracció, la classe i naturalesa de la infracció de la 
sanció imposada.

g) Les sentències judicials fermes que anul·lin les san-
cions imposades que hagin estat objecte de publicació 
en qualssevol dels mitjans a que fan referència les lle-
tres c i d d’aquest article, comporten l’obligació per a 
l’òrgan sancionador de donar publicitat a l’esmentada 
resolució judicial en els mateixos mitjans en que es fa 
publicar la sanció anul·lada, en la mateixa intensitat i 
difusió que aquella.

Article 91. Concurrència de sancions

1. No es poden sancionar els fets que hagin estat sanci-
onats penalment o disciplinàriament en aquells casos 
en què s’apreciï identitat de subjecte, fets i fonament.

2. L’òrgan competent per sancionar ha d’acordar la no-
exigibilitat de responsabilitat disciplinària en qualse-
vol moment de la instrucció del procediment en què 
quedi acreditada la fermesa d’una sanció penal o disci-
plinària sobre els mateixos fets, sempre que concorri, 
a més, la identitat de subjecte i fonament jurídic.

3. Quan s’estigui tramitant un procés penal pels ma-
teixos fets o per altres fets racionalment impossibles 
de separar dels sancionables, d’acord amb aquesta llei, 
s’ha de suspendre la tramitació del procediment i s’ha 
d’interrompre el termini de prescripció. La represa del 
procediment disciplinari s’ajorna Hns a la incorporació 
de la decisió judicial ferma a l’expedient disciplinari.

4. Un cop iniciat el procediment, en qualsevol moment 
en què l’instructor apreciï que la presumpta infracció 
pot constituir un delicte o falta penal, n’ha d’informar 
immediatament l’òrgan competent per resoldre l’expe-
dient disciplinari, per tal que aquest òrgan decideixi 
sobre la comunicació dels fets al Ministeri Fiscal, amb 
la consegüent suspensió del procediment disciplinari 
Hns que l’autoritat judicial es pronunciï en ferm.

5. Una vegada represa la tramitació del procediment 
disciplinari, en qualsevol dels supòsits esmentats en 
els apartats anteriors, la resolució que es dicta ha de 

respectar l’apreciació dels fets continguda en el pro-
nunciament judicial.

Capítol III. Procediment disciplinari

Article 92. Principis i garanties  
del procediment disciplinari

1. El règim disciplinari establert per aquesta llei resta 
sotmès als principis de legalitat, irretroactivitat, tipi-
citat, proporcionalitat i no-concurrència de sancions.

2. La imposició de tota sanció establerta per aquesta 
llei s’ha d’haver dictat en el marc d’un expedient pre-
vi. En la tramitació d’aquest expedient s’han de garan-
tir, almenys, els principis de presumpció d’innocència, 
d’audiència de la persona afectada, de motivació de la 
resolució Hnal i de separació dels òrgans instructor i 
decisori.

3. Són aplicables al procediment disciplinari establert 
per aquesta llei les previsions sobre la potestat sancio-
nadora de la legislació general de règim jurídic i pro-
cediment administratiu.

4. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals han d’establir el procediment discipli-
nari, amb subjecció a les previsions d’aquesta llei. En 
els supòsits en què la potestat sancionadora sigui com-
petència de l’Administració de la Generalitat, s’aplica 
el reglament de procediment sancionador d’aplicació 
als àmbits de competència de la Generalitat de Cata-
lunya, el qual també és d’aplicació supletòria als pro-
cediments disciplinaris de competència de les corpo-
racions col·legials.

Article 93. Mesures provisionals

Durant la tramitació de l’expedient disciplinari, l’ins-
tructor pot proposar a l’òrgan competent per resoldre 
el procediment que adopti les mesures cautelars provi-
sionals que siguin imprescindibles per assegurar l’eH-
càcia de la resolució Hnal que pugui recaure, les quals 
han de tenir una durada màxima de sis mesos. L’adop-
ció d’aquestes mesures requereix un acord motivat i 
l’audiència prèvia de la persona afectada.

