
 

 

 

 

Barcelona, 6 d’agost de 2013 

Benvolguda companya, 
Benvolgut company, 

El passat divendres 2 d’agost el Consell de Ministres va aprovar l’Avantprojecte de Llei de Col·legis i Serveis 
Professionals (LCSP), el qual segueix contemplant la revisió de les atribucions dels arquitectes. A diferència 
dels primers textos, no es planteja de forma definitiva “l’extensió de les atribucions per projectar i dirigir 
obres als enginyers amb competències en edificació”, però la qüestió continua oberta, doncs es crea un grup 
de treball amb l’objectiu de fer “propostes en relació amb les atribucions professionals en l’àmbit de 
l’enginyeria i l’edificació”, mantenint-se, per tant, l’amenaça sobre les atribucions dels arquitectes i la 
necessitat de la nostra més ferma oposició. 

L’Avantprojecte de Llei també incorpora mesures de modernització de col·legis professionals, però alhora 
impulsa l’intervencionisme de l’Estat, la pèrdua d’autonomia i el conseqüent afebliment dels col·legis en el 
seu paper de defensa professional i responsabilitat amb la societat civil, i envaeix frontalment les 
competències exclusives que té Catalunya en aquesta matèria. 

Ara s’obre un període de consultes —fins al 16 de setembre— a partir del qual el Consell de Ministres 
aprovarà un projecte de llei definitiu que serà remès a les Corts Espanyoles per a la seva tramitació i 
aprovació parlamentària. Tenim per davant un procés llarg, que segurament no acabarà fins al proper any, 
durant el qual ens caldrà seguir amb l’oposició frontal als aspectes negatius d’aquest avantprojecte de llei 
amb tota la determinació i energia.  

Seguirem desplegant les accions necessàries en defensa de la tasca dels arquitectes i les condicions 
professionals necessàries per desenvolupar l'arquitectura en un projecte de llei que no la contempla. 
Continuarem denunciant una “liberalització” que lluny de propiciar una millora en competitivitat, suposaria 
l’agreujament de les condicions en les que els arquitectes exercim la nostra feina i, per tant, la seva qualitat 
i competitivitat, dificultant encara més la situació actual i destruint bona part de les perspectives de futur. 
També comportaria renunciar de forma arbitrària i innecessària a un model que ha fet de l’arquitectura el 
referent per edificar i definir les ciutats, substituint-lo per la mera edificació sense atributs culturals ni 
socials. 

Amb aquest objectiu, també seguim coordinats amb el CSCAE, els col·legis, les escoles d'arquitectura i les 
associacions vinculades amb l’arquitectura, i comptant amb la vostra implicació per continuar amb les 
accions públiques o col·lectives convenients. 

Trobareu tota la informació disponible actualitzada, amb el text de l’avantprojecte de llei, el comunicat 
tramès pel CSCAE i altres documents i posicionaments a la pàgina web del Col·legi. 

Cordialment, 

 
Lluís Comerón 
Degà 


