Assessoria
LA COL·LEGIACIÓ DELS FUNCIONARIS
PÚBLICS DE L’ARQUITECTURA TÈCNICA
Sovint s’ha qüestionat si els aparelladors, arquitectes tècnics o els enginyers
de l’edificació que estan al servei de
l’Administració Pública, estan deslligats
o no de l’obligatorietat d’estar adscrits
al seu respectiu Col·legi professional.
L’Administració Pública ha mantingut una postura distant i a la vegada
reticent davant dels Col·legis professionals. En els millors dels casos, tan
sols ha estat permissiva en el sentit de
considerar que la col·legiació dels seus
funcionaris és merament opcional i, per
tant, facultativa, ja que considera que
en tot cas el control de la professió desenvolupada al servei de l’Administració Pública queda exclusivament sota la
tutela de la pròpia Administració.
Creiem que aquesta concepció i
manera d’entendre és totalment desafortunada i, a més, no s’ajusta a Dret.
Els professionals de l’Arquitectura
Tècnica, com tota la resta de professionals que estan al servei de l’Administració Pública, tenen l’obligació d’adscriure’s necessàriament al seu Col·legi
professional quan es tracti d’una professió de col·legiació obligatòria, com
és el nostre cas.
Aquesta qüestió ha estat objecte de
valoració i anàlisi en via judicial i han
estat diverses les sentències en diferents
ordres jurisdiccionals que reconeixen la
plena vigència de l’obligatorietat de la
col·legiació per disposició estatal recollida en la Llei de Col·legis professionals.
En aquest sentit ho proclama la sentència del Tribunal Constitucional de
16 de juliol del 2018, que estableix

l’obligatorietat dels funcionaris públics
de pertànyer al seu Col·legi professional. En aquesta sentència es rebutja la
competència exclusiva de les Comunitats Autònomes per regular la no obligatorietat de la col·legiació en contra
de les disposicions generals estatals i
de plena igualtat en tot el territori estatal.
Aquesta sentència del Tribunal Constitucional és molt clara quan estableix:
“la normativa estatal no exceptúa a los empleados públicos
en general de la necesidad de
colegiación en el caso de que
presten Servicios, sólo, para, o
a través, de una Administración
pública”.
Recentment, el 18 de juny de 2019,
el Jutjat del Contenciós-Administratiu
núm. 5 d’Oviedo, emparant-se amb
l’esmentada sentència del Tribunal
Constitucional també reconeix l’obligatorietat dels Enginyers de Mines que
presten el seu servei a l’Administració
Pública i el deure d’adscripció al seu
Col·legi professional i, en concret, denega la possibilitat que els funcionaris
col·legiats puguin demanar voluntàriament la baixa del seu Col·legi.
Estem parlant de la Col·legiació
obligatòria però voldríem afegir que
pel propi professional de l’Arquitectura Tècnica, no és un gravamen més,
sinó que, pel contrari, es tracta d’una
garantia de protecció en quedar sota
la salvaguarda del seu propi Col·legi
professional, gaudint en aquest sentit
de tots els mitjans de defensa de la

seva professió. A més, es garanteix
que l’exercici professional realitzat
per a l’Administració es subjectarà
dintre dels cànons de professionalitat,
dignitat, independència i objectivitat.
Per tant, el deure de pertànyer al
Col·legi professional no és tant una
pura obligació estatutària sense sentit,
sinó una garantia addicional i plena
tant pel col·legiat com per la pròpia
Administració per la qual es desenvolupa la professió.
Es per aquest motiu que fem una
crida a tots aquells professionals perquè s’integrin interessadament dins
de l’organització Col·legial per tal de
disposar de les cobertures necessàries,
fins i tot davant de possibles conflictes
o arbitrarietats de la pròpia Administració que puguin entorpir i dificultar el
lliure exercici de la seva professió amb
dignitat.
A més, recordem que la col·legiació
dels professionals de l’Arquitectura Tècnica no és una mera possibilitat, sinó
una necessitat establerta legalment.
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El teu web de confiança
on pots fer obres i reformes
amb les màximes garanties!
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Tots els professionals que hi
trobaràs són Tècnics Especialistes
propers a casa teva!
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