e!
a'

.".."........

a'*acecrna

'*'

Aeo98d6arilm
ff~h>lkri~ltcri
,mdladmul5

--

- m t

nzmmumm

MANIFEST EN DEFENSA DELS PROFESSIONALS
D'ARQUITECTURA, CONSULTORIA TECNICA I
ENGINYERIA DE CATALUNYA
Aquest manifest, que fem públic en un moment critic per al sector, el subscriuen associacions
patronals i col.legis professionals que representen un present de més de 600 empreses i de
més de 25.000 treballadors.
Els ambits de treball són:
- Aeronautica i nautica
- Agraria, alimentaria i medi natural
- Edificació i urbanisme
- Indústria i energia
Medi ambient
Obra civil
- Serveis tecnolbgics: imatge, multimedia i TIC
ELS SIGNANTS DEL MANlFEST
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Associació de Consultors d'lnstal.lacions (ACI)
Associació Catalana d'Enginyeries i Consultories Mediambientals (ACECMA)
Associació de Consultors dlEstructures (ACE)
Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto (AEDIP)
Associació Catalana d'Enginyeries (ASINCA)
Cambra d'Empreses de Serveis Professionalsa la Construcció
Col.legi d'Aparelladors, Arquitectes Tecnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
Col-legid'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Col-legid'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya (CECCP)
Col-legidJEnginyersTecnics lndustrials de Barcelona (CETIB)
Col-legid'Enginyers lndustrials de Catalunya (EIC)
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EL CONTEXT EN QUE ENS TROBEM
Des del 1995, amb la darrera i extraordinaria fase expansiva de I'economia espanyola i
catalana, s'ha desenvolupat tot un teixit empresarial i emprenedor que s'ha basat en el
coneixement i la seva aplicació practica, clarament extensiu en capital huma fortament
qualificat i format, i que ha permes el desenvolupament extraordinari, i valorat arreu, dels
sectors de les infraestructures, de I'energia, del medi ambient, de I'edificació i de la tecnologia
Pero aquest actiu aconseguit esta en perill de desapareixer a causa de la perdua continuada i
progressiva de projectes, de financament i d'ocupació.
Tenim, sols, poques possibilitats d'inversió i financarnent per crear nous models de negoci,
nous desenvolupamentstecnologics i nous mercats internacionals.
Per contra, hem estat i ,podern ser, igual que en els altres paisos europeus (Franca,
Alemanya...), un sector palanca de I'economia, incidint directament sobre sectors contigus
(construcció, promoció privada, béns d'equip i serveis d'explotació i manteniment) i
indirectament sobre tots els sectors, ja que es necesiten infraestructures, energia i edificis per
millorar la competitivitat d'un país. De fet, els paisos desenvolupats inverteixen en enginyeria
entre el 8% i el 10% del total d'inversió, mentre que a Espanya només se n'hi inverteix el 4,5%.
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QUE DEMANEM?
1) Confianca:
- CAL reconkixer els serveis professionals d'arquitectura, consultoria tecnica i enginyeria
com a sector estrategic, ja que formen una palanca poderosa dels sectors més
innovadors i competitius de la nostra economia.
- CAL definir, concretar i comunicar un pla estrategic, elaborat conjuntament entre
Govern i sector, que a curt terrnini permeti la supervivencia del sector i a mig i llarg
termini posicioni el sector i el país, en la mateixa situació que els paisos rnés
desenvolupats i innovadors.
2) Productivitat:
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CAL promoure, concretar i optimitzar conjuntament les estratkgies d'innovació i
internacionalització.
CAL invertir en formació, cooperar en R+D+I, promoure les aliances empresarials i
fomentar I'esperit emprenedor.

