
DIMARTS 298 DE NOVEMBRE DEL 2016

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS
BARCELONA

Hi va haver una època a Catalunya 
en què l’activitat dels arquitectes 
era elevada i ben remunerada. De 
mitjana es feien uns 20 projectes 
a l’any i els ingressos estaven en la 
mitjana europea, per sobre dels 
30.000 euros a l’any. Aquesta si-
tuació, que es va sostenir al llarg 
de 20 anys des del 1980, va canvi-
ar el 2006, preludi de la crisi del 
sector. Llavors es va imposar un 
entorn nou i molt menys favora-
ble: la mitjana de projectes a l’any 
ha caigut a 1,1, mentre que els in-
gressos per al 75% de la professió 
se situen per sota dels 30.000 eu-
ros a l’any. I per a un terç dels ar-
quitectes, aquests ingressos estan 
per sota dels 20.000 euros a l’any. 
És a dir, arquitectes sense cartera i 
no gaire ben remunerats ha sigut 
el resultat.
 El Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya ha realitzat una enques-
ta entre la professió a Catalunya, 
Els arquitectes. Situació, oportunitats 
i perspectives, amb què es pretén ob-
tenir una foto de la professió des-
prés de nou anys de crisi i definir 
l’enfocament que requereix una 
reconducció de la situació, segons 

va manifestar ahir Lluís Comerón, 
degà del col·legi. «Estem davant un 
tercer canvi d’època per al sec-
tor i ens hem d’adaptar a aquests 
nous temps», va comentar en una 
trobada amb periodistes i posteri-
orment en la presentació de l’en-
questa als arquitectes.

Per compte propi

L’enquesta inclou una mostra de 
1.710 professionals, dels quals 
1.261 són col·legiats, i 354, no. 
Destaca que en aquests moments 
és un col·lectiu rejovenit: més del 
50% dels professionals no supe-
ren els 50 anys i un 34% està per 
sota dels 40. La majoria d’arqui-
tectes són homes (un 62%), enca-
ra que entre les noves generacions 
comencen a tenir una presència 
més gran les dones. En la forma-
ció és on el col·lectiu femení és cla-
rament més nombrós. «I això fa 
suposar que en el futur el pes de 
la dona serà més gran», ha expli-
cat el degà. 
 Homes o dones, el 70% dels ar-
quitectes treballen pel seu comp-
te. Són autònoms i porten a terme 
la seva activitat en un despatx pri-

mar més del 10% dels arquitectes 
actius. Per a Comerón, aquesta cir-
cumstància determina en quins 
subsectors «es troben les principals 
oportunitats de progressar profes-
sionalment». La baixa activitat a la 
qual ha induït la crisi ha provocat 
que els arquitectes hagin de «bus-
car-se la vida» fora d’Espanya en al-
gun moment. H

vat, que en la majoria d’ocasions 
compta amb una o dues persones. 
L’enquesta destaca la baixa pre-
sència d’aquest col·lectiu a l’Admi-
nistració pública, particularment 
als ajuntaments i en l’àmbit auto-
nòmic, on treballa escassament el 
12% de la professió. Indústria, uni-
versitat, promotores, constructo-
res i consultories no arriben a su-

«Estem davant
un tercer canvi 
d’època», afirma
el degà del col·legi 
professional

Arquitectes sense cartera
Els professionals catalans fan menys de dos projectes nous
a l’any de mitjana des que va esclatar la bombolla immobiliària
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