Senyors, Senyores,

El Col·legi de Geògrafs (Delegació territorial del Col·legi de Geògrafs a Catalunya) i
l’AGPC (Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya), en defensa de
l’exercici professional de la geografia i de l’interès social d’aquesta disciplina en els
àmbits de l’urbanisme, de l’ordenació del territori i del paisatge, entre d’altres,
expressem la nostra opinió sobre el contingut del Projecte de Llei d’Arquitectura que
s’ha de sotmetre a debat parlamentari el proper dimecres, 4 de maig.
 Que qüestionem l’oportunitat d’una llei nominalment sobre arquitectura, però que
condiciona l’activitat d’altres disciplines -com l’urbanisme, l’ordenació territorial o
el paisatgisme- que, tot i compartir àmbits de treball, han desenvolupat
experteses i especialitats autònomes i del mateix rang.
 Que la geografia és una disciplina científica i professional que compta amb una
llarga tradició i amb una important participació a l’actualitat en els àmbits de
l’anàlisi i la planificació territorial i urbanística en la major part de països avançats.
 Que l’expertesa i capacitat professional de la geografia en el camp del
planejament urbanístic i territorial han estat reconegudes i consolidades pels
tribunals (STS de 19.12.02 o de 08.05.03, entre d’altres).
 Que constatem amb perplexitat l’absència de la geografia entre les disciplines
que el projecte

considera que han de participar i col·laborar per assolir la

complexitat del procés de creació arquitectònic, urbanístic i paisatgístic.
(Preàmbul, paràgraf tercer).
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 Que donat que l’actual procés de reforma legislativa en matèria territori es
justifica en bona mesura en la necessitat d’atorgar major coherència i eficàcia en
les actuacions en matèria d’arquitectura i planificació urbanística i territorial, és
incoherent que el Govern promogui una llei circumscrita a l’arquitectura en uns
termes que atempten la lliure competència establerta en els tractats de la Unió
Europea.
 Que l’experiència demostra que, quan la pràctica arquitectònica (creació,
construcció, gestió) es desvincula de la planificació urbanística, de l’ordenació
territorial i del medi ambient, se’n ressenten greument l’equilibri territorial, el
patrimoni i les condicions de vida de les persones.
 Que l’assoliment dels criteris de sostenibilitat (ambiental, econòmica i social
exigeixen) un enfocament pluridisciplinari i una pràctica interprofessional en tots
aquells projectes i intervencions amb un impacte potencial important en la
transformació dels habitats, l’entorn i el benestar de les persones.
 Què l’articulat de la llei és genèric i reiteratiu, presenta llacunes en aspectes
importants – com els econòmics i la participació social-, no està fonamentat en
una diagnosi i una prognosi rigoroses sobres les febleses i els dèficits en matèria
de qualitat arquitectònica al nostre país i conté imprecisions o escletxes en
matèria contractual que es presten a la discrecionalitat.
 Que l’articulat del projecte de llei no justifica raonablement i plena la necessitat
d’una llei d’arquitectura, més enllà del legítim interès corporatiu, i que aquesta
manca de justificació i preeminència pot resultar lesiva pels drets i competències
de diversos sectors professionals.
 Que la llei atempta clarament contra els principis i regles de la lliure competència
professional establerts en el marc de la Unió Europea i pot ser recorreguda
davant el Tribunal europeu de Luxemburg.

C. de Muntaner, 81, 6è 1a 08011 Barcelona Tel. 934815073 informacio@geografs.org

Donades les consideracions expressades fins aquí i que el Projecte de Llei
d’Arquitectura no ha generat unanimitat ni un consens ampli en el món professional,
el Col·legi de Geògrafs (Delegació territorial del Col·legi de Geògrafs a Catalunya) i
l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya:
Demanem que es retiri l’esmentat

projecte de Llei i que es defineixi una

estratègia orientada a l’assoliment de la millora de la qualitat arquitectònica i
dels processos constructius en un context interprofessional, en el marc de la
planificació territorial i urbanística, i obert a la participació ciutadana.

Jaume Busquets Fàbregas

Sergi Cuadrado Ciuraneta

President de la Delegació territorial
del Col·legi de Geògrafs a Catalunya

President de l’Associació de Geògrafs
Professionals de Catalunya

Barcelona, 29 d’abril de 2016
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