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Intercanvis inicials amb els Col·legis professionals per preparar la posició 
de negociació amb la UE en matèria de lliure prestació de serveis (1)
• Durant els intercanvis s’identifica que:

• Hi ha mancances en relació a la regulació sectorial de vàries professions titulades
• Vàries professions titulades no disposen de Col·legi professional que les representi: geòlegs, 

optometristes, etc.
• Algunes professions no disposen de regulació específica que n’indiqui la missió, els requisits de 

titulació, el règim d’infraccions, etc. : professions de l’àmbit de la Salut, auditors, intèrprets, ...

• La normativa vigent (en especial la Llei 6/2008 d’exercici de les professions titulades i dels col·legis i 
associacions professionals) presenta certes disfuncions

01. Origen del projecte

Objectiu: completar les mancances de 
regulació existents abans de començar la 
negociació sobre la lliure prestació de 
serveis
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02.  Metodologia de treball

Abril-Juny 
2021

Setembre 
2021

Octubre 
2021

Octubre 
2021

Nov. 2021 
a Abril 
2022

Abril 2022

Cronologia

Consultes prop dels
Col·legis per identificar 

tots els neguits en 
relació a la lliure

prestació de serveis.

Seminari amb els 
actors econòmics i 

socials per presentar el 
resultat de les 

consultes sectorials 

Creació del grup de 
treball “professions 
titulades” (Govern + 

Col·legis)

Reunions quinzenals 
del grup de treball 
conjunt + reunions 
setmanals internes 

Acord sobre les 
prioritats de treball (4 
projectes legislatius)

Acord sobre la llei 
6/2008 + continuïtat 

dels treballs en la resta 
de projectes
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Grup de treball “professions titulades”: es prioritzen 4 projectes

Grup de Treball 
Professions Titulades 
(SEAEU + ministeris 

concernits + Col·legis 
professionals)

Redacció de la Llei de 
les professions 

titulades de la Salut 
(marc transversal + 
regulació sectorial)

Modificació 
de la Llei 

d’exercici de 
l’advocacia

Modificació de la 
Llei 6/2008

Redacció 
de la Llei 

de 
l’auditoria

02. Metodologia de treball
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L’estructura del text:

03. El contingut del projecte de Llei

• El text compta amb 74 articles (+ 2 disposicions addicionals, 1 disposició derogatòria, 2 disposicions transitòries i 4 
disposicions finals) i s’estructura en dos títols :

• Títol I: disposicions de caràcter transversal que s’apliquen a totes les professions titulades de 
l’àmbit de la Salut

• Títol II: disposicions, organitzades per capítols sectorials, que s’apliquen a cadascuna de les 
professions que es regulen (10 professions en total)

• Dietistes – nutricionistes

• Infermeres i llevadores
• Farmacèutics

• Fisioterapeutes
• Logopedes

• Metges

• Odontòlegs

• Podòlegs
• Psicòlegs

• Tècnics ortopèdics
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Continguts destacats del Títol I (disposicions transversals):

03. El contingut del projecte de Llei

• Capítol primer: àmbit d’aplicació, definicions, drets i deures

• Capítol segon: 

• Requisits per a l’exercici (l’exercici d’algunes professions requereix d’un nivell lingüístic superior al B2) 

• Incapacitats, incompatibilitats

• Formació continuada: el text estableix l’obligació de la formació continuada pels professionals en exercici

• Capítol tercer: 

• Modalitats de l’exercici professional

• Centres sanitaris: els òrgans d’administració dels centres gestionats per una persona jurídica 
incorporen un professional de cada disciplina practicada

• Compte aliè, compte propi

• Publicitat, participació a la política sanitària
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Continguts destacats del Títol I (disposicions transversals):

03. El contingut del projecte de Llei

• Capítol quart: Registres oficials

• Capítol cinquè: Disposicions col·legials (règim de col·legiació, requisits de col·legiació, 
òrgans de de govern dels Col·legis)

• Capítol sisè: Règim de responsabilitats, potestat disciplinària, infraccions professionals i 
col·legials, sancions, inhabilitacions
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Continguts destacats del Títol II (disposicions sectorials):

03. El contingut del projecte de Llei

• Per cada capítol sectorial s’estableix:
• La definició i les funcions de la professió concernida

• Es defineix l’abast de la professió, el seu àmbit d’actuació i s’identifiquen les activitats, tècniques o funcions que els 
professionals poden desenvolupar.

• Els requisits de titulació per exercir la professió
• Es fixa el nivell de titulació (en relació al MAQ) que cal acreditar per poder exercir cada professió, també en el cas 

d’aquelles professions que disposen d’especialitats.

• En cas de que es vagin regulant noves professions en l’àmbit de la Salut, les disposicions 
sectorials aplicables es podran incorporar en nous capítols de la Llei via una modificació de la 
mateixa o mitjançant disposicions finals de les lleis de creació dels Col·legis professionals 
concernits.
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Propers passos:

04. Propers passos

• El projecte de llei s’ha tramès al Consell General perquè pugui ser tramitat i aprovat 
durant aquesta legislatura.

• L’aprovació del text comportarà un desplegament reglamentari específic (per exemple: 
reglament regulador de l’administració de fàrmacs per part de diferents professions) i la 
modificació de reglaments actualment vigents (per exemple: Reglament dels centres 
sanitaris). Es fixa un termini d’un any per assolir el desplegament reglamentari.

• L’aprovació del text també farà necessària l’actualització dels estatuts dels Col·legis 
professionals concernits, que disposaran d’un temps de dos anys per a fer-ho.
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