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Els sotasignants col·legis professionals volem expressar a través d’aquest manifest el 
nostre rebuig a la posició adoptada per l’ICAEN  (Institut Català d’Energia), ja que no 
accepta com a tècnics competents en certificació energètica d’edificis als professionals 
que integren cadascun dels nostres col·lectius malgrat que tenen les mateixes 
competències i atribucions  que la resta d’enginyers i enginyers tècnics que sí han 
estat admesos. 

Davant l’oportunitat de treball que suposa la certificació de l'eficiència energètica 
dels edificis, que entrarà en vigor el proper 1 de juny , considerem un gran greuge 
comparatiu i discriminatori el posicionament de l’ICAEN envers als nostres col·legiats, 
la qual cosa suposa que no puguin optar a desenvolupar aquesta feina. De fet, en el 
Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, no s’exclou en cap cas els col·legis sotasignants.  

Lluitarem i treballarem perquè l’ICAEN reconsideri la seva postura i admeti com a 
tècnics competents als nostres enginyers i enginyers tècnics tot complint amb la Llei 
Òmnibus  i la futura Llei de Serveis Professionals .  

Col·lectius que subscriuen aquest manifest: 

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

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

• Col·legi d’Enginyers Tècnics i de Grau en Mines i Energia de Catalunya i 
Balears 
 

• Col·legi d’Enginyers Tècnics Aeronàutics de Catalunya 
 

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

Per a més informació:  

Col·legi d’Enginyers Tècnics i de Grau en Mines i Energia de Catalunya i Balears · Carlos Moreno · 
barcelona@col.legimines.com · 93 215 13 59 

Col·legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicacions de Catalunya · Núria Hueso · comunicacio@coettc.com · 93 
434 20 70 

Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, Bet Gimeno · collegi@agricoles.org · 93 
217 97 53 
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