
FUNCIONS 

ENGINYERS BCN té com 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 l’enginyeria 
tècnica industrial, 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, té com a finalitat l’ordenació, la representació i la defensa de la professió i dels interessos 
professionals de les persones col·legiades. 

Per tal de dur a terme aquestes finalitats, la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professionals 
titulades i dels col·legis professionals, preveu que els col·legis professionals tinguin les funcions següents: 

 
FUNCIONS PÚBLIQUES 
 
(art. 39 Llei 7/2006) 
 

 
FUNCIONS PRIVADES 
 
(art. 40 Llei 7/2006) 
 

 
a) Garantir que 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 efecte, els col·legis professionals han 
d’ordenar en l’àmbit de llur competència l’exercici de 
les professions d’acord amb el marc legal aplicable, 
vetllant 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 proposar a l’Administració l’adopció de 
mesures en relació amb l’ordenació i la regulació de 
l’accés i l’exercici de la professió. 
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 relació amb la professió 
col·legiada, adoptant, si s’escau, les mesures i les 
accions establertes 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) Visar els projectes i els treballs de les persones 
col·legiades en els termes i amb els efectes que 
estableix la normativa corresponent. 

 
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 



e) Participar en el procediment d’obtenció de 
l’acreditació d’aptitud per a l’exercici de la professió 
col·legiada, en el cas que la llei estableixi aquest 
requisit. 
f) Promoure i facilitar la formació contínua de les 
persones col·legiades que permeti garantir llur 
competència professional. 
g) Adoptar les mesures necessàries per a facilitar 
l’exercici professional no permanent, en compliment 
del que estableixen la normativa de la Unió Europea i 
les lleis. 
h) 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 judicials. 
i) Informar sobre els projectes de disposicions 
generals que afectin l’exercici de la professió o la 
institució col·legial. 
j) Fomentar l’ús de la llengua catalana entre les 
persones col·legiades i en els àmbits institucionals i 
socials en els quals s’exerceix la professió. 
k) Informar en els processos judicials i administratius 
en els quals es discuteixin qüestions relatives a 
honoraris i aranzels professionals. 
l) Aprovar llurs pressupostos i regular i fixar les 
aportacions dels col·legiats. 
m) Les altres funcions de naturalesa pública que els 
atribueix la legislació vigent. 

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. 

 

Aquestes funcions queden reflectides en els articles 8 i 9 dels Estatuts col·legials. 

Així mateix, la Llei 7/2006 preveu que els col·legis professionals poden exercir funcions pròpies de 
l’Administració de la Generalitat i de les administracions locals de Catalunya per via de delegació (art. 42.2). 

 

 


