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1. Qui som 

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya és una entitat amb més de 
100 Col·legis Professionals catalans, agrupant més de 200.000 col·legiats de diferents sectors 
professionals. 

Es va constituir com Associació el dia 28 d’abril de 2011 a la seu del Col·legi de Notaris de 
Catalunya, actualment representa la totalitat de sectors professionals. 

L’Associació neix per reforçar la presència social dels Col·legis Professionals, impulsar projectes 
d’interès comú, actuar com a interlocutor amb les Administracions i estudiar qüestions que 
afectin al col·lectiu de manera transversal. 

Pot ser membre de l’Associació qualsevol Col·legi Professional de Catalunya, així com els 
Consells de Col·legis. 

Actualment, la seu de la Intercol·legial és al Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, al carrer 
Mallorca, 283 (08037 Barcelona). 

 

La Intercol·legial en xifres: 

 + de 100 Col·legis Professionals catalans 

 + de 200.000 professionals col·legiats de diferents sectors 

 + de 80.000 hores lectives anuals en formació  

 + del 70% dels Col·legis Professionals disposen d’un centre formatiu propi 

 + de 8.000 ofertes de feina anuals publicades  

 el 50% dels Col·legis Professionals ofereixen servei de despatxos gratuïts a col·legiats 

 el 80% tenen publicacions pròpies especialitzades del seu sector 

 
 

2. Junta Directiva 

Amb l'objectiu de marcar línies executives específiques, s’han establert sis comissions 
sectorials: enginyeria, arquitectura i tècnica; salut; jurídica; economia i empresa; acció social, 
ensenyament i humanitats; i ciències de la informació i la comunicació. A més hi ha una Taula 
Tècnica amb les direccions de les corporacions per seguir i executar les línies de treball de 
l'entitat. 
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JUNTA DIRECTIVA 2011 – 2013 

Els càrrecs de la Junta Directiva tenen un període de dos anys. 

PRESIDÈNCIA 
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona   
 
VICEPRESIDÈNCIA SECTORIAL D’ENGINYERIA, ARQUITECTURA I TÈCNICA  
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona  

VICEPRESIDÈNCIA SECTORIAL DE SALUT  
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya 

VICEPRESIDÈNCIA SECTORIAL JURÍDICA  
Col·legi de Notaris de Catalunya 

VICEPRESIDÈNCIA SECTORIAL D’ECONOMIA I EMPRESA  
Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona 

VICEPRESIDÈNCIA SECTORIAL D’ACCIÓ SOCIAL, ENSENYAMENT HUMANITATS  
 Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 

VICEPRESIDÈNCIA SECTORIAL DE COMUNICACIÓ  
Col·legi de Periodistes de Catalunya 

SECRETÀRIA 
Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona 

TRESORERIA 
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 

VOCALIES  
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports (Demarcació de Catalunya)   
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya  
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya  
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya  
Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya  
Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya  
Col·legi de Biòlegs de Catalunya  
Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya  
Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Barcelona  
Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona- Lleida  
Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya  
Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona  
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya - Col·legi de Pedagogs de Catalunya (vocalia 
compartida) 
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya  
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya  
Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya  
Col·legi de Químics de Catalunya 
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3. Formació 

En l’entorn actual és fonamental disposar d’una formació professional actualitzada, per a tots 
els àmbits professionals, que permeti perfeccionar els perfils i optimitzar resultats o cerca de 
noves oportunitats professionals. 

La Intercol·legial esdevé punt de referència al tenir un col·lectiu actiu de més de 200.000 
professionals. Actualment, més del 80% dels Col·legis Professionals adherits a la Intercol·legial 
compten amb centres formatius propis, on imparteixen més de 15.000 hores lectives anuals en 
formació per als seus col·legiats. 

Una formació de qualitat garanteix la professionalitat, per això cada Col·legi especifica els 
perfils de la seva professió. 

 

 

4. Serveis 

Un dels principals suports necessaris per l’activitat professional és poder gaudir de serveis 
útils, així com un assessorament i acompanyament professional. 

Amb la Intercol·legial es vinculen els serveis professionals de manera transversal. D’aquesta 
manera s’aprofiten iniciatives de les entitats per crear sinèrgies conjuntes. 

Es diferencien com àrees principals: 

- Assessorament: Acompanyar als col·legiats de qualsevol professió a realitzar un pla de 
negoci o a orientar-se professionalment. També poder oferir facilitats per finançar 
projectes i obtenir crèdits. 

- Internacionalització: Facilitar l’accés al coneixement d’altres mercats i participar en 
missions empresarials subvencionades a altres països per ampliar el teu mercat, 
assessorament per l’exportació i despatxos professionals en altres països. 

- Serveis: Vinculació de manera transversal dels serveis professionals, especialment els 
serveis genèrics aprofitables per a tots els sectors professionals. 

