
44 LAVANGUARDIA DILLUNS, 4MAIG 2020

Economia

Arquitectes: laCovid19 sacseja un sector
quenova arribar a sortir de la crisi
Un 70% dels professionals són autònoms i una tercera part cobrenmenys de 15.000 euros

ROSA SALVADOR
Barcelona

Els projectes que tenim enmarxa
continuen però ningú no ens tru
ca amb encàrrecs nous”, assenya
la Assumpció Puig, degana del
Col∙legi d’Arquitectes de Catalu
nya, sobre la situació que viu el
sector de l’arquitecturades que la
lluita contra la Covid19 va obli
gar a paralitzar l’activitat econò
mica. Segons una enquesta elabo
rada pel Consell Superior de
Col∙legis d’Arquitectes d’Espa
nya (CSCAE), els encàrrecs pen
dents han caigut de mitjana un
69%, i els professionals ja preve
uen una reducció d’ingressos
d’un 57% respecte a l’any passat.
Per als arquitectes, a més, plou

sobre mullat: la professió no s’ha
recuperat de l’enfonsament que
va provocar la crisi immobiliària.
“El 2004 es projectaven cada any
a Espanya més de noucents mil
habitatges i l’any passat estàvem
encara no en cent mil, que és el
nivell del 1960”, assegura Puig.
JoanBadia, soci deBaasArqui

tectura, considera que l’impacte
es notarà a mitjà termini perquè
“el sector té una inèrcia, ja que un
projecte tarda tresoquatre anys”.
En l’anterior crisi immobiliària es
va paralitzar el 2010, tot i que les
vendes es van aturar el 2008.
No tots els subsectors de l’edi

ficació, a més, van al mateix rit
me.EnricBatlle, soci fundadorde
l’estudi Batlle i Roig, destaca per
això el valor de la diversificació
(“que ja ens va anarmolt bé l’altra
vegada”, recorda). El seu estudi,
un dels més importants d’Espa
nya, dissenyahabitatges, oficines,
edificis públics, paisatges, parcs i
projectes urbanístics.
Batlle i Roig té 110 arquitectes i

una facturació anual de 12 mili
ons d’euros. Aquest perfil, tot i ai
xò, és excepcional en l’arquitec
tura espanyola: segons les dades
del CSCAE, els estudis tenen de
mitjana 6,7 empleats i, en un
57,2% dels casos, un sol arquitec
te. La caiguda de l’activitat dels

Emergència econòmica

rial, i això ens fa ser molt febles”,
reconeix la degana catalana.
Badia considera que els baixos

honoraris porten a l’atomització,
perquè “molts professionals per
guanyar encàrrecs a preus molt
baixos no poden assumir costos
d’estructura, com un local o con
tractar una altra persona: treba
llen des de casa i subcontracten
suport, de vegades al límit de la
legalitat. Hi ha feines que s’estan
fent amb tarifes d’economia sub
mergida”, afirma.
Batlle coincideix que l’atomit

zació és un dels principals pro
blemes del sector. “Quan un pro
motor vol construir un edifici, vol
un únic interlocutor”, de manera
que sovint contracta un enginyer,
que dona feina a uns quants ar
quitectes i subcontracta especia
listes per a les tasques més tècni
ques o més vistoses, com la faça
na, cosa que encara fa més
precària la professió. A més, “si
un arquitecte lidera el projecte,
l’edifici és diferent, i el client ho
agraeix”.
La falta d’estructura empresa

rial és una rèmoraperquè els pro
fessionals puguin fer front als
nous reptes que estan transfor
mant el sector, especialment la
incorporació de noves tecnologi
es, l’assumpció dels principis de
l’arquitectura verda i la interna
cionalització.
Batlle explica que el seu estudi

va ser pioner aCatalunya a incor
porar la metodologia BIM, el
2013, amb un institut aMolins de
Rei que va ser la prova pilot de la
Generalitat. “Avui aquesta tecno
logia és imprescindible en tots els
projectes grans”, recorda. Els pe
tits estudis no assumeixen els
costos i l’esforç de formació que
requereix implementarla per
què molts dels seus clients no la
utilitzen, però això alhora els dei
xa fora d’obres més grans.
L’arquitectura verda és una al

tra de les revolucions que viu el
sector, per fer “edificis passius”,
en què el consum d’energia sigui
nul. “És un canvi complet en la
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Espanyadisposade55.000arqui
tectes col∙legiats que competei
xen per sobreviure en un mercat
que factura cada any 461 milions
d’euros, segons lesdadespublica
des pel Consell dels Arquitectes