3) Financament:

-

CAL aprofundir, facilitar i reforcar el financarnent d'aquestes empreses, emfatitzant els
projectes d'innovació i internacionalització.
CAL invertir ara en projectes per a després escometre rnés grans inversions, donat que
invertir rnés en enginyeria suposa generar estalvi en construcció i manteniment (per
cada euro que s'inverteix ara en serveis professionals es generen 106 directament
nornés en construcció i
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Com a sector avalem I'lnforrne del Consell Assessor per la Reactivació Economica i el
Creixement del 2011 que definia 4 eixos d'actuació, tant a nivel1 de reactivació immediata com
de reformulació estrategica, proposant les següents accions a curt i a rnig termini.
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govern basc ha mantingut les xifres d'inversió en enginyeria malgrat el context de crisi
actual, fins a assolir aproximadament un 10%dels seus pressupostos.
4) Ocupació:
- CAL un programa urgent d'inversió pública per desenvolupar projectes estrategia i
solvents d'infraestructures, energia i edificació i garantir tant el capital i actius humans
i empresarials del sector com el futur econbmic i la competitivitat del país.
- CAL un programa urgent d'ocupació per als més de 30.000 professionals del sector, així
com un pla de futur per als més de 25.000 estudiants d'Arquitectura i Enginyeria.

QUE PROPOSEM?
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2 Creació d'un observatori del sector, amb participació conjunta administració-empreses.
Establir metodologies d'avaluació de la inversió pública, especialment en infraestructures,
que sigui igual per a totes les administracions i que permeti comparar I'eficiencia
econbmica, social i mediambiental del projecte, separant els criteris tecnics dels polítics,
vetllant perquk els resultats i el procés d'avaluació siguin públics.
3 Destinar recursos a:

Disposar d'una cartera de projectes susceptibles d'ésser executats en el moment que
remeti la situació actual. En aquest sentit cal destacar la política del Ministeri de Medi
Ambient, Rural i Marí que, malgrat reduir el seu pressupost en un 20%, no preveu una
disminució elevada en la licitació de projectes, donat que es vol generar una cartera de
projectes que seran executats tan bon punt millori el context economic.
Estudis, plans directors i planificació d'actuacions a dura terme en els propers 5 anys.
Impulsar el mercat de la rehabilitació d'edificis i millorar I'eficiencia en llurs
instal-lacions.
Ordenació del marc d'actuació en materia de polítiques energetiques en I'edificació.
Facilitar la preparació de les empreses per incorporar noves tecnologies i nous serveis
emergents, especialment en medi ambient, canvi climatic i energia.
4

Evitar que les entitats arnb participació pública utilitzin part dels recursos públics per fer la
competencia a les empreses privades, presentant-se a concursos i desenvolupant
encarrecs professionals. Establir un comite de vigilancia mixt (o el mateix observatori
proposat al punt 2) que vetlli per I'acompliment d'aquest apartat.

5

Establir acords de col.laboració arnb els paisos que mantenen relacions comercials arnb
Catalunya, arnb la finalitat de potenciar I'exportació dels serveis tecnics. Crear una marca
catalana d'enginyeria i promocionar-la convenientment, de manera que esdevingui
sinbnim de qualitat tecnica. Propiciar que IJObservatori doni suport i acompanyi les
empreses quan es presentin a concursos d'ambit internacional.
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Mesures d'ambit general
1 Facilitar les previsions d'activitat i econbmiques de I'administració, relacionades amb el
sector dels serveis tecnics en la construcció, les instal.lacions i el medi ambient, amb
dades concretes de projectes i anualitats previstes.
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Mesures d'imbit administratiu:
6

Que els pressupostos general~disposin d'una partida específica (capítol) dels recursos a
direcció d'obres, direccions integrades o
destinar a serveis tecnics (planifica~ió~projectes,
management)

/

Desenvolupar la LCAP per tal que el registre de licitadors dJempresesde serveis tecnics
sigui efectiu i es pugui utilitzar en les licitacions públiques.

8

Definir un nou model de concurs públic en que es valori per sobre del 80% la solvencia
tecnica i la proposta en front del preu, amb la finalitat d'establir la competencia en
prestacions i no en preu, ja que entenem que el projecte ha de ser considerat com un bé
social i d'interes públic. Definir-hi de forma específica I'abast economic de cada
especialitat.

9

Impulsar els canvis normatius necessaris per a I'ordenació del sector. Proposta
d'actualització de la LOE incorporant IJexperi&ncia dels darrers anys i les mesures
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necessaries per a superar la conjuntura actual.
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10 Definir clarament els nivells de participació dels serveis tecnics en els models de
"partenariat" públicprivat, per tal d'evitar la perdua d'independencia i la supeditació i
subcontractació a altres consultors legals i financers que no són especialistes; i a grups
financers i contractistes.
11 Definició d'una nova legislació en materia de responsabilitat professional i cobertura de
responsabilitat civil, