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Jornada qualitat i valoració dels serveis professionals 
 
Data: 14 de novembre de 2016 
Lloc: Sala d’actes de l’ITeC - Wellington 19. ES08018 Barcelona 
Horari: De 18.00 h a 20.30 h 
 
Qualitat d’un servei al preu just 
 
Quan es parla de qualitat d’un servei normalment associem aquest concepte a un preu raonable que 
ens faci preveure que el que ens ofereixen té la qualitat que necessitem. Podem parlar d’una simbiosi 
qualitat/preu. 
 
Quan ens posem a buscar un servei que no hem utilitzat mai, sempre tenim el neguit de no saber quin 
serà el seu preu raonable i no estem tranquils fins que no hem obtingut unes referències que ens 
indiquen que el preu rebut es correspon al servei i la qualitat oferts. 
 
En el sector de la construcció ens trobem sovint amb el fenomen d’asimetria del mercat, és a dir, el 
client privat es troba en situació de desconeixement tant del grau d’exigència de qualitat que 
requereix la feina que encarrega com del preu raonable d’aquell servei professional. Inclús, en 
ocasions, el client considera que allò que està contractant no és més que un tràmit que l’Administració 
l’imposa en virtut de no sap quin be comú (pensem en els ITE, els certificats d’eficiència energètica, 
tramitacions de llicències, etc.). 
 
Cal que la informació del grau de qualitat exigible arribi al client, donant arguments de pes que li 
facin veure que ell és el primer beneficiat d’un servei de qualitat, i també creiem que és molt 
necessari donar-li unes referències de preu que li puguin donar la confiança que està contractant un 
bon servei a un preu just.  
 
És cert que en èpoques de crisi o en determinades circumstàncies de desequilibri entre oferta i 
demanda, aquests dos paràmetres de qualitat i preu es poden dissociar temporalment. Així, en 
aquestes situacions, podem trobar-nos ofertes promocionals d’un servei per captar nous clients o 
ofertes amb un marge sobre el cost variable però sense cobrir la totalitat dels costos fixos. Són 
polítiques comercials que es poden mantenir durant un cert temps però no indefinidament. 
 
Evolució de la valoració dels serveis professionals 
 
El sector de la construcció ha estat acostumat els últims 40-50 anys a un creixement constant amb el 
qual els professionals han pogut avançar econòmicament i millorar les seves capacitats tècniques. 
També, però potser no tant, i és un dels problemes dels professionals, s’ha millorat en habilitats de 
gestió empresarial. En aquests anys, hem crescut molt des de tots els punts de vista i bona prova 
d’això és l’èxit dels nostres professionals arreu i el gran prestigi de l’arquitectura i l’enginyeria de casa 
nostra. 
 
En aquest procés de creixement ha estat clau la defensa dels honoraris dels professionals de manera 
que, en general, aquest no ha estat un element que els generés una pressió excessiva. 
 
Si fem una mica d’història, fins als anys noranta existien uns barems mínims d’honoraris professionals 
que facilitaven que els professionals treballessin amb un grau de qualitat important i que els seus 
serveis fossin valorats. Aquesta fixació d’honoraris es feia a través dels col·legis professionals, que 
vetllen per la qualitat dels serveis dels professionals que hi pertanyen. 
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A partir de principis d’aquest segle, les tarifes d’honoraris professionals es van liberalitzar amb la 
sempre bona intenció d’incrementar la competència; uns anys després el Govern de l’Estat espanyol 
va prohibir als col·legis la publicació dels barems ni que fos com a referència per a la valoració dels 
serveis que oferien els seus col·legiats. Segurament en una interpretació massa estricte de les lleis de 
defensa de la lliure competència. 
 
Si be és cert que fins al 2008 havien passat diverses petites o grans crisis, períodes en els quals els 
professionals ens estrenyíem el cinturó, reduint els ingressos i totes les despeses que es podia per tal 
de competir en un mercat més escàs, no és menys cert que aquestes crisis es donaven en un entorn 
d’honoraris mínims fins a final dels noranta i sobretot en períodes de durada curta o mitjana. Eren 
temps en què els despatxos podien sobreviure menjant-se les reserves acumulades, i en pocs casos 
arribava la fallida. 
 
La gran diferència respecte de la crisi actual és: 
 

- La durada d’aquesta crisi és molt més llarga del que inicialment es podia preveure. 
- Aquesta no és una crisi només econòmica sinó que és una crisi de model: el nivell de 

desenvolupament assolit a Catalunya i a Espanya fa que el nivell d’activitat del sector no torni 
a ser mai més el dels últims quaranta o cinquanta anys. 