Europeus. Les dades d’aquesta
associació europea assenyalen
que elmercat espanyol factura de
mitjana 9.974 euros per arquitec
te, la segona xifra més baixa de la
UEdesprés de la deGrècia. Espa
nya és el sisè país per valor del
mercat d’arquitectura, per darre

re de països molt més petits com
Holanda i Bèlgica, mentre que és
el tercer amb més nombre de
col∙legiats.
“Vivim una crisi perpètua”, la

menta Joan Badia, soci de Baas
Arquitectura. “Somunaprofessió
amb un problema d’identitat. Te

nim una faceta tècnica, semblant
aunaenginyera,que inclou lapla
nificació d’una obra, el control
dels costos, els terminis de lliura
ment, etcètera, i una altra faceta
creativa i artística, quan dis
senyemun projecte, que és la que
crea més valor afegit a la nostra
feina i ens diferencia.Malgrat tot,
precisament això, que és el que
donamés feina, noés retribuït pel
mercat, a diferència del quepassa
en altres països: enmolts concur
sos et demanen que t’hi presentis
de franc, o et paguen molt poc,

sense que puguis cobrir costos. I
mentrestant el promotor utilitza
la teva feina per estudiar les dife
rents propostes, els elements que
proposen i decidir quins li conve
nen”.Badiaassenyalaqueaquesta
situacióésmoltdiferentenpaïsos
com França o Alemanya. “Nosal
tres ens hem presentat a concur
sos allà, que encara sense haver
los guanyat i sense construir l’im
moble han estat rendibles per al
despatx”, assenyala. Baas és un
estudimitjà,que tévintpersones i
factura 1milió d’euros, i tambéha

55.000 professionals competeixen
en unmercat de 461milions d’euros

últims anys i l’atomització fa que
la facturació mitjana sigui de
29.527 euros anuals (quan es va
elaborar l’estudi el 2018). Els in
gressos mitjans dels arquitectes
són fins i tot inferiors, de només

22.265 euros anuals, ambuna ter
cera part dels professionals amb
ingressos inferiors a 15.000 eu
ros. “Un 70%dels arquitectes són
autònoms i no tenen múscul fi
nancer per aguantar una aturada

llarga”, assenyala Puig.
L’atomització fa que la princi

pal activitat avui dels arquitectes
sigui la rehabilitació (57%), i els
seus clients més freqüents, famí
lies. “No hi ha un teixit empresa

El perfil dels arquitectes espanyols
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manera com construïm”, reco-
neix Batlle, i obliga a entrar en un
procés més complex per obtenir
les certificacions corresponents.
“Amb les certificacions de soste-
nibilitat passarà comambelBIM:
d’aquí uns anys les demanarà tot-
hom”, assegura.
La mida també afavoreix la in-

ternacionalització. Segons les da-
des del consell, actualment un
5,7%dels arquitectes que residei-
xen a Espanya tenen activitat a
l’estranger i un 16,5% han tingut
projectes a fora en algun mo-
ment. “Quan la crisi va paralitzar
elmercat espanyol va seruna sor-
tida molt buscada”, assenyala

Construir-nos
un futur
millor

A
ixecar imillorarhabitatges, edificis i es-
pais públics, configurant els nostres po-
bles i ciutats per construir-nos un futur
millor, és una activitat consubstancial a
les societats humanes, que constitueix

labasedelafeinadelsarquitectes.Lesmigracionsdels
anys seixanta, el creixement econòmicdels vuitanta i
l’augment demogràfic posterior van requerir un es-
forçperconstruirnoushabitatgesqueesvaparalitzar
amblacrisi financeradel2007.Desd’aleshores l’acti-
vitatdelaconstrucció,engeneral, i ladelsarquitectes,
en particular, va caure fins a prop d’un 90% i ha estat
gairebé paralitzada: s’ha mantingut en nivells inferi-
ors als de qualsevol altre període dels últims 50 anys,
tot i els lleugers repuntsques’hanregistrat.
Abans que es desencadenés aquesta pandèmia, a

causa de l’emergència climàtica i la insostenibilitat
dels models productius, socials i urbans actuals, ja
éremconscientsdelanecessitatd’impulsarunatrans-
formacióprofundadelsnostresedificis,ciutats i terri-
toris per continuar proporcionant-nos benestar i sa-
lut; garantir el dret a l’habitatge, i respondre a les ne-
cessitats i demandes de la ciutadania en matèria
d’accessibilitat, funcionalitat i adaptació a les noves
formes de vida i de feina, a fi de recuperar l’equilibri
mediambiental.
Aquestessetmanesdeconfinamentenshanpermès

