Vic, 16 de Setembre de 2013

El passat 2 d’agost en ple període estival, el Govern de l’Estat va aprovar l’Anteproyecto de Ley de
Servicios y Colegios Profesionales (LSCP) (clicar)
Entre les reformes que aquest Avantprojecte pretén introduir en el règim jurídic dels col·legis
professionals en general, s’ha de destacar el fet que la nostra activitat professional no es troba entre les
que, per millor defensa dels destinataris dels serveis o per tractar-se d’una matèria d’especial interès
general, requereixi per al seu exercici l’obligatorietat de la col·legiació.
Des del Col·legi d’Administradors de Finques es treballa per a què els col·legis professionals existents i
reconeguts per la Constitució Espanyola, promoguin la qualitat en la prestació de serveis, la formació
contínua, la qualificació i la competència professional, tot facilitant no obstant, l’intrussisme en una
activitat tan sensible. Sens perjudici d'això, s’entén així mateix que, en l'àmbit de Catalunya,
l’Avantprojecte vulnera en diferents aspectes les competències exclussives que estatutàriament té
atribuïdes la Generalitat de Catalunya en matèria de col·legis professionals, tal com ha declarat
expressament i públicament la Generalitat.
L’Avantprojecte es troba actualment en fase d’audiència pública fins al proper 16 de setembre,
Continuarem informant al respecte del desenvolupament de la tramitació de l’Avantprojecte i en especial
durant la seva fase de tramitació parlamentària en la que serà imprescindible aconseguir la implicació de
tots els nostres representants polítics al Congrés dels Diputats.

Xavier Enrich i Gelabert
Administrador de Finques Col. 5677

En virtut d’allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la
Societat de la Informació i de comerç electrònic, l’informem que les seves dades formen part d’un fitxer automatitzat titularitat de BUFET PROFESSIONAL
D’ADVOCATS CAI, S.L.P., notificat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La informació registrada s’utilitzarà per informar-li per mitjans electrònics o postals
de les novetats comercials i/o noves promocions de la companyia. Així mateix, l’informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a
C/ JACINT VERDAGUER 16 1º PIS DESPATX 2 08500 VIC (BARCELONA).