Article 94. Règim de recursos

1. Les resolucions sancionadores dictades pels col·legis 
professionals i els consells de col·legis professionals 
posen H a la via administrativa. Contra elles, es pot 
interposar recurs potestatiu de reposició en el termi-
ni d’un mes a comptar de l’endemà de la notiHcació 
de l’acte administratiu i, si escau, un recurs contenciós 
administratiu.

2. Contra les resolucions dictades en matèria sancio-
nadora per l’Administració de la Generalitat es poden 
interposar els recursos establerts per la legislació ge-
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neral de règim jurídic i procediment administratiu i, si 
escau, un recurs contenciós administratiu.

Article 95. Executivitat

1. Les resolucions sancionadores només són executi-
ves si posen H a la via administrativa.

2. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals tenen competència per executar per ells 
mateixos llurs resolucions sancionadores, de confor-
mitat amb el que estableixen les normes aplicables.

Capítol IV. Prescripció i extinció  
de la responsabilitat disciplinària

Article 96. Prescripció

1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres 
anys, les greus prescriuen al cap de dos anys i les lleus 
prescriuen al cap d’un any, a comptar d’ençà del dia en 
què la infracció ha estat comesa.

2. La prescripció queda interrompuda per l’inici, amb 
coneixement de la persona interessada, del procedi-
ment disciplinari. El termini de prescripció es torna a 
iniciar si l’expedient disciplinari ha estat aturat durant 
un mes per una causa no imputable a la presumpta per-
sona infractora.

3. Les sancions imposades per faltes molt greus pres-
criuen al cap de tres anys, les sancions per faltes greus 
prescriuen al cap de dos anys i les sancions per faltes 
lleus prescriuen al cap d’un any.

4. Les sancions que comporten una inhabilitació pro-
fessional per un període igual o superior a tres anys 
prescriuen un cop transcorregut el mateix termini pel 
qual van ésser imposades.

5. Els terminis de prescripció de les sancions es co-
mencen a comptar a partir de l’endemà del dia en què 
esdevingui ferma en via administrativa la resolució 
que les imposa.

6. La prescripció queda interrompuda per l’inici, amb 
coneixement de la persona interessada, del procedi-
ment d’execució. El termini de prescripció es torna a 
iniciar si el procediment d’execució resta aturat durant 
més de sis mesos per una causa no imputable a la per-
sona infractora.

Article 97. Extinció de la responsabilitat 
disciplinària

La responsabilitat disciplinària dels professionals s’ex-
tingeix pel compliment de la sanció, per la mort de la 
persona infractora, la prescripció de la infracció o la 
prescripció de la sanció.

Disposicions addicionals

Primera. Actualització dels imports  
de les sancions

La quantia dels imports de les multes establertes per 
aquesta llei pot ser actualitzada per la llei de pressu-
postos.

Segona. Integració territorial dels col·legis 
professionals

L’Administració de la Generalitat ha de promoure la 
fusió voluntària dels col·legis territorials d’una mateixa 
professió i dels col·legis de professions anàlogues.

Disposicions transitòries

Primera. Adaptació d’estatuts i altres normes 
col·legials

El termini per adaptar a aquesta llei els estatuts i les 
altres normes col·legials dels col·legis professionals 
i els consells de col·legis professionals Hneix passats 
dos anys de l’entrada en vigor d’aquesta llei. Mentre 
no s’hi adaptin, continuen vigents en allò que no con-
tradigui la llei i s’han d’interpretar en tots els casos 
d’acord amb els nous principis legals.

Segona. Manteniment dels col·legis 
professionals existents

Els col·legis professionals constituïts amb anterioritat a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei mantenen la seva con-
dició jurídica.

Tercera. Procediments en tràmit

1. Els recursos en tràmit relatius a actuacions dels col-
legis professionals, dels consells de col·legis professio-
nals i de l’Administració de la Generalitat en matèries 
regulades per aquesta llei, s’han de continuar trami-
tant d’acord amb el que estableix la normativa aplica-
ble en el moment en què es van interposar.

2. Els procediments iniciats d’acord amb la norma-
tiva anterior a aquesta llei continuen llur tramitació 
d’acord amb aquesta llei, sens perjudici de la validesa i 
l’efectivitat de les actuacions ja realitzades.

