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com afronta el col·legi d’arquitectes la situació actual de
crisi a la construcció?
primer intentant entendre-la. és una situació canviant i difícil
d’interpretar que hem d’entendre per prendre decisions. en
aquest sentit, des del col·legi treballem en dos àmbits: d’una
banda, l’ajuda a l’acompanyament del professional i de l’altra, la
reflexió i la interlocució amb institucions per millorar la situació
estructural i legislativa.  

què demana el col·legi d’arquitectes a l’administració pública? 
tenim contactes amb el departament d’Habitatge per promou-
re una reflexió de la necessitat de canviar de prioritats. en
aquests moments, donem per suposat que la situació de cons-

trucció és de crisi enorme. estem visant un 92% menys del que
havíem visat, i des del nostre punt de vista, s’haurien de prendre
mesures complementàries a les que s’estan prenent. la crisi
immobiliària ha deixat uns estocs que generen problemes als
promotors i a les entitats creditícies. però n’hi ha un altre de pro-
blema, com a mínim tant important com aquest. és el milió d’a-
turats. les entitats públiques estan prioritzant una política de
sortida d’estocs i de rehabilitació. seria interessant prioritzar
també una certa reactivació del sector, perquè sinó, no es coo-
perarà a recuperar el problema principal del país.

es refereix a la construcció d’obra nova?
evidentment, encara que sembli un tema tabú. és evident que

lluis comerón i graupera (mataró, 1960) va prendre possessió com a degà del col·legi d’arquitectes de catalunya (coac) el passat
5 de maig de 2010.  arquitecte des de 1989 per l’escola d’arquitectura de barcelona uPc, la legislatura de comerón s’inaugura
amb el repte de la transformació col·legial derivada de la llei Òmnibus, amb la immediata conseqüència del nou decret de visats
que entrarà en vigor el proper 1 d’octubre. a més, arriba en un moment molt crític per tot el sector de la construcció...

“Enlloc està escrit que sigui imprescindible vendre tots els estocs
abans de fer obra nova”

lluis comerón i graupera 
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va haver-hi un moment en què estàvem sobreproduint. però a
europa tenen ara un sector de la construcció més petit que el
que teníem aquí abans, però molt més gran que el que tenim
ara. si volem una nova economia que no estigui ancorada en el
20% d’atur, és inevitable comptar, en una certa part, amb el sec-
tor de la construcció. destruir el sector, l’únic que fa és dificultar
l’arrencada. Hauríem d’apostar per a que la construcció ajudés a
recuperar l’economia. 

Però hi ha acumulació d’estocs...
enlloc està escrit que sigui imprescindible vendre tots els estocs
abans de fer obra nova. això és un axioma que hem assumit més
o menys entre tots. els estocs poden sortir entre dos, tres o qua-
tre anys. és clar que generen pressió en les immobiliàries i en els
bancs, però... que no generen pressió un milió d’aturats?... si l’a-
cumulació d’estocs és greu, l’atur és molt greu, amb situacions
personals dramàtiques. el sensat és fer una política que compa-
tibilitzi accions en les dues direccions. 

així s’està intentant fer amb l’impuls a la rehabilitació...
per suposat. però la rehabilitació no solucionarà el problema. és
un tercer component. com que no hi ha construcció d’obra nova,
hi ha més proporció de rehabilitació, però en termes absoluts no
ha augmentat tant. creiem que s’hauria de fer compatible l’im-
puls a la rehabilitació amb la sortida d’estocs i amb la promoció
de la recuperació a l’obra nova. al col·legi vam arribar a visar
137.000 habitatges nous en un any. aquest any, no arribarem a
visar-ne 10.000, i això tenint en compte que catalunya, segons
les últimes xifres, necessita entre 30.000 i 40.000 vivendes noves
l’any. queda, doncs, un llarg camí per recórrer. no es tracta, tam-
poc, de cobrir les necessitats amb obra nova, perquè bloquejarí-
em la sortida d’estocs. a més, els poders públics no estan abor-
dant l’acompanyament del sector en termes de reconversió com
sí que van fer, en el seu moment, amb sectors com el carbó, la
siderúrgia o la mineria.

quines mesures hauria de prendre l’administració?
Hauria de col·laborar més amb el sector en general, no només
amb la construcció, també amb la comercialització. s’haurien
d’intentar estabilitzar els preus per desencallar la decisió de com-
pra. si no ho fem així, no començarà una certa sensació d’esta-
bilització ni de confiança. paral·lelament, hauria d’engegar una
política d’incentius fiscals, de promoció de la decisió de compra,
sense tampoc fomentar compres innecessàries que tornin a
crear una bombolla. 

també hauria d’ajudar-nos, i en això el col·legi té feina a fer, a
promoure la posada en valor de productes nous o rehabilitats
respecte dels antics: que un habitatge nou estigui molt més
aïllat acústicament, sigui més sostenible i generi estalvi energè-
tic. la resta de sectors han promogut que el consumidor perce-
bi les diferències entre producte antic i producte nou. en qualse-
vol àmbit, les indústries promouen aquesta motivació del con-
sum responsable. això ajudaria a tot el sector de l’economia,
ajudant a resituar aturats i ajudant a mantenir al dia el nostre
parc construït que, a dia d’avui, és un dels patrimonis més grans
que pot tenir una ciutat.