constatarelvalordelaqualitatdelnostreentorncons-
truïtpersentir-nosbé.Lallumdelsolatravésdefines-
tresadequadamentdisposades; lautilitatde terrasses
i galeries, com a espais intermedis de contacte amb
l’exterior, o la mida i les proporcions de dormitoris i
sales, més enllà de la qualitat material dels elements
constructius, aportenconfort,milloren l’habitabilitat
delsespais i, fins i tot, facilitenlaconvivènciafamiliar.
Arasommésconscientsquemaique l’arquitecturaés

un instrument
essencial per a
la qualitat de
vida.
Però la pan-

dèmiade laCo-
vid-19,amésde
l’impactesobre
la salut, com-
porta greus
conseqüències

econòmiques.Enlanostraprofessió,unaenquestare-
cent impulsadapelCSCAEielscol·legisd’arquitectes
ha revelatunacaigudade la feinaproperaaun50%, i,
segons lesprevisions, finsa finald’anytambéhofaran
els nous encàrrecs, ambpèrduad’ingressos. La situa-
cióésinèditaidifícilperalconjuntdelasocietat imolt
duraperaunsectorquenos’haviarecuperatdelacrisi
anterior. Malgrat això, els reptes que teníem clars
abansde lapandèmiaesmantenen, iaccelerar l’estra-
tègiaperdonar-los respostapot ser clauen la recupe-
ració econòmica. Sobretot, amb un sector de la cons-
trucció centrat en la rehabilitació i la renovacióurba-
na com a factors de canvi. Només arribant al nivell
d’activitat que ja té als països del nostre entorn, on
ocupa el 3,9% de la població activa, quan a Espanya
aquesta taxa sols és d’un 2,2%, podria donar feina a
curt terminiauns400.000treballadors.Així, lacons-
truccióevitariaserunapartdelproblema,comvapas-
saralacrisianterior, icontribuiriaalasolució.Ielsar-
quitecteshi tenimunpaper fonamental.
Ha arribat el moment d’impulsar amb polítiques

públiques clares, consensuades i prou dotades la re-
habilitació i la renovació urbana com amotors de re-
cuperació i de canvi, que siguin capaços de reactivar
l’economia i d’escometre, alhora, l’actualització que
necessiten els nostres habitatges, els edificis i els bar-
ris per poder construir-nos aquest futur millor que
totsvolem.

Lluís Comerón

L. COMERÓN, president del Consell de Col·legis d’Arquitectes

construït un edifici a Polònia.
Laprecarietatdelaprofessióha

portat a plantejar fins i tot la con-
veniència d’imposar un numeros
clausus o de tancar alguna de les
33 escoles d’arquitectura, de les
quals cada any surtenuns tresmil
graduats. “No sobren arquitectes
a Espanya. Hi podria haver feina
per a tothom”, diu la degana de
l’escola catalana, Assumpció
Puig.
Badia recorda que la docència

és, precisament, una de les sorti-
des actuals de la professió, que

Puig, que recorda que molts van
emigrar i alguns s’han quedat a
fora, en estudis o en la docència.
La degana dels arquitectes ca-

talans demana que les adminis-
tracions prioritzin les necessitats
d’habitatge de la població per
mantenir actiu el sector, princi-
palment la rehabilitació, per a la
qual Espanya dona molts menys
ajuts que altres països. “Ja prevè-
iem una desacceleració aquest
any, però ara, amb el fre dels pro-
motors i de les administracions,
em fa por que no tornem al nivell
d’activitat del 2019 fins almenys
l’any que ve. Aquest és un sector
que no s’ha de deixar morir”. !

Éshorad’impulsar
larehabilitació
i larenovacióurbana
comamotorsde
recuperació idecanvi

d’altra banda s’ha diversificat els
últims anys: molts treballen ara
en encàrrecs de paisatge, de caps
d’obra d’empreses constructores,
en disseny o en àrees molt allu-
nyades de la mateixa professió
comla logística. Isegons lesdades
de l’escola catalana, un 80% dels
arquitectes ha participat en acti-
vitats de formació els últims anys
per adaptar-se a lesnoves exigèn-
cies de la professió. “Per als joves
llicenciats, tot i això, la principal
sortida continua sent l’emigra-
ció”, assenyala JoanBadia.!
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El futur dels edificis és verd
Claraboia del nou edifici del
campus administratiu de

la Generalitat a la Zona Franca,
dissenyat per l’estudi Batlle i Roig
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L’atomització impedeix
d’entrar en noves tecnologies
i en projectes de sostenibilitat