 
Mantenint l’esquema o model de funcionament actual no aconseguirem més que empobrir-nos 
encara més, empitjorar la nostra capacitat tècnica i innovadora i, finalment, la qualitat dels nostres 
serveis es veurà afectada, fet que al seu torn empobrirà la qualitat de vida dels nostres conciutadans 
i ens deixarà en clar desavantatge respecte dels nostres competidors. 
 
Nou model per al sector de la construcció 
 
És per això que són necessàries dues accions conjuntes: 

- D’una banda, una reconversió del sector, on hi ha masses empreses i professionals (oferta) 
per a la poca demanda actual i futura. Hem de tenir en compte que, encara que el sector 
recuperi una desitjable situació de normalitat (fins i tot podríem arribar a doblar l’activitat 
actual), l’oferta serà superior a la demanda. Aquesta reconversió, en una bona part ja iniciada, 
ha de basar-se en dos aspectes fonamentals: 

o La internacionalització 
o La diversificació dels nostres serveis cap a l’àrea de la rehabilitació, el manteniment, 

la gestió tècnica d’edificis, la sostenibilitat, etc. 
- D’altra banda, és necessari un canvi de mentalitat dels agents que intervenen en el procés 

constructiu (promotors, professionals i empreses) cap a maneres de treballar més 
col·laboratives i transparents en les quals siguem capaços d’alinear objectius per a reduir 
ineficiències i obtenir estalvis. Han de ser aquests estalvis els que permetin als professionals 
treballar amb preus raonables. 

 
En aquest nou model, l’oferta econòmica dels serveis professionals no ha de ser ni de bon tros 
la vàlvula feble del procés, com fins ara, sinó que altres paràmetres com la qualitat del 
producte, el cost econòmic total, el cost ambiental i el cost social analitzats en el conjunt del 
cicle de vida de l’element a construir han de ser els elements determinants en la presa de 
decisió. 

 
En aquesta línia cal valorar molt positivament les iniciatives i directives de la Unió Europea amb 
resolucions com la del Consell del 2001 en defensa de la qualitat arquitectònica en l’entorn urbà i 
rural, la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell on donen caràcter “d’interès públic” 
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a la creació arquitectònica, la qualitat de les construccions, la seva inserció harmoniosa en l’entorn, el 
respecte als paisatges naturals i urbans, així com el patrimoni col·lectiu i privat. 
 
Com a desenvolupament d’aquestes polítiques i directius europees, la Generalitat de Catalunya ha 
presentat l’Avantprojecte de Llei de l’Arquitectura, actualment en tramitació parlamentària. Aquesta 
Llei pretén plasmar tots aquells principis indicats en les directives europees i donar les claus per 
assolir-los: 
 

- Minimitzar la importància dels criteris econòmics i apostar decididament per prioritzar els 
aspectes qualitatius de les ofertes. 

- Crear els organismes consultius de la qualitat arquitectònica, tant a nivell de tot Catalunya 
com a nivell local. 

- Fomentar la col·laboració simultània i coordinada de totes les disciplines professionals que 
participen en el procés constructiu, per tal d’aconseguir la màxima continuïtat entre les 
fases de concepció i la seva execució. 

- Introduir criteris de valoració per avaluar el preu de licitació dels contractes de serveis per 
a la redacció de projectes i instruments de planejament urbanístic i els d’execució d’obres. 

 
Aquesta és la bona línia de treball per aconseguir el canvi de model que tots desitgem i que ens ha 
de permetre mantenir, i per què no créixer, en el nostre estàndard de qualitat i innovació com 
històricament ha fet el conjunt dels professionals del sector de la construcció. 
 
És en aquest àmbit on l’ITeC vol aportar el seu gra de sorra per a la millora de la qualitat i la 
competitivitat dels nostres professionals. I com millor podem ajudar és organitzant una jornada de 
debat sobre la qualitat i la valoració dels serveis professionals. 
 
Una jornada oberta a tothom, on s’intentaran aportar les visions dels diferents agents que 
intervenen en el sector i, tant de bo, algunes de les solucions a implementar en la línia d’allò que ens 
marquen tant les directives europees com la propera Llei de l’Arquitectura de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
 
Eix temàtic: Objectius  
 
Etiquetes: #Exerciciprofessional  
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