A més de les línies de treball generals per potenciar línies específiques, es dissenyen àrees de 
treball per foment de camps com poden ser l’emprenedoria, finançament o casos específics 
per un sector. 
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5. Comunicació 

La Intercol·legial manté un pla de comunicació amb  la voluntat de fer de la Intercol·legial un 
“lobby” i dotar-la de mitjans que facilitin la comunicació entre els seus membres i la societat. 

Existeixen les següents àrees de treball: 

- Comunicació: orientada a les feines pròpies d’un gabinet de comunicació i relació amb 
els mitjans. 

- Campanya: orientada a difondre la importància dels Col·legis Professionals entre els 
ciutadans i els consumidors finals. 

- Interna: orientada a facilitar i dinamitzar la comunicació i informació entre els Col·legis 
membres. 

La Intercol·legial compta amb una pàgina web: www.intercolcat.cat  

 

6. Col·legis Professionals i Consells que formen part de la Intercol·legial  

- Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona – Lleida  
- Col·legi d’Administradors de Finques de Girona  
- Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona  
- Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona  
- Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona  
- Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona  
- Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya  
- Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona  
- Consell de Col·legis d’Agents Comercials de Catalunya   
- Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona  
- Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona   
- Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya  
- Col·legi Oficial d’Agents i Comissionistes de Duanes de Barcelona  
- Col·legi Oficial d’Agents i Comissionistes de Duanes de Tarragona  
- Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya  
- Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona  
- Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya  
- Col·legi d’Arquitectes de Catalunya  
- Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya  
- Col·legi Oficial de Bibliotecaris- Documentalistes de Catalunya  
- Col·legi de Biòlegs de Catalunya  
- Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya  
- Consell de Col·legis Professionals de Delineants de Catalunya   
- Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya  

http://www.intercolcat.cat/
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- Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya  
- Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya  
- Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya  
- Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya  
- Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya  
- Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya  
- Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya  
- Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya  
- Col·legi d’Enginyes Tècnics Industrials de Barcelona  
- Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida  
- Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona   
- Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya  
- Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs. Delegació Catalunya  
- Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya  
- Consell de Gestors Administratius de Catalunya  
- Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Barcelona  
- Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona  
- Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya  
- Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya  
- Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya  
- Col·legi de Logopedes de Catalunya  
- Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona  
- Col·legi de Notaris de Catalunya  
- Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya  
- Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes i Òptiques i Optometristes de Catalunya  
- Col·legi de Pedagogs de Catalunya  
- Col·legi de Periodistes de Catalunya  
- Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya  
- Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya  
- Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona  
- Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya  
- Il·lustre Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya  
- Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya  
- Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya  
- Col·legi de Químics de Catalunya  
- Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya  
- Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona  
- Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Girona  
- Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya  
- Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona  
- Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya 
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MANIFEST - JUNY DE 2012             

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, que representa més de 
100 Col·legis Professionals amb més de 200.000 col·legiats/des de tots els àmbits 
professionals, manifesta que:  

 
1. Els Col·legis Professionals som fonamentals per a la societat com a garantia dels drets dels 
ciutadans i de la contínua adequació de les professions a les necessitats socials.  
 
2. Els Col·legis Professionals som col·laboradors actius de les Administracions Públiques en 
tots els àmbits sectorials i estem presents en la creació i el desenvolupament de la normativa 
que afecta els professionals i el conjunt de la societat en les més diverses matèries.  
 
3. Els Col·legis Professionals gestionem amb transparència, eficàcia i eficiència funcions 
públiques que garanteixen la millor prestació dels serveis professionals als ciutadans, tasques 
desenvolupades sense finançament públic i que, d’acord amb la situació actual, no podrien ser 
assumides per l’Administració.  
 
4. Els Col·legis Professionals som portaveus i representants dels professionals davant de la 
societat i les Administracions, exercint com a interlocutors i vehiculant les seves inquietuds i 
aportacions.  
 
5. Els Col·legis Professionals impulsem la professionalitat i la qualitat dels serveis que presten 
els nostres col·legiats/des, desenvolupant i difonent eines adreçades a la innovació i 
l’excel·lència i impartint a Catalunya més de 75.000 hores de formació anual que fan possible 
un constant reciclatge professional.  
 
6. Els Col·legis Professionals fomentem l’ocupació i l’emprenedoria mitjançant el 
desenvolupament de plans de suport a nous projectes i de serveis d’orientació professional, 
des d’on facilitem la incorporació i la promoció dels professionals al mercat laboral.  
 
7. Els Col·legis Professionals som una expressió de la vitalitat del teixit social català, amb una 
llarga trajectòria en defensa dels drets fonamentals, els valors democràtics i les llibertats, i 
promovem el debat públic i la canalització de les preocupacions i requeriments socials.  
 
Per tot això, des de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya 
recordem a la ciutadania i als agents socials la importància de salvaguardar el sistema de 
garanties que els col·legis professionals representem, instem les forces polítiques a tramitar la 
futura Llei de serveis professionals des del diàleg amb el sector professional i reafirmem el 
nostre compromís amb la societat civil i la voluntat de contribuir a la recuperació econòmica i 
social del país.  

Barcelona, 14 de juny de 2012 


