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RESOLUCIÓ JUS/ /2023, de 23 de febrer, de modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial 
d'Òptics Optometristes i Òptiques Optometristes de Catalunya. 
 
Atès l’expedient de modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes i 
Òptiques Optometristes de Catalunya, del qual resulta que en data 10 de febrer de 2023 
es va presentar la documentació prevista per l’article 46 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, 
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals sobre la modificació 
dels articles 6, 7 i 12 dels Estatuts, aprovada en l’Assemblea General Extraordinària del 
Col·legi de data 13 de gener de 2022; 
 
Atesos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de 
professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 13/1989, 
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de 
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i els Estatuts col·legials 
vigents declarats adequats a la legalitat per la Resolució JUS/2030/2009, de 8 de juliol 
(DOGC núm. 5424, de 20.7.2009), la Resolució JUS/2985/2010, de 15 de setembre 
(DOGC núm. 5720, de 22.9.2010), la Resolució JUS/1081/2012, de 21 de maig (DOGC 
núm. 6145, de 8.6.2012); la Resolució JUS/430/2014, de 19 de febrer (DOGC núm. 6574, 
de 4.3.2014) i la Resolució JUS/219/2015, d’11 de febrer (DOGC núm. 6814, de 
19.2.2015); 
 
Vist que la modificació dels articles 6, 7 i 12 dels Estatuts s’adequa a la legalitat; 
 
Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s’han 
aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits establerts; 
 
A proposta de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, 
 
 
Resolc: 
 
−1 Declarar l’adequació dels articles 6, 7 i 12 dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Òptics 
Optometristes i Òptiques Optometristes de Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de 
l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i disposar-ne la inscripció 
al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya. 
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−2 Disposar que aquesta modificació es publiqui al DOGC com a annex d’aquesta 
Resolució. 
 

 
 

 
 
 

Directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació 
Per delegació (Resolució JUS/1041/2021, de 30.3.2021, DOGC de 16.4.2021) 
 
 

 
Immaculada Barral Viñals   
 
Barcelona, 23 de febrer de 2023 
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Annex 
 
Articles 6, 7 i 12 dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes i Òptiques 
Optometristes de Catalunya 
 
Article 6 
Integrants 
El Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes i Òptiques Optometristes de Catalunya agruparà 
obligatòriament tots els òptics optometristes i totes les òptiques optometristes que es 
trobin en alguna de les situacions que es relacionen tot seguit i exerceixin la professió, en 
qualsevol de les seves modalitats, dins l’àmbit territorial de Catalunya. 
a) En possessió del diploma d’òptic d’ullera emès pel Ministeri d’Educació i Ciència 
d’acord amb el Decret de 22 de juny de 1956 (BOE de 10 de juliol de 1956). 
b) Acollits als beneficis de la disposició transitòria del Decret 1387/1961, de 20 de juliol 
(BOE de 7 d’agost de 1961). 
c) En possessió del títol de diplomat en òptica a l’empara del Decret 2842/1972, de 15 de 
setembre (BOE de 20 d’octubre de 1972). 
d) Els diplomats en òptica per les escoles d’òptica oftàlmica i acústica audiomètrica de la 
Universitat de Barcelona, i d’òptica i acústica audiomètrica de la Universitat de Santiago 
de Compostel·la, creades per les ordres ministerials de 18 de febrer de 1975 (BOE de 6 
de març de 1975). 
e) En possessió del títol universitari de diplomat en òptica i optometria creat pel Reial 
decret 1419/1990, de 26 de octubre. 
f) Els qui es trobin en possessió de titulació d’origen estranger i hagin obtingut de les 
autoritats acadèmiques espanyoles competents l’equiparació a qualsevol de les 
titulacions incloses en els apartats c i e precedents. 
g) Els qui obtinguin les futures titulacions de rang superior a les anteriorment 
relacionades i acadèmicament concebudes per a l’exercici professional de l’òptica i 
optometria. 
h) En els supòsits de professionals d’altres estats membres de la Unió Europea 
s’estarà a les disposicions normatives internes relatives a l’aplicació del dret comunitari 
vigent en cada moment. 
També s’admetrà la col·legiació sense exercici. 
 
