
OBLIGATORIETAT DE LA COL·LEGIACIÓ PER EXERCIR LA 
PROFESSIÓ DE BIÒLEG/LOGA 

 
NORMATIVA: 
 
Llei 7/2006 de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis 
professionals. DOGC 9/6/2006 (Pàg. 25424)  
 
Article 17 
Infraccions molt greus 
Són infraccions molt greus:  
f) L'exercici d'una professió col·legiada per qui no compleix l'obligació de col·legiació. 
g) La contractació per empreses i entitats de treballadors no col·legiats en el cas que l'objecte 
de llur contracte de treball comprengui, totalment o parcialment, la realització de tasques 
pròpies de la professió. 
 
Article 38 
Règim de col·legiació 
 
1. La incorporació al col·legi professional corresponent és un requisit necessari per a l'exercici 
de les professions col·legiades, en els termes establerts per la legislació vigent. 
2. El requisit de col·legiació no és necessari si es tracta de personal al servei de les 
administracions públiques de Catalunya, pel que fa a l'exercici amb caràcter exclusiu de les 
funcions i les activitats pròpies de llur professió que exerceixen per compte 
 
Resolució de 21 de maig de 1999 d'inscripció dels Estatuts del Col·legi de Biòlegs de 
Catalunya (DOGC núm 2898 de 28/5/1999) 
 
Article 7: 
Obligatorietat de la col·legiació 
 
7.1. La incorporació al Col·legi de Biòlegs de Catalunya és obligatòria per a l’exercici de la 
professió de biòleg, sens perjudici del dret a la lliure sindicació. Queden exceptuats d’aquesta 
obligatorietat els funcionaris públics, i altre personal que, en virtut de contracte laboral, presti 
els seus serveis en les administracions públiques.  
 
7.2. Els col·legiats inscrits en altres col·legis territorials de biòlegs que vulguin exercir 
ocasionalment la professió de biòleg a Catalunya hauran de comunicar, a través del col·legi on 
estan inscrits, les actuacions que hagin de realitzar a Catalunya, a fi d’estar sotmesos a les 
condicions econòmiques que es puguin establir, així com a les competències d’ordenació, visat, 
control deontològic i potestat disciplinària del Col·legi de Biòlegs de Catalunya. 
 
Jurisprudència 
 
Sentència del “Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Mostoles”, de data de 3 de juny de 2011 on s’indica que 
mentre el professional estigui exercint la professió amb obligació de col·legiació no podrà donar-se de 
baixa voluntària si no va acompanyada del cessament simultani per causes legals o per pura voluntat, en 
l'exercici professional.  


