
NOTA INFORMATIVA SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LLEI ÒMNIBUS, 
LLEI DE MODIFICACIÓ DE DIVERSES LLEIS PER A LA SEVA ADAPTACIÓ 
A LA LLEI .../... SOBRE EL LLIURE ACCÈS DE LES ACTIVITATS DE 
SERVEIS I EL SEU EXERCICI 

El passat divendres, 27 de març el Consell de Ministres va considerar l’informe 
sobre l’Avantprojecte de Llei de modificació de diverses lleis per a la seva 
adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici.  

Aquest text preveu modificacions de la Llei de Col.legis professionals estatal i 
d’altres lleis com la de Consumidors i Usuaris que afecten directament a les 
organitzacions col.legials i l’exercici professional. 

L’avantprojecte haurà de sotmetre’s, ara, als informes preceptius corresponents 
per, més endavant, tornar a passar, ja com projecte de Llei, al Consell de 
Ministres per la seva posterior tramitació parlamentària. 

El text inicial podrà ser modificat, per tant,  durant els propers mesos. 

Resumim a continuació els principals aspectes col.legials i professionals que 
preveu modificar l’avantprojecte respecte a la legislació actualment vigent: 

 

1. Consumidors i usuaris  

 

L’avantprojecte introduiria un canvi substancial en les finalitats atribuïdes 
fins ara als Col.legis professionals que passarien de ser la defensa dels 
interessos de la professió i dels professionals a incorporar també la 
defensa dels consumidors i usuaris d’aquests serveis. L’actual llei de 
Col.legis professionals catalana ja havia contemplat aquest aspecte i la 
proposta de modificació dels Estatuts del COAC pendent d’aprovació 
també ho contempla. 

 

Igualment, es preveu un deure d’informació als consumidors i usuaris 
sobre els professionals col.legiats i els expedients tramitats pel Col.legi. 
Aquest deure es traduiria en l’obligatorietat de disposar d’una finestreta 
única d’atenció i d’un servei específic d’atenció a l’usuari que s’haurien 
oferir preferentment per mitjans telemàtics. 

 

D’altra banda, l’avantprojecte preveu també l’obligatorietat dels Col.legis 
d’oferir un servei extrajudicial de resolució de conflictes entre usuaris i 



professionals i l’obligatorietat dels professionals d’informar-ne als seus 
clients. El COAC ja disposa d’una Comissió de Conflictes plenament 
operativa a les demarcacions i és membre del Tribunal d’Arbitratge 
Tècnic de Catalunya. 

  

 

2. Defensa de la competència i competència deslleial  

 

La nova proposta legislativa preveu una submissió general de l’exercici 
professional i la seva publicitat a les normes contemplades en la 
legislació de defensa de la competència i de competència deslleial, i 
suprimiria la facultat dels Col.legis Professionals d’establir Barems 
Orientatius d’Honoraris Professionals o altres recomanacions, directrius 
o normatives que impedissin o condicionessin la lliure formació del preu 
dels serveis professionals dels seus col.legiats. Això obre el camí al 
càlcul d’honoraris professionals basat en d’altres paràmetres com 
costos, referències estadístiques, etc en els quals el COAC ja està 
treballant. 

 

3. Inscripció i col.legiació 

 

El text contempla també una regulació més interventora que l’actual 
respecte a la fixació del preu de les quotes d’inscripció i/o col.legiació als 
Col.legis professionals preveient una limitació d’ajustament als costos de 
tramitació. Aquesta modificació estaria pensada, sobretot, per a alguns 
Col.legis professionals que actualment exigeixen fins a 6.000 euros per a 
la incorporació als mateixos. També es regularia l’obligatorietat de 
disposar de mitjans telemàtics per a donar-se d’alta o baixa del Col.legi. 

 

D’altra banda, es liberalitzaria l’exercici professional en l’àmbit territorial 
d’un col.legiat provinent d’un altre Col.legi de l’Estat Espanyol o de 
l’Espai Europeu eliminant la possibilitat d’exigir comunicació, habilitació, 
ni contraprestacions econòmiques diferents a les que s’exigeixin 
habitualment als col.legiats del Col.legi de l’àmbit territorial on es 
pretengués exercir. 

 



4. Mitjans telemàtics  

 

L’avantprojecte, com la llei actual de Col.legis Professionals catalana, 
fomenta l’ús dels mitjans telemàtics i regula l’obligatorietat de disposar 
d’una finestreta única de cara a poder oferir informació als col.legiats, 
d’una banda, i als consumidors i usuaris, de l’altra. 

 

5. Visat  

 

És en el visat on la proposta de regulació resultaria més interventora i on 
s’introduirien més novetats.  Els aspectes més destacables que 
afectarien al visat son : 

 

‐  El visat passaria de ser obligatori per imperatiu de la Llei de Col.legis 
Professionals a ser voluntari - a petició del client - o obligatori per 
imperatiu de qualsevol llei que així ho establís. Tot i que hi ha lleis 
que afecten a l’edificació que ja estableixen la seva obligatorietat 
caldrà fer una revisió del conjunt de les normes per determinar com 
queda la situació global del visat a partir d’ara. 

 

‐  Es regularia també el contingut del visat establint la necessitat  que 
garantís la correcció i integritat formal de la documentació, el 
compliment de les normes sobre especificacions tècniques així com 
l’observança de la resta de normativa aplicable. Sembla incoherent 
amb la finalitat perseguida de protecció i informació als consumidors i 
usuaris que s’hagi obviat el contingut del visat referent a la 
identificació del professional i a l’absència de causes 
d’incompatibilitat o inhabilitacions.  

 

‐  En el cas del visat imposat per llei el seu preu s’hauria d’ajustar al 
cost del servei. 

 

‐  Per últim, es reforçaria la responsabilitat dels Col.legis professionals 
pel visat dels treballs professionals.  



 

Aquestes mesures respecte del visat coincideixen i consolidarien, de fet, 
la línia endegada pel COAC amb els nous visats de qualitat acordats 
mitjançant conveni amb ajuntaments  i que ja són efectius a Sabadell i 
Barcelona i que, en breu, ho seran en d’altres ajuntaments com Sant 
Cugat del Vallès. 

 

6. Memòria Anual 

 

Sorgirien  també noves obligacions formals i d’ informació dels Col.legis 
professionals entre les quals es trobaria la d’elaborar una Memòria Anual 
amb informació econòmica, estadística sobre procediments 
sancionadors i resolucions d’expedients de queixes i reclamacions i legal 
sobre els codis de conducta o deontologia de què disposi el Col.legi,  i 
d’incompatibilitats. 

 

7. Societats professionals 

 

Les novetats més importants sobre el règim de les societats 
professionals serien el canvi en els règims de majories de participació en 
el capital social i els òrgans d’administració, i la liberalització de l’exercici 
professional per a les societats provinents d’altres estats europeus, que 
s’hauria de desenvolupar per reglament. El fet que es rebaixessin els 
percentatges de participació en el capital social i en els òrgans 
d’administració passant del 75% a la majoria ordinària no obligaria, 
necessàriament, a introduir canvis en les societats constituïdes o 
adaptades a l’actual Llei de Societats Professionals. 

 

S’obre ara un període en el que l’avantprojecte es sotmetrà a diferents informes 
preceptius com el del Consell d’Estat, Associacions de Consumidors i Usuaris i 
altres entitats directament afectades. En aquest marc, el COAC està 
col.laborant amb el Consell Superior per presentar esmenes al text en el termini 
més breu possible.   


