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En una conferència organitzada pel CETIB i el Col·legi Oficial d’Enginyers 
Industrials de Catalunya, amb el suport de setze col·legis d’enginyeria de 
Catalunya, l’advocat Miquel Roca i Junyent, ha afirmat que “la Lei Òmnibus és 
parcialment inconstitucional”. 

La conferència ha tractat l’actual polèmica derivada de la llei Òmnibus, que 
transposa a l’estat espanyol la Directiva europea de Serveis. 

Aquesta Llei incideix de forma específica en la col·legiació dels professionals i 
també en les condicions dels visats. A més, posa en qüestió la viabilitat dels 
col·legis, que actualment agrupen més d’un milió de professionals a tot l’Estat i 
que suposen el 8,8% del PIB espanyol. 

La conferència ha posat de manifest el risc que corren la ciutadania i els 
consumidors davant l’absència d’un marc de control i garanties en els 
projectes. 

Roca ha afirmat que la Constitució espanyola empara l’existència dels col·legis 
professionals i la col·legiació obligatòria, per tant, “mentre no es modifiqui la 
constitució, els Col·legis professionals s’han de mantenir”. 
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Durant el torn de preguntes posterior a la conferència, Xavier Campà i de 
Ferrer, subdirector general d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, 
ha explicat que el seu departament ha emès un informe en què es manifesta 
que la Llei Òmnibus vulnera les competències exclusives de la Generalitat en 
matèria de col·legis professionals. Per això, s'ha procedit a sol·licitar el 
preceptiu dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, previ a la interposició 
del recurs d'inconstitucionalitat 

Roca ha afirmat que la Llei Òmnibus “sorgeix d’un plantejament injustificat”. 
Segons l’expert en dret, no existeix cap legislació comunitària que imposi la 
supressió de l’obligació de col·legiar-se i que per tant justifiqui la nova Llei. De 
fet, la Directiva de Serveis defensa la col·legiació obligatòria i/o la regulació de 
les professions. 

Respecte al visat, Roca ha afirmat que “passa exactament el mateix que amb la 
col·legiació obligatòria. El visat forma part de l’exercici de les professions 
titulades” i la seva obligatorietat també és llei. “El visat no és capriciós. No hi 
ha ni una sola disposició de la directiva de Serveis que ho prohibeixi o recomani 
lo contrari”. 
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Col·legi d’Enginyers Tècnics en Topografia de Catalunya  

Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona 

Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida 

Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa 

Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona  

Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú 

Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya 

Col·legi Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya 

Col·legi Enginyers Tècnics de Forest de Catalunya  

Col·legi Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya i Balears 

Col·legi i Associació d'Enginyers d'Agrònoms a Catalunya 

Col·legi i Associació d'Enginyers Forestals 

Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya 

Col·legi Oficial d'Enginyers de Camins, Canals i Ports. Demarcació de Catalunya 

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació Catalunya 

Col·legi Oficial i Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació a 
Catalunya 
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www.youtube.com/enginyersbcn 
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CETIBCETIBCETIBCETIB    
Manel Gastó  
mgasto@cetib.org  
Tel. 93 496 14 20  
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Eva Díaz 
ediaz@eic.cat  
Tel. 93 319 23 00     

 

 

 


