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La col·legiació voluntària és obligatòria
MIQUEL DARNÉS I CIRERA. President del Consell de Col·legis 

d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

JA FA TEMPS QUE COR-
REN AIRES LIBERALITZA-
DORS PELS TERRITORIS 
EUROPEUS -LA LLEI ÒM-
NIBUS DEL GOVERN ESPA-
NYOL DEL 2010 N’ÉS UN 
BON EXEMPLE-, PERÒ NO 
TOT S’HA DE CONFIAR A 
LES FORCES DEL MERCAT. 
En determinades qüestions, 
com les que afecten directa-
ment a la salut i la seguretat 
de les persones, cal cercar 
l’equilibri necessari entre la 
liberalització i la regulació. Els 
col·legis professionals preci-
sament van nàixer per regular 
les professions titulades. Així 
doncs, metges, enginyers, 
arquitectes, advocats, etc., 

disposen d’un col·legi profes-
sional on, segons la Llei cata-
lana de col·legis professionals 
del 2006, cal estar-hi col·legiat 
per exercir la professió.

Malauradament, si excep-
tuem metges i advocats, en 
la resta de professions hi ha 
un gran malentès a l’hora de 
determinar què vol dir exac-
tament exercir la professió, 
ja que no només l’exerceixen 
els qui son professionals li-
berals, com pensa molt gent. 
També l’exerceixen els qui 

estan en les empreses i l’ad-
ministració. Fins i tot, l’article 
15 de l’esmentada llei diu que 
el règim disciplinari és exercit 
per la Generalitat, en el cas 
de professionals que tinguin 
l’obligació d’estar col·legiats 
i no la compleixin, o de les 
empreses i les entitats que 
contractin professionals en 
aquest supòsit. Per tant, re-
coneix explícitament que cal 
estar també col·legiat quan es 
treballa per a una empresa o 
entitat.

Per llei, és obligatori estar col·legiat per exercir una professió titulada. Però no sempre, ni 
de bon tros, s’acompleix en la majoria de professions, ja que, entre més coses, hi ha un gran 
desconeixement de la qüestió. 

Dit això, els col·legis no perseguim ningú per no col·legiar-se. No és la nostra 
feina -només ho fem en cas d’intrusisme denunciat i comprovat-, perquè 
pensem que estar col·legiat té prou valor com per no haver de fer-ho. Els 
col·legiats tenen clar que un professional té força possibilitats de fer més be 
la seva feina si pot comptar amb la protecció, l’assessorament, el networking, 
la formació, l’actualització... del seu col·legi. I que una professió forta 
necessita un col·legi fort que la defensi.
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