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Des del COMB hem 
impulsat i creat 
tècnicament un 

cercador electrònic 
de metges de tots els 

col·legis de metges 
catalans, al qual 

s’accedirà des del nou 
web del Consell de 

Col·legis de Metges de 
Catalunya

En un context de força dubtes a Espanya sobre 
l’efi càcia i la viabilitat de les comunitats autòno-

mes i del procés de descentralització administrativa, 
el 2010 ha consolidat la tendència a la recentralitza-
ció d’algunes competències o funcions a favor d’or-
ganismes estatals. I, en concret, en l’àmbit col·legial, 
aquesta recentralització s’ha produït amb l’entrada en 
vigor de l’anomenada Llei Òmnibus, que modifi ca la 
llei espanyola de col·legis professionals. Aquesta in-
terpretació de la Llei suposa, en l’opinió del COMB, 
un menysteniment de les organitzacions estatals cap 
a les nostres competències.

Així, entre altres coses, es preveu l’existència d’un 
registre central de col·legiats dependent del Consejo 
General de Col·legis de cada professió. El COMB 
s’ha oposat reiteradament a aquest concepte de Regis-
tre, reivindicant que el Consejo General de Colegios 
de Médicos no pot ser un col·legi de col·legis i no ha 
de tenir la capacitat registradora i habilitadora per a 
l’accés a la professió. En aquest sentit, hem proposat 
que el Consejo General desenvolupi un cercador te-
lemàtic que relacioni tots els registres dels col·legis i 
en el qual es pugui trobar la informació de cada col-
legiat. Aquesta seria una eina útil per a metges, usua-
ris, empreses i administracions en general, per tenir la 
certesa de les circumstàncies professionals dels met-
ges espanyols. Val a dir que, des del COMB, i amb 
aquestes característiques que reivindiquem, hem im-
pulsat i creat tècnicament un cercador electrònic de 
metges de tots els col·legis de metges catalans, al qual 
s’accedirà des del nou web del Consell de Col·legis de 
Metges de Catalunya.

Alhora, la Llei Òmnibus també determina que 
el règim de col·legiació és una competència estatal, 
quin desenvolupament vindria fi xat per una futura 
Llei de Serveis Professionals. A banda de les discre-
pàncies –fi ns i tot constitucionals, pendents de resol-
dre judicialment– respecte a si és o no competència 
bàsica de l’Estat, la Llei fi xava que, abans de fi nalit-
zar el 2010, el govern espanyol havia d’aprovar un 
Projecte de Llei de Serveis Professionals on es fi xés 
el règim de col·legiació –obligatòria o voluntària, se-
gons les professions– i es regulés les reserves d’activi-
tat, en l’afany (?) de liberalitzar el mercat, no posant 

impediments a l’establiment o desenvolupament en 
lliure competència d’activitats professionals. Aquest 
Projecte de Llei no ha vist encara la llum al moment 
d’editar-se aquest Informe Anual.

Finestreta Única
La implantació de l’anomenada Finestreta Única ha 
estat una altra novetat introduïda amb la Llei Òmni-
bus. En aquest cas, té la seva justifi cació en l’aplicació 
dels principis rectors europeus de llibertat d’establi-
ment i lliure prestació de serveis, amb la voluntat de 
facilitar i simplifi car la informació que els col·legis 
han de donar als col·legiats i futurs col·legiats i als 
mateixos ciutadans usuaris, de forma telemàtica i 
gratuïta.

L’any 2010, el Col·legi va considerar que el projecte 
d’implantació de la Finestreta Única era una oportu-
nitat per desplegar plenament les competències col-
legials enfront de les accions recentralitzadores d’or-
ganismes d’àmbit estatal, com també per accelerar el 
disseny i la construcció d’una plataforma telemàtica, 
més enllà de les aplicacions que s’exigien per a la Fi-
nestreta Única.

D’aquesta manera, s’ha aconseguit, juntament amb 
els altres col·legis de metges catalans, crear i posar en 
funcionament a través del web col·legial una platafor-
ma electrònica de comunicació i intermediació entre 
els col·legiats i el Col·legi –també per als consumi-
dors– per realitzar, de forma segura i autentifi cant la 
identitat de cada persona, molts tràmits que fi ns ara 
requerien la presència física, com així s’explica en un 
altre apartat d’aquesta publicació (vegeu a la pàgina 
34 l’article “El nou web inclourà el servei e-COMB 
per a tràmits en línia”).

La nova plataforma del COMB no ha nascut, 
doncs, per substituir els actuals canals presencials, 
però sí per ser una via alternativa, de present i de fu-
tur, que vol procurar la màxima facilitat en la gestió 
dels tràmits i serveis, interacció amb els col·legiats i 
transparència informativa, i ser alhora un pas enda-
vant en el manteniment i la defensa de la nostra au-
tonomia i la capacitat de gestió, per no dependre ni 
estar supeditats a decisions recentralitzadores.  

JAUME AUBIA,
director gerent del COMB

IGNASI PIDEVALL,
director adjunt jurídic del COMB.

La Llei Òmnibus estatal i la nova
plataforma electrònica de serveis del COMB

Debat sobre la professió Activitat col·legial

1. Informació sobre el registre 
de col·legiats.

Servei d’Informació Col·legial, 
juliol-octubre de 2010.

2. Informació sobre el projecte 
de Finestreta Única.

Servei d’Informació Col·legial, 
juliol-octubre de 2010.

3. Accés al servei e-COMB 
tràmits en línia. Web col·legial.

4. Accés al registre de metges. 
Web col·legial.
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