
 
 
 

 

EXTRACTE DELS ESTATUTS DEL COL·LEGI DE BIÒLEGS DE 
CATALUNYA. FUNCIONS DE LA PROFESSIÓ. 

 
Extracte dels Estatuts col·legials vigents, declarats adequats a la legalitat per la 

Resolució de 21 de maig de 1999 (DOGC núm. 2898, de 28.5.1999)  

 
 

Els principis bàsics reguladors de l’exercici professional  
 
Article 15 
 
Funcions de la professió 
 
15.1  D’acord amb el que es preveu a l’article 36 de la Constitució espanyola, la 
Llei regularà l’exercici de la professió titulada del biòleg i les activitats per les que 
pel seu exercici és obligatòria la incorporació al Col·legi de Biòlegs de Catalunya. 
 
15.2  Sense perjudici del contingut de l’apartat anterior, així com de les 
atribucions professionals i normes de col·legiació que es continguin en les lleis 
reguladores d’altres professions, el biòleg pot exercir en la seva activitat 
professional les funcions que a títol enunciatiu s’indiquen a continuació:  
 
15.2.1  Estudi, identificació i classificació dels organismes vius, així com de les 
seves restes i senyals de la seva activitat. 
15.2.2  Investigació, desenvolupament i control de processos biològics industrials 
(biotecnologia). 
15.2.3  Producció, transformació, manipulació, conservació, identificació i control 
de qualitat de materials d’origen biològic. 
15.2.4  Identificació, estudi i control dels agents biològics que afecten la 
conservació de tota classe de materials i productes. 
15.2.5  Estudis biològics i control de l’acció de productes químics i biològics 
d’utilització en la sanitat, agricultura, indústria i serveis. 
15.2.6  Identificació i estudi d’agents biològics patògens i dels seus productes 
tòxics. Control d’infeccions i plagues. 
15.2.7  Producció, transformació, control i conservació d’aliments. 
15.2.8  Estudis i anàlisis físics, bioquímics, citològics, histològics, microbiològics, 
immunobiològics, de mostres biològiques, incloses les d’origen humà. 
15.2.9  Estudis demogràfics i epidemiològics. 
15.2.10  Consell genètic i planificació familiar. 
15.2.11  Educació sanitària i ambiental. 
15.2.12  Planificació i explotació racional dels recursos naturals renovables, 
terrestres i marítims. 
15.2.13  Anàlisis biològiques, control i depuració de les aigües. 
15.2.14  Aspectes ecològics i conservació de la natura. Aspectes ecològics de 
l’ordenació del territori. 
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15.2.15  Organització i gerència d’espais naturals protegits, parcs zoològics, 
jardins botànics i museus de ciències naturals. Biologia recreativa. 
15.2.16  Estudis, anàlisi i tractament de la contaminació industrial i urbana. 
Estudis sobre biologia i impacte ambiental. 
15.2.17  Ensenyament de la biologia en els nivells educatius. 
15.2.18  Assessorament científic i tècnic sobre temes biològics. 
15.2.19  Totes aquelles altres activitats que tenen relació amb la biologia. 
 


