
                          
      

 
Manifest en defensa de la seguretat i la regulació dels treballs tècnics 

 

L’enginyeria catalana s’uneix contra la Llei òmnibus 
 
 

Barcelona, 22 de març de 2010 - Els col�legis professionals d’enginyeria volen advertir de 

les greus conseqüències que per a la seguretat de les persones es poden derivar d’un mal 

desplegament de la Llei òmnibus, per això han subscrit el Manifest en defensa de la 

seguretat i la regulació dels treballs tècnics. 

Entre altres aspectes, el manifest alerta que la desaparició o la reducció de l’àmbit del 

visat podria provocar una situació de descontrol, desprotecció i inseguretat, ja que 

persones sense coneixements ni atribucions legalment reconegudes podrien exercir la 

professió d’enginyer amb el corresponent risc per a la seguretat de les persones. 

La manca de concreció en el mètode de control que ha de garantir la seguretat dels 

projectes, així com la necessitat de marcar un temps de transició que permeti adaptar 

el visat actual a les propostes que reguli el Govern són incertituds que es deriven del 

redactat actual de la Llei i que inquieten enormement el sector. 

El major risc, segons els col�legis d’enginyers, és que el Govern sigui molt restrictiu a 

l’hora d’establir quins visats seran o no obligatoris, en un terreny altament complex com 

el de l’enginyeria, on la responsabilitat d’un mal projecte podrien recaure en el ciutadà. 

Avui, el visat ho evita i permet cobrir la responsabilitat civil de l’enginyer col�legiat que 

fa el projecte. 

Els col�legis signants reclamen el manteniment del visat com una funció social de control 

i seguretat dels treballs tècnics i la col�legiació obligatòria dels professionals que 

desenvolupin tasques que han de ser visades. 

 

Reial Decret 

En les properes setmanes, el Govern aprovarà un Reial Decret que determinarà quins 

treballs s’han de visar i quins no. Les institucions promotores d’aquest manifest 

consideren que és necessari advertir del risc real de manca de garanties per als 

ciutadans que es pot produir si desapareix el visat.  

 

 



                          
 

 

El visat representa un 0,0085767% del PIB espanyol, un import tan petit que no pot ser 

que comprometi la seguretat. Si la seguretat a Catalunya funciona, per què s’ha de 

posar en risc?  

El manifest s’acompanya d’una web per ampliar la informació al respecte: 

www.projectesambgarantia.com. 

 

 

Més informació: 

Col�legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 

Manel Gastó: mgasto@cetib.org, 93 496 14 20 – 636 66 59 15 

 

Col�legi d’Enginyers Industrials de Catalunya 

Eva Díaz : premsa@eic.cat, 93 319 27 04 

 

Col�legi Oficial d'Enginyers de Camins, Canals i Ports - Catalunya 

Frederic Duat: fduat@manifestacom.com  93 342 51 59  

 

 
 


