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Els representants de l’enginyeria tècnica catalana 

rebutgen l’actual sistema d’accés a la funció pública 
 
Els representats de l’enginyeria tècnica catalana han signat un manifest unitari de 
rebuig a l’actual sistema d’accés a la funció pública. Els signants, que representen més 
de 20.000 professionals, consideren que l’Administració no ha de permetre que 
funcionaris amb funcions idèntiques percebin retribucions diferents.  
 
La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix en el seu 
article 76, que els grups de classificació professional del personal funcionari de carrera 
es divideixen en els grups A, B i C. El grup A, en el qual s’hi encabeixen els 
professionals que tinguin un títol universitari, es divideix en el subgrup A1 i el subgrup 
A2.  
 
La disposició transitòria tercera de l’esmentada Llei estableix que fins que no es 
generalitzi la implantació de les noves titulacions universitàries de grau, seguiran 
essent vàlides a efectes de l’accés a la funció pública els títols universitaris oficials 
vigents a l’entrada en vigor de la Llei. En aplicació d’aquesta disposició transitòria, els 
actuals enginyers tècnics van ser reclassificats en el subgrup A2. A la pràctica, això vol 
dir que es perpetua l’accés dels enginyers tècnics al segon grup de classificació 
professional de la funció pública, és a dir, el subgrup A2. 
 
Diverses sentències han admès recursos en el sentit que no es pot discriminar a 
funcionaris que duguin a terme funcions idèntiques i han sentenciat que a igualtat de 
treball correspon igualtat de retribució. 
 
Per això els següents col·legis professionals: 
 

• Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya 

• Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya 

• Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions de Catalunya 

• Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya 

• Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de Catalunya 

• Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia de Catalunya 
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manifesten la seva total disconformitat amb els plantejaments referents a l’accés dels 
enginyers tècnics a la funció pública en l’actual classificació, i insten les 
administracions públiques i als grups parlamentaris, a que 
 
El desenvolupament a Catalunya de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic classifiqui els actuals enginyers tècnics dins del grup A1. 
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