NOTA DE PREMSA

La Intercol∙legial alerta dels riscos que l’Avantprojecte de Llei de serveis
professionals pot comportar per al ciutadà


La desaparició de la col∙legiació obligatòria en certes professions on fins ara
ho és pot comportar una pèrdua de les garanties en la prestació dels serveis

Barcelona 29/1/2013. L’Associació Intercol∙legial de Col∙legis Professionals de Catalunya alerta
que la supressió de la col∙legiació obligatòria en aquelles professions on fins ara és necessària
per exercir‐la podria comportar una pèrdua de les garanties en la prestació del servei que rep
el ciutadà. La Intercol∙legial fa aquest pronunciament arran del text, sobre el qual diversos
mitjans de comunicació s’han fet ressò, i que suposadament fa referència a un esborrany de
l’Avantprojecte de Llei de Serveis Professionals.
L’Associació Intercol∙legial destaca el paper primordial que realitzen els col∙legis professionals i
en especial la funció de supervisió de la qualitat i les bones pràctiques professionals. Unes
funcions d’interès general que mai les podrà assumir l’Administració. A més, el president de la
Intercol∙legial, Pedro L. Yúfera creu que “la desregulació afectaria greument la formació dels
professionals i la garantia del servei, facilitant alhora l’intrusisme”. I recorda que:” les
experiències de desregulació tant de productes com de serveis en el passat han estat negatives
especialment per als sectors més desfavorits”.
Què és l’Associació Intercol∙legial
L’Associació Intercol∙legial, que representa més de 100 col∙legis professionals amb més de
150.000 col∙legiats/des de tots els àmbits professionals, va néixer el 2011 amb la voluntat de
reforçar la projecció social dels col∙legis professionals, impulsar iniciatives d’interès comú,
actuar com a interlocutora amb les Administracions i estudiar qüestions que afecten el
col∙lectiu, independentment del sector al qual pertanyin.
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