Article 7 
Règim de col·legiació 
La incorporació al Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes i Òptiques Optometristes de 
Catalunya, en la situació d’exercent, és condició prèvia i requisit indispensable per a 
poder exercir a Catalunya la professió d’òptica i optometria, en qualsevol de les seves 
modalitats o especialitats, independentment que treballin per compte propi o d’altri, sigui 
en establiments d’òptica (com a director tècnic, titular, cotitular, adjunt, substitut o 
qualsevol altra forma), en centres optomètrics, en l’Administració (central, organismes 
autònoms, Administració autonòmica, provincial o local), en hospitals, clíniques o en 
qualssevol altres centres o empreses públiques, semipúbliques o privades, i les que 
puguin sorgir en un futur. 
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Les societats professionals, s’inscriuran en el Registre de societats professionals 
d’aquest Col·legi, quan tinguin el seu domicili a Catalunya, als efectes d’incorporar-s’hi i 
que aquest Col·legi pugui exercir sobre ella les competències que li atorga l’ordenament 
jurídic sobre els professionals col·legiats. 
La incorporació en el Col·legi on el professional o la professional té el domicili únic o 
principal l’habilita per a exercir la professió a tot el territori de l’Estat, llevat el cas que una 
llei ho disposi altrament a causa de l’exigència del deure de residència per a prestar els 
serveis professionals. Els professionals col·legiats només poden restar subjectes al deure 
de comunicació al col·legi professional del lloc on hagin de prestar llurs serveis quan així 
s’estableixi legalment. 
 
Article 12  
Als efectes d’exigir-los la col·legiació obligatòria, amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, 
s’entendrà que tots els òptics optometristes i les òptiques optometristes exerceixen la 
professió quan treballen per compte propi o d’altri, sigui en establiments d’òptica (com a 
titular, cotitular, adjunt, substitut, o qualsevol altra forma), en centres optomètrics, en 
l’Administració (central, organismes autònoms, Administració autonòmica, provincial o 
local), en hospitals, en clíniques, o en qualssevol altres centres o empreses públiques, 
semipúbliques o privades, i les que puguin sorgir en un futur. 
Tampoc serà necessària la col·legiació dels òptics i òptiques comunitaris, establerts 
legalment amb caràcter permanent i col·legiats en un altre estat de la Unió Europea, que 
exerceixin ocasionalment o temporalment a Catalunya. 
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RESOLUCIÓN JUS/ /2023, de 23 de febrero, de modificación de los Estatutos del 
Colegio Oficial de Ópticos Optometristas y Ópticas Optometristas de Cataluña. 
 
 
Visto el expediente de modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Ópticos 
Optometristas y Ópticas Optometristas de Cataluña, del cual resulta que en fecha 10 de 
febrero de 2023 se presentó la documentación prevista por el artículo 46 de la Ley 
7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios 
profesionales sobre la modificación de los artículos 6, 7 y 12 de los Estatutos, aprobada 
en la Asamblea / Junta General Extraordinaria del Colegio de fecha 13 de enero de 2022; 
 
Considerando el Estatuto de autonomía de Cataluña, aprobado por la Ley orgánica 
6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de autonomía; la Ley 7/2006, de 31 de 
mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales; la Ley 
26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones 
públicas de Cataluña; la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, 
procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalitat de Catalunya; el 
Decreto legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de 
ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y los Estatutos colegiales vigentes 
declarados adecuados a la legalidad por la Resolución JUS/2030/2009, de 8 de julio 
(DOGC núm. 5424, de 20.7.2009), la Resolución JUS/2985/2010, de 15 de septiembre 
(DOGC núm. 5720, de 22.9.2010), la Resolución JUS/1081/2012, de 21 de mayo (DOGC 
núm. 6145, de 8.6.2012); la Resolución JUS/430/2014, de 19 de febrero (DOGC núm. 
6574, de 4.3.2014) y la Resolución JUS/219/2015, de 11 de febrero (DOGC núm. 6814, 
de 19.2.2015); 
 
Visto que la modificación de los artículos 6, 7 y 12 de los Estatutos se adecua a la 
legalidad; 
 
Visto que el presente expediente ha sido promovido por una persona legitimada, que se 
han aportado los documentos esenciales y que se han cumplido todos los trámites 
establecidos; 
 
A propuesta de la Dirección General de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación, 
 
 
Resuelvo: 
 
−1 Declarar la adecuación de los artículos 6, 7 y 12 de los Estatutos del Colegio Oficial 
de Ópticos Optometristas y Ópticas Optometristas de Cataluña a la Ley 7/2006, de 31 de 
mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, y disponer su 
inscripción en el Registro de colegios profesionales de la Generalitat de Catalunya. 
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−2 Disponer que esta modificación se publique en el DOGC como anexo de esta 
Resolución. 
 