3. Els col·legis professionals i els consells de col·legis 
professionals continuen exercint les funcions delega-
des de l’Administració de la Generalitat mentre no 
s’estableixi altrament, d’acord amb les disposicions 
d’aquesta llei.

Quarta. Compliment de les obligacions 
registrals

Les obligacions registrals establertes per aquesta llei 
s’han de complir en els terminis Hxats pel reglament que 
regula l’organització i el funcionament dels registres.
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Cinquena. Procés de revisió de l’organització 
col·legial

El Govern pot obrir un procés de revisió de l’organit-
zació col·legial de Catalunya atenent els nous requisits 
que estableix aquesta llei per a la creació de col·legis 
professionals. A aquest efecte, el Govern ha d’adoptar 
mesures de suport i de foment per a la conversió vo-
luntària dels col·legis professionals de col·legiació vo-
luntària en associacions professionals o per facilitar el 
procés de fusió entre col·legis professionals.

Sisena. Serveis de protecció social

Els col·legis professionals que en el moment de l’entra-
da en vigor d’aquesta llei disposin de serveis de pro-
tecció social amb aportacions obligatòries dels seus 
col·legiats, amb la Hnalitat de no perjudicar les expec-
tatives dels seus beneHciaris, disposen d’un termini no 
superior a tres anys des de la seva entrada en vigor per 
adaptar la seva oferta de prestacions i Hxar les aporta-
cions com a voluntàries en els termes de l’article 54.

Setena. Dissolució i conversió en associació  
de caràcter privat o en associació professional

Els col·legis de col·legiació voluntària existents a l’en-
trada en vigor de la llei que es trobin en alguna de les 
causes previstes a l’article 39 poden, a iniciativa pròpia, 
optar per la seva dissolució i conversió en associació de 
caràcter privat o en associació professional. La dissolu-
ció requereix l’aprovació del departament de la Genera-
litat competent en matèria de col·legis professional.

Disposició derogatòria

Queden derogades la Llei 7/2006, de 31 de maig, de 
l’exercici de les professions titulades i dels col·legis 
professionals, el Decret 329/1983, de 7 de juliol, 
d’aprovació del reglament de Col·legis professionals de 
Catalunya, l’Ordre de 31 d’octubre de 1983, per la qual 
es crea el Registre de Col·legis Professionals i les dis-
posicions del mateix rang o de rang inferior en tot el 
que contradiguin els preceptes d’aquesta llei.

Disposicions finals

Primera. Regulació de les taxes i altres 
contraprestacions que poden percebre  
els col·legis professionals i els consells  
de col·legis professionals

En el termini d’un any, el Govern de la Generalitat 
presentarà al Parlament de Catalunya, un projecte de 
llei sobre la regulació de les taxes i altres contrapres-
tacions que poden rebre els col·legis i consells de col-
legis professionals per raó de la prestació dels serveis 
que corresponguin a llurs funcions de naturalesa pú-
blica administrativa.

Segona. Desplegament de la Llei

S’habilita el Govern perquè dicti les disposicions de 
desenvolupament necessàries per a aplicar aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor al cap de tres mesos d’ha-
ver estat publicada en el Diari O!cial de la Generalitat 

de Catalunya.

Antecedents del projecte

1. Projecte de llei de l’exercici de les professions titula-
des i dels col·legis professionals

2. Memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de 
l’exercici de les professions titulades i dels col·legis 
professionals.

3. Avantprojecte de llei de l’exercici de les professions 
titulades i dels col·legis professionals (V.07.07.14).

4. Memòria general de la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques.

5. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures pro-
posades de la Direcció General de Dret i d’Entitats Ju-
rídiques.

6. Informe jurídic preliminar.

7. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques, valorativa de les observacions i considera-
cions contingudes a l’informe jurídic preliminar.

8. Actualització de la memòria general de la Direcció 
General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

9. Tràmit de consulta interdepartamental.

10. Valoració de la Direcció General de Dret i d’En-
titats Jurídiques de les observacions presentades a 
l’Avantprojecte de llei per a la reunió del Consell Tèc-
nic del 15 de juliol de 2014.

