
 

NOTA DE PREMSA 

 

El president de l’Associació Intercol·legial es reuneix amb un grup de senadors del 

Partit Popular per expressar la inquietud del sector col·legial català per 

l’Avantprojecte de llei de serveis i col·legis professionals 

Els senadors s’han mostrat sensibles i receptius a les reflexions formulades des del món 

col·legial català i han manifestat el seu compromís d’estudiar-les amb atenció. 

Barcelona, 8 d’abril de 2014. El president de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya, Oriol Rusca, es va reunir ahir al Senat amb un grup de senadors del 

Partit Popular encapçalat pel senador Manuel Altava. En el transcurs de la trobada, Oriol Rusca 

ha traslladat la preocupació de les corporacions professionals de Catalunya pel contingut de 

l’Avantprojecte de llei de serveis i col·legis professionals que el Consell de Ministres va aprovar 

el passat 2 d’agost. 

Entre els assumptes tractats, s’ha abordat el valor de la col·legiació com a garantia dels drets 

dels ciutadans i, en aquest sentit, el president de la Intercol·legial de Catalunya ha reivindicat 

l’obertura d’un ampli procés de diàleg amb tots els col·lectius professionals per a la formulació 

de la llista d’obligacions de col·legiació, sense precipitacions i tenint en compte el debat obert 

a nivell europeu sobre la regulació de les professions. 

Per a Oriol Rusca “la tasca que desenvolupen els col·legis professionals – acreditació 

professional, supervisió deontològica, atenció al consumidor i usuari – respon a un interès 

social inqüestionable, que no es pot posar en perill”. 

Durant la reunió s’ha parlat també de la preocupació pel caràcter intervencionista d’aquest 

Avantprojecte de llei en detriment de l’autonomia col·legial, així com per la regulació prevista 

en matèria de finançament dels col·legis professionals. 

Els senadors s’han mostrat sensibles i receptius a les reflexions formulades des de la 

representació del món col·legial català i han manifestat el seu compromís d’estudiar-les amb 

atenció. 

El president de l’Associació Intercol·legial de Catalunya ha lliurat als senadors les Al·legacions 

presentades per la Intercol·legial durant el tràmit d’audiència obert al seu dia pel Consell 

d’Estat. En aquest informe es crida l’atenció també sobre l’afectació de les competències de 

les Comunitats Autònomes , i en concret de la Generalitat de Catalunya, que es desprèn 

d’aquest Avantprojecte, tot reivindicant la rellevància de l’assegurament obligatori de la 

responsabilitat civil dels professionals per a la garantia dels drets dels destinataris dels serveis 

professionals. 

Per a més informació:  

Premsa Intercol·legial 
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