
Suplement núm. 14 Any 1992 198

27346 LLEI 33/1992, de 9 de desembre, de modificació 
de la Llei 12/1986, sobre regulació de les atribu-
cions professionals dels arquitectes i enginyers 
tècnics. («BOE» 296, de 10-12-1992.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

Exposició de motius

La Llei 12/1986, d’1 d’abril, sobre regulació de les atri-
bucions professionals dels arquitectes i enginyers tècnics, 
estableix les plenes atribucions dels professionals esmen-
tats en l’àmbit de les seves respectives especialitats (arti-
cles 1 i 2.1).

No obstant això, l’article 2.3 assenyala que: «correspo-
nen als enginyers tècnics d’obres públiques totes les atri-
bucions professionals descrites a l’apartat primer d’aquest 
article, en relació amb les seves especialitats respectives, 
d’acord en cada cas amb les prescripcions de la legislació 
reguladora de les obres públiques».

Per la seva banda, la disposició final segona de la Llei 
12/1986 prescriu que: «d’acord amb el que preveu el 
número 3 de l’article 2 d’aquesta Llei, s’han de regular 
mitjançant una llei les intervencions professionals dels 
enginyers tècnics d’obres públiques quan es tracti de car-
reteres, ports, enginyeria de costes, infraestructura de 
centrals energètiques i ferrocarrils, preses i obres hidràu-
liques».

Malgrat la Llei 12/1986, els enginyers tècnics d’obres 
públiques (ITOP) no han pogut gaudir de les mateixes atri-
bucions que els altres enginyers tècnics, ja que encara no 
s’ha desplegat la dita disposició final segona, i els tribu-
nals han fet una interpretació restrictiva de l’article 2.3 de 
la Llei 12/1986. En efecte, la primera sentència dictada pel 

Tribunal Suprem que aplica als ITOP la Llei 12/1986 diu 
que, fins que el legislador no desplegui la disposició final 
segona d’aquesta norma, la Llei 12/1986 no és aplicable 
als ITOP. Per tant, aquests no tenen atribuïdes unes com-
petències professionals definides, ni els seria reconegut 
un contingut essencial de la seva professió.

Aquesta situació discriminatòria l’ha reconegut la pro-
posició no de llei presentada pel Grup Socialista i apro-
vada per unanimitat en la Comissió de Règim de les Admi-
nistracions Públiques del Congrés dels Diputats el 9 
d’octubre de 1991. Aquesta proposició sol·licita al Govern 
que «prengui les iniciatives necessàries per garantir als 
enginyers tècnics d’obres públiques el ple exercici de les 
atribucions professionals que la Llei 12/1986 reconeix a 
tots els arquitectes i enginyers tècnics de primer cicle, i a 
aquest efecte remeti de la Cambra el corresponent pro-
jecte de llei que preveu la disposició final segona de la 
dita Llei».

Per evitar que es prolongui el fet abans descrit, no 
desitjat pel legislador, la fórmula més adequada és dero-
gar l’article 2.3 i la disposició final segona de la Llei 
12/1986.

Article únic.

Queden derogats l’article 2.3 i la disposició final 
segona de la Llei 12/1986, d’1 d’abril, sobre regulació de 
les atribucions professionals dels arquitectes i enginyers 
tècnics.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Madrid, 9 de desembre de 1992.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


