
MODIFICACIONS de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l‟exercici de professions 

titulades i dels col·legis professionals: 

 

Article 9.1, modificat per l‟article 66 del Decret 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. 

 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 9, que passa a tenir la redacció següent: 

“1. Els i les professionals amb titulació tenen el deure de cobrir mitjançant una 

assegurança o garantia equivalent els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer 

a causa de l’exercici de llur professió.” 

 

Article 14.1, modificat per l„article 67 del Decret 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. 

 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 14, que passa a tenir la redacció següent: 

“1. Els i les professionals d’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 qualificació professional, sempre que estiguin col·legiats o establerts 

legalment en un altre estat membre, per exercir-hi la mateixa professió. L’exercici que 

comporta desplaçament temporal transnacional d’un o una professional es regeix per 

la normativa relativa al reconeixement de qualificacions.” 

 

Article 31.1.d), modificat per l‟article 68 del Decret 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. 

 

Es modifica la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 31, que passa a tenir la redacció 

següent: 

“d) Facilitar a les persones usuàries i consumidores informació en matèria d’honoraris 

professionals, respectant sempre el règim de lliure competència.” 

 

 

Article 36.1, modificat per l‟article 69 del Decret 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. 

 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 36, que passa a tenir la redacció següent: 

“1. Els col·legis professionals tenen com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació 

de les seves persones col·legiades respongui als interessos i a les necessitats de la 

societat en relació amb l’exercici professional de què es tracti, i especialment garantir 

el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió, i 

la protecció dels interessos de les persones usuàries i consumidores dels serveis 

professionals. També tenen com a finalitat l’ordenació, la representació i la defensa de 

la professió i dels interessos professionals de les persones col·legiades.” 

 

Article 39.d), modificat per l‟article 70 del Decret 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. 



 

Es modifica la lletra d) de l’article 39 que passa a tenir la redacció següent: 

“d) Visar els projectes i els treballs de les persones col·legiades amb els termes i els 

efectes que determini la normativa corresponent.” 

 

Article 40, modificat per l‟article 71 del Decret 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. 

 

Es modifica l’article 40, que passa a tenir la redacció següent: 

“Article 40 Altres funcions 

Com a entitats de base associativa privada, els col·legis professionals exerceixen les 

activitats següents: 

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

en general. 

”b) Posar a disposició dels i les professionals tota la informació necessària per accedir 

a la professió i per al seu exercici, facilitant-los la gestió dels tràmits relacionats amb 

la col·legiació i l’exercici professional. 

”c) 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. 

”d) Intervenir, per via de mediació o d’arbitratge, en els conflictes professionals que es 

puguin donar entre persones col·legiades o entre aquestes i terceres persones, sempre 

que ho sol·licitin de comú acord les parts implicades.  

”e) Col·laborar amb les associacions i altres entitats representatives dels interessos 

ciutadans directament vinculades amb l’exercici de la professió col·legiada. 

”f) Facilitar a les persones usuàries i consumidores informació en matèria d’honoraris 

professionals respectant sempre el règim lliure competència. 

”g) Posar a disposició de les persones usuàries i consumidores 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 professió; les 

dades professionals de les persones col·legiades; les vies de reclamació i queixes 

relatives a l’activitat col·legial o de les persones col·legiades; els recursos que es poden 

interposar en cas de conflicte, i les mesures necessàries per fer efectives les obligacions 

esmentades. 

”h) Custodiar, a petició del o de la professional i d’acord amb els estatuts, la 

documentació pròpia de la seva activitat que es vegin obligats a guardar de conformitat 

amb la normativa vigent.” 

 

Article 40bis, modificat per l‟article 72 del Decret 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. 

 

S‟afegeix un nou article 40 bis, amb el text següent: 

“Article 40 bis Finestreta única 

1. Els col·legis professionals han de facilitar mitjançant la finestreta única els tràmits i 

procediments relatius al lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici per tal 

que els i les professionals puguin realitzar per via electrònica i a distància tots els 

tràmits necessaris i conèixer l’estat de tramitació dels procediments en els quals es 



tingui la condició d’interessat. Així mateix s’ha de facilitar mitjançant la finestreta 

única la informació útil per a la millor defensa dels drets dels consumidors i usuaris. 

2. En tot cas, els col·legis professionals han de garantir l’accés mitjançant finestreta 

única a la informació següent: 

a) L’accés al registre de col·legiats, que ha d’estar actualitzat, en el qual constin les 

dades següents: nom i cognoms dels professionals col·legiats, número de col·legiació, 

títols oficials, domicili professional. 

b) El contingut dels codis deontològics. 

c) Les vies de reclamació i de recursos que es poden interposar en cas de conflicte 

entre consumidor o usuari i un col·legiat o col·legi professional. 

d) La informació i formularis sobre els procediments necessaris per a l’accés a una 

activitat de serveis i el seu exercici i sobre la realització dels tràmits preceptius per fer-

ho. 

e) Les dades de les associacions u organitzacions de consumidors i usuaris a les quals 

puguin dirigir-se per obtenir assistència.” 

 

Article 44.4, modificat per l‟article 73 del Decret 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. 

 

1. Es modifica l’apartat 4 de l’article 44, que passa a tenir la redacció següent: 

“4. La incorporació en el col·legi on el professional o la professional té el domicili únic 

o principal l’habilita per exercir la professió a tot el territori de l’Estat. Per tal de 

garantir el compliment de la bona praxi i de les obligacions deontològiques de la 

professió en els supòsits d’exercici professionals en territori diferent del de la 

col·legiació, els col·legis professionals ha d’utilitzar els mecanismes de comunicació i 

cooperació administratius adients.” 

2. Es modifica l’apartat 5 de l’article 44, que passa a tenir la redacció següent: 

“5. La incorporació al col·legi professional no és necessària si es tracta de 

professionals de la Unió Europea col·legiats o establerts legalment amb caràcter 

permanent en qualsevol país de la Unió que desitgen exercir la professió ocasionalment 

o temporalment a Catalunya. Aquest exercici temporal o ocasional es regeix per la 

normativa relativa al reconeixement de qualificacions.” 

 

Disposició transitòria primera, modificada per la Disposició Final Quarta de la Llei 

4/2008, del 24 d‟abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 

jurídiques (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5123, de 2.5.2008) 

 

Modificació de la disposició transitòria primera de la Llei 7/2006 

Es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 7/2006, del 31 de maig, de 

l‟exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, que resta redactada de la 

manera següent: 

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

El termini per a adaptar a aquesta llei els estatuts i les altres normes col·legials dels 

col·legis professionals i els consells de col·legis professionals fineix el 31 de març de 

2009. Mentre no s’hi adaptin, continuen vigents en allò que no contradigui la llei i 

s’han d’interpretar en tots els casos d’acord amb els nous principis legals.» 

 