11. Informes de la Direcció General de Pressupostos 
i de la Direcció General de Tributs del Departament 
d’Economia i Coneixement.

12. Avantprojecte de llei de l’exercici de les professions 
titulades i dels col·legis professionals. (CT 15.07.14).

13. CertiHcat de la sessió del Consell Tècnic de 15 de 
juliol de 2014.

14. Petició d’informe interdepartamental d’impacte de 
gènere.

15. Avantprojecte de llei de l’exercici de les professi-
ons titulades i dels col·legis professionals (V. audièn-
cia/informació pública).

16. Tràmit d’informació pública i audiència.

17. Informe de l’Institut Català de les Dones.
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18. Actualització de la Memòria d’avaluació de l’im-
pacte de les mesures proposades de la Direcció Gene-
ral de Dret i d’Entitats Jurídiques.

19. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Enti-
tats Jurídiques sobre el resultat del tràmit d’audiència i 
informació pública.

20. Avantprojecte de llei de l’exercici de les professi-
ons titulades i dels col·legis professionals (V.29.08.14).

21. Memòria complementària de la Direcció General 
de Dret i d’Entitats Jurídiques relativa a les conside-
racions de l’informe de l’Institut Català de les Dones.

22. Informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades.

23. Memòria complementària de la Direcció General 
de Dret i d’Entitats Jurídiques relativa a les considera-
cions de l’informe de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades.

24. Avantprojecte de llei de l’exercici de les professi-
ons titulades i dels col·legis professionals (V.10.09.14).

25. Informe jurídic preliminar actualitzat.

26. Memòria complementària de la Direcció General 
de Dret i d’Entitats Jurídiques.

27. Avantprojecte de llei de l’exercici de les professi-
ons titulades i dels col·legis professionals (V.16.09.14).

28. CertiHcat de la sessió del Consell Tècnic de 16 de 
setembre de 2014.

29. Petició de dictamen al Consell de Treball, Econò-
mic i Social de Catalunya.

30. Informe de l’Autoritat Catalana de la Competència.

31. Memòria complementària de la Direcció General 
de Dret i d’Entitats Jurídiques, relativa a les considera-
cions de l’informe de l’Autoritat Catalana de la Com-
petència.

32. Escrit al Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya.

33. Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i So-
cial de Catalunya.

34. Informe de la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques, de valoració del Dictamen del Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

35. Informe de la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques, sobre la disposició Hnal de l’Avantprojecte 
de llei.

36. Avantprojecte de llei de l’exercici de les professi-
ons titulades i dels col·legis professionals (V.03.10.14).

37. Informe jurídic Hnal.

38. Memòria complementària de la Direcció General 
de Dret i d’Entitats Jurídiques.

39. Segon informe de la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques, sobre la disposició Hnal segona 
de l’Avantprojecte de llei.

40. Avantprojecte de llei de l’exercici de les professi-
ons titulades i dels col·legis professionals (V.14.10.14).

41. Nota de la Secretaria d’Universitats i Recerca en 
relació amb l’apartat 1 de la disposició Hnal segona de 
l’Avantprojecte de llei.

42. CertiHcat de la sessió del Consell Tècnic de 14 
d’octubre de 2014.

43. Avantprojecte de llei de l’exercici de les professi-
ons titulades i dels col·legis professionals (V.15.10.14).

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 

ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei del protectorat respecte 

de les fundacions i les associacions d’utili-

tat pública

Tram. 202-00033/10

Nomenament d’una relatora

N. de la R.: Atesa la tramitació conjunta amb el Pro-

jecte de llei 200-00014/10, aquest acord es reprodueix 

en la secció 3.01.01.

Proposició de llei del protectorat de les fun-

dacions i associacions d’utilitat pública

Tram. 202-00041/10

Nomenament d’una relatora

N. de la R.: Atesa la tramitació conjunta amb el Pro-

jecte de llei 200-00014/10, aquest acord es reprodueix 

en la secció 3.01.01.


