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INfORMACIó PROfESSIONAL

Segons marca la llei, el cli-
ent i el professional són els 
qui, amb total llibertat, de-
cideixen sobre el preu dels 
serveis professionals, i en 
queda al marge qualsevol 
altra intervenció en la ma-
tèria. En aquest sentit, els 
enginyers tècnics industri-
als han de valorar la seva 

experiència, la seva capa-
citat professional, així com 
la dedicació i la complexitat 
que requereix l’encàrrec 
professional per tal de de-
terminar els seus honoraris 
professionals en cada cas.

La funció col·legial en 
aquesta matèria ha patit 
una reconversió des de la 

regulació dels honoraris 
mínims obligatoris, pas-
sant per la facultat d’esta-
blir barems d’honoraris ori-
entatius, fins a la regulació 
que disposa que els col·legis 
professionals tenen com a 
funció “facilitar informa-
ció en matèria d’honoraris 
professionals, respectant 
sempre el règim de lliure 
competència” (Llei catalana 
7/2006, de 31 de maig, de 
l’exercici de professions ti-
tulades i dels col·legis pro-
fessionals, article 40.e).

ELS LÍmiTS dE LA LLEi
Des del 2009, en la darre-
ra modificació de la Llei 
estatal 2/1974, de 13 de fe-
brer, de col·legis professio-
nals, s’ha inclòs un article  
que, expressament, prohi-
beix les recomanacions so-
bre honoraris: “els col·legis 
professionals i les seves or-
ganitzacions col·legials no 
poden establir barems ori-
entatius ni cap altra orien-
tació, recomanació, direc-
triu, norma o regla sobre 
honoraris professionals, 
excepte el que s’estableix 
en la disposició addicional 
quarta” (article 14).

L’esmentada disposició 
addicional disposa que “els 
col·legis poden elaborar cri-
teris orientatius exclusiva-
ment per als efectes de ta-
xació de costes i de la jura 
de comptes dels advocats” 

Els honoraris professionals 
i la funció dels col·legis
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l’exercici de les professions col·legiades es realitza en 
règim de lliure competència, quant a l’oferta de serveis i 
fixació de la seva remuneració, d’acord amb la llei estatal 
2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals. 
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i que “aquests criteris tam-
bé seran vàlids per al càl-
cul d’honoraris i drets que 
corresponen als efectes de 
taxació de costes en l’assis-
tència jurídica gratuïta”. 

La Comissió Nacional de 
la Competència (CNC) és un 
organisme públic que té la 
funció de preservar i garan-
tir l’existència de la compe-
tència, amb una potestat 
sancionadora en aquest àm-
bit. Segons el seu criteri, la 
llibertat de preus dóna lloc 
a una intensificació de la 
competència, fomenta la in-
novació i les mesures en la 
qualitat i varietat dels ser-
veis prestats, mentre que 
les tarifes fixes, mínimes, 
màximes o orientatives res-
tringeixen aquells benefi-
cis i, a més, privilegien els 
professionals ja instal·lats 
en detriment dels nous en-
trants, fet que afecta els 
professionals joves i la res-
ta d’emprenedors.

Aquesta comissió ha tin-
gut, des de la dècada dels 
noranta, una certa tendèn-
cia d’animadversió cap als 
col·legis professionals i, en 
aquest àmbit, considera que 
la seva actuació ha propici-
at o emparat restriccions a 
la lliure fixació de preus es-
tablint preus fixos, mínims, 
màxims, orientadors o res-
triccions en la capacitat 
d’establir descomptes.

El Col·legi no compar-
teix en absolut aquest cri-
teri, però en la presa de les 
seves decisions en aques-
ta matèria ha de tenir en 
compte que la CNC ha im-
posat sancions a col·legis 
professionals, que han anat 

creixent en l’import en el 
transcurs dels anys, perquè 
ha entès que havien comès 
pràctiques restrictives de 
la competència per la fixa-
ció de criteris de preus o  
honoraris: 

—  Sanció de multa al Col-
legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Burgos 
per aprovació i distri-
bució entre els seus col-
legiats d’una circular 
amb un barem mínim per 
a pressupostos de pro-
jectes d’instal·lacions de 
calefacció individual en 
habitatges, per import 
de 6.000 euros (Resolu-
ció de 23 novembre de 
1999).

—  Sanció de multa al Col-
legi de Protèsics Dentals 
de Madrid per fixació 
d’honoraris professio-
nals mínims i preus de 
venda al públic, per im-
port de 75.000 euros (Re-
solució de 27 de maig de 
2004).

—  Sanció de multa al Con-
sell General de Col·legis 
d’Odontòlegs i Estoma-
tòlegs per recomanació 
d’honoraris orientatius, 
per import de 150.000 
euros, d’un total de 
300.000 euros (Resolució 
de 9 de gener de 2013).

—  Sanció de multa al Col-
legi d’Arquitectes de 
Huelva per recomanació 
col·lectiva de preus, mit-
jançant l’elaboració anu-
al d’un mètode de càlcul 
simplificat de pressupos-

tos estimatius d’execució 
material de diferents ti-
pus d’obra, per import de 
70.000 euros (Resolució 
de 18 de gener de 2013).

—  Sanció de multa al Col-
legi d’Enginyers de Ca-
mins, Canals i Ports 
(d’àmbit estatal) per re-
comanació indirecta de 
preus, mitjançant indi-
cacions sobre el mètode 
de càlcul, per import de 
200.000 euros (Resolu-
ció de 4 de juny de 2013).

Pel que fa a Catalunya, 
l’Autoritat Catalana de 
la Competència també va 
en la mateixa línia de la 
CNC. Per exemple, en la 
sanció de multa al Col·legi 
d’Agents de la Propietat 
Immobiliària de Barcelona, 
per recomanació col·lectiva 
concretada en l’elaboració 
d’una llista d’honoraris, 
per import de 50.000 euros 
(Resolució de 25 de juliol  
de 2012). n 

La llei 
prohibeix 
als col·legis 
professionals 
establir barems 
orientatius o 
recomanacions 
sobre 
els honoraris 
professionals 