 

Directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació 
Por delegación (Resolución JUS/1041/2021, de 30.3.2021, DOGC de 16.4.2021) 
 

 
Immaculada Barral Viñals   
 
Barcelona, 23 de febrero de 2023 
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 Anexo 
 
Artículos 6, 7 y 12 de los Estatutos del Colegio Oficial de Ópticos Optometristas y Ópticas 
Optometristas de Cataluña  
 
Artículo 6 
Integrantes 
El Colegio Oficial de Ópticos Optometristas y Ópticas Optometristas de Cataluña 
agrupará obligatoriamente a todos los ópticos optometristas y todas las ópticas 
optometristas que se encuentren en alguna de las situaciones que se relacionan a 
continuación y ejerzan la profesión, en cualquiera de sus modalidades, en el ámbito 
territorial de Cataluña. 
a) En posesión del diploma de óptico de anteojería emitido por el Ministerio de Educación 
y Ciencia de acuerdo con el Decreto de 22 de junio de 1956 (BOE de 10 de julio de 
1956). 
b) Acogidos a los beneficios de la disposición transitoria del Decreto 1387/1961, de 20 de 
julio (BOE de 7 de agosto de 1961). 
c) En posesión del título de diplomado en óptica al amparo del Decreto 2842/1972, de 15 
de septiembre (BOE de 20 de octubre de 1972). 
d) Los diplomados en óptica por las escuelas de óptica oftálmica y acústica audiométrica 
de la Universidad de Barcelona, y de óptica y acústica audiométrica de la Universidad de 
Santiago de Compostela, creadas por las órdenes ministeriales de 18 de febrero de 1975 
(BOE de 6 de marzo de 1975). 
e) En posesión del título universitario de diplomado en óptica y optometría creado por el 
Real decreto 1419/1990, de 26 de octubre. 
f) Quienes se encuentren en posesión de titulación de origen extranjero y hayan obtenido 
de las autoridades académicas españolas competentes la equiparación a cualquiera de 
las titulaciones incluidas en los apartados c y e precedentes. 
g) Quienes obtengan las futuras titulaciones de rango superior a las anteriormente 
relacionadas y académicamente concebidas para el ejercicio profesional de la óptica y 
optometría. 
h) En los supuestos de profesionales de otros estados miembros de la Unión Europea se 
estará a las disposiciones normativas internas relativas a la aplicación del derecho 
comunitario vigente en cada momento. 
También se admitirá la colegiación sin ejercicio. 
 
Artículo 7 
Régimen de colegiación 
La incorporación al Colegio Oficial de Ópticos Optometristas y Ópticas Optometristas de 
Cataluña, en la situación de ejerciente, es condición previa y requisito indispensable para 
poder ejercer en Cataluña la profesión de óptica y optometría, en cualquiera de sus 
modalidades o especialidades, independientemente de que trabajen por cuenta propia o 
ajena, sea en establecimientos de óptica (como director técnico, titular, cotitular, adjunto, 
sustituto o cualquier otra forma), en centros optométricos, en la Administración (central, 
organismos autónomos, Administración autonómica, provincial o local), en hospitales, 
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clínicas o en cualesquiera otros centros o empresas públicas, semipúblicas o privadas, y 
las que puedan surgir en un futuro. 
Las sociedades profesionales, se inscribirán en el Registro de sociedades profesionales 
de este Colegio, cuando tengan su domicilio en Cataluña, a efectos de incorporarse al 
mismo y que este Colegio pueda ejercer sobre ella las competencias que le otorga el 
ordenamiento jurídico sobre los profesionales colegiados. 
La incorporación en el Colegio donde el profesional o la profesional tiene el domicilio 
único o principal la habilita para ejercer la profesión en todo el territorio del Estado, salvo 
que una ley lo disponga otra cosa a causa de la exigencia del deber de residencia para 
prestar servicios profesionales. Los profesionales colegiados sólo pueden estar sujetos al 
deber de comunicación en el colegio profesional del lugar donde tengan que prestar sus 
servicios cuando así se establezca legalmente. 
 
Artículo 12 
A efectos de exigirles la colegiación obligatoria, con carácter previo al inicio de la 
actividad, se entenderá que todos los ópticos optometristas y las ópticas optometristas 
ejercen la profesión cuando trabajan por cuenta propia o ajena, sea en establecimientos 
de óptica (como titular, cotitular, adjunto, sustituto, o cualquier otra forma), en centros 
optométricos, en la Administración (central, organismos autónomos, Administración 
autonómica, provincial o local), en hospitales, en clínicas, o en cualesquiera otros centros 
o empresas públicas, semipúblicas o privadas, y las que puedan surgir en un futuro. 
Tampoco será necesaria la colegiación de los ópticos y ópticas comunitarios, 
establecidos legalmente con carácter permanente y colegiados en otro estado de la 
Unión Europea, que ejerzan ocasional o temporalmente en Cataluña. 
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