
 

 

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

 
NORMATIVA: 

 
UNIÓ EUROPEA 
 
Fitxa de la Unió Europea en la qual s'informa sobre l'exercici de la Professió, la Col·legiació 
obligatòria i la necessitat de segur de responsabilitat civil professional: El Biòleg en la UE 
 
LLEIS ESTATALS: 
 

1) B.O.E Llei 2/1974, de 13 de febrer de 1974, sobre Col·legis Professionals. 
  

Article 3. Col·legiació. 
1. Qui ostenti la titulació requerida i reuneixi les condicions assenyalades 
estatutàriament tindrà dret a ser admès en el Col·legi Professional que correspongui. 
2. Serà requisit indispensable per a l'exercici de les professions trobar-se 
incorporat al Col·legi Professional corresponent quan així ho estableixi una llei 
estatal. La quota d'inscripció o col·legiació no podrà superar en cap cas els costos 
associats a la tramitació de la inscripció. Els Col·legis disposaran els mitjans necessaris 
perquè els sol·licitants puguin tramitar la seva col·legiació per via telemàtica, d'acord 
amb el que preveu en l'article 10 d'aquesta Llei. 
3. Quan una professió s'organitzi per col·legis territorials, bastarà la incorporació a un 
solament d'ells, que serà el del domicili professional únic o principal, per exercir en tot el 
territori espanyol. A aquests efectes, quan en una professió només existeixin col·legis 
professionals en algunes Comunitats Autònomes, els professionals es regiran per la 
legislació del lloc on tinguin establert el seu domicili professional únic o principal, la qual 
cosa bastarà per exercir en tot el territori espanyol. 
Els Col·legis no podran exigir als professionals que exerceixin en un territori diferent del 
de col·legiació comunicació ni cap habilitació ni el pagament de contraprestacions 
econòmiques diferents d'aquelles que exigeixin habitualment als seus col·legiats per la 
prestació dels serveis dels quals siguin beneficiaris i que no es trobin coberts per la 
quota col·legial. 
En els supòsits d'exercici professional en territori diferent del de col·legiació, a l'efecte 
d'exercir les competències d'ordenació i potestat disciplinària que corresponen al 
Col·legi del territori en el qual s'exerceixi l'activitat professional, en benefici dels 
consumidors i usuaris, els Col·legis hauran d'utilitzar els oportuns mecanismes de 
comunicació i els sistemes de cooperació administrativa entre autoritats competents 
prevists en la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici. Les sancions imposades, si escau, pel Col·legi del territori en el 
qual s'exerceixi l'activitat professional assortiran efectes en tot el territori espanyol. 
4. En el cas de desplaçament temporal d'un professional d'un altre Estat membre de la 
Unió Europea, s'estarà al que es disposa en la normativa vigent en aplicació del Dret 
comunitari relativa al reconeixement de qualificacions. 

 
2) Llei 75/1980, de 26 de desembre, de creació del Col·legi Oficial de Biòlegs.  

Article 3. El Col·legi Oficial de Biòlegs agruparà als Doctors i Llicenciats en Ciències 
Biològiques. Aquesta integració serà obligatòria per a l'exercici de la professió de 
Biòleg. 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=437&tab=si


 

 

 

 
 

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. 
(anul·lat per sentències del Tribunal Constitucional. Veure al final d'aquest 
document) 

 

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.  

 



 

 

COL·LEGIACIÓ DE FUNCIONARIS I EMPLEATS PÚBLICS. 
 
Sentències: 
 
Nova sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'obligatorietat de 
col·legiació dels Funcionaris i Empleats Públics de les Administracions 
Autonòmiques. 
 
Amb data de 2 de novembre de 2015 el Tribunal Constitucional va emetre 
sentència, relativa a la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal 
Superior de Justícia de Castella i Lleó en relació a la dispensa de col·legiació 
dels empleats públics que estableix la Llei 8/1997, de 8 de juliol, de Col·legis 
Professionals de Castella i Lleó, en el seu art. 16.2. 
 
La nova Sentència del Tribunal Constitucional torna a declarar inconstitucional 
que les Comunitats Autònomes per llei autonòmica dispensin de col·legiació als 
funcionaris i empleats públics per a l'exercici de la professió. El Tribunal 
Constitucional torna a estimar que aquesta mesura és competència estatal, que 
actualment manté les obligacions de col·legiació obligatòria vigents al moment 
d'aprovar-se la Llei 25/2009 i no distingeix entre l'exercici privat de la professió i 
el seu exercici al servei de les Administracions Públiques. 
 
Amb aquest pronunciament ja són 9 sentències del Tribunal Constitucional 
(SSTC 3/2013, 46/2013, 50/2013, 63/2013, 89/2013, 123/2013, 201/2013, 
150/2014 i 229/2015), en les quals l'Alt Tribunal ha establert de forma definitiva 
el caràcter bàsic de l'art. 3.2 de la Llei 2/1974 de Col·legis Professionals. 

 

Text íntegre de la sentència en http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-

13476. 

 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-13476
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-13476