en aquest sentit, el govern ha desenvolupat els plans 2000e,
els Feil etc... quina valoració en fa?
tenim la sensació que estan ben intencionats, que detecten el
problema, que és l’atur, i busquen amortir la davallada del 
sector. però es van fer amb poca visió de futur. s’haurien 

d’haver orientat més proactivament cap al futur. Haurien d’ha-
ver anat encaminats a incentivar noves compres, a impulsar la
renovació o a donar valor als projectes que ara tenen més estal-
vi energètic. llavors, no haguessin tingut potser tant impacte
directe, però haguessin tingut mes projecció de futur. el sector
de la construcció ja no serà la locomotora de la sortida de la
recessió, però, sense sector de la construcció, dubtem que hi hagi
sortida de la crisi, perquè és un percentatge molt important de
l’economia, ho era abans i en totes les economies ho és.

Parlem del col·legi i de la nova legislatura que comença.
conseqüència de la llei Òmnibus és el nou decret de visats
que redueix els visats obligatoris a un 10% aproximadament. És
una mesura insegura?
des del col·legi d’arquitectes tenim una visió diversa a la d’altres
col·legis. en el nostre àmbit no perilla la seguretat. sí que hi ha
algunes pèrdues, per exemple, s’han deixat de visar els estudis de
seguretat i salut, i ens preocupa. és difícil estar del tot d’acord
amb una mesura... però també hi veiem motius d’oportunitat en
direccions de modernització. entenem que té una orientació
inevitable per situar-nos en el s.xxi. 

dels nou visats que queden com a obligatoris, quatre són d’edifi-
cació. es tracta d’un visat diferent, que s’assembla més als visats
voluntaris d’idoneïtat tècnica. el nou visat és més extens, més
intens i responsable i a un preu més raonable i proporcional.
diguem que, fins ara, el visat era un producte i un compromís
col·legial, els col·legis els definien. a partir del mes d’octubre, serà
l’estat qui detecti una necessitat social i faci un encàrrec al
col·legi. l’estat precisa l’encàrrec d’una manera molt clara: els
col·legis han de ser responsables de la integritat documental del
projecte, de que estigui complet. fa temps que nosaltres estem
treballant en aquesta direcció, per a què el visat tingui un sentit.
i la nova regulació va en aquesta direcció. 

la llei Òmnibus també podria fer que fos voluntari col·legiar-se.
quines conseqüències tindria pel col·legi d’arquitectes?
en aquests moments la col·legiació és obligatòria pels propis
estatuts del col·legi. Hi ha molts que estan col·legiats voluntària-
ment, que no visen però que tenen interès en  altres serveis. Ja
no estem en un àmbit de col·legiació estrictament obligatòria.
no sabem com acabarà, probablement segueixi existint un
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“Les entitats públiques estan
prioritzant una política de sortida
d’estocs i de rehabilitació i seria
interessant prioritzar també una

certa reactivació del sector”
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àmbit obligatori. el nostre objectiu és formular una oferta de
serveis d’acompanyament i de promoció d’arquitectes i gent 
vinculada prou interessant per a que pugui interessar, sigui o no
sigui obligatori.

quins altres objectius es planteja de cara al nou curs acadèmic? 
d’una banda, l’objectiu és l’acompanyament a l’arquitecte i la
cooperació amb la societat en matèria d’arquitectura. per això
existeix el col·legi, sobretot en moments tan difícils com aquest.
d’altra banda, hi ha una necessitat ineludible que és la transfor-
mació col·legial, el canvi del s.xx al xxi. el decret de visat té, entre
d’altres conseqüències, que la facturació en visat pot baixar a la
meitat. per tant, la facturació de l’any que ve podria passar de 16
milions al voltant de 10, i malgrat això, la nostra resposta és
positiva perquè és la manera de ser modern, però necessita una
transformació molt intensa i molt accelerada. el nostre objectiu
és fer les dues coses de forma equilibrada; acompanyar el profes-
sional i fer el canvi. es tracta d’equilibrar, no de prioritzar. és una
qüestió de maduresa. 

amb quines accions es concreten aquests objectius? 
en l’àmbit del canvi es concreta sobretot amb la implantació del
decret de visat, i els canvis de pressupostos i canvis estructurals
que comportarà. això es parlarà a l’assemblea de desembre i
comporta abordar uns nous estatuts que seran la feina del 2011.
l’acompanyament als arquitectes es concreta amb un programa
d’accions específiques: la creació de l’oficina de suport a la reha-
bilitació, accions puntuals d’acompanyament, també impulsant
la projecció internacional. a banda d’aquestes accions més

puntuals, tenim un programa més global, que inclou “el cafè
amb els arquitectes”, una jornada al mes dedicada a una 
activitat dirigida als arquitectes. també desenvolupem accions
sectorials: fem seguiment dels professionals que treballen pel
sector públic. Hem treballat amb ajuntaments per desenvolupar
accions específiques i, finalment, fomentem la formació per a
què els nostres arquitectes es puguin reposicionar. això ho fem a
través de la nostra escola, l’escola sert. el proper repte és seguir
amb la formació contínua però prioritzant la formació que 
permeti recuperar capacitat d’ocupació a l’arquitecte en un mer-
cat que és i serà molt diferent. <
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“L’Administració hauria
d’intentar estabilitzar els 
preus per desencallar la 

decisió de compra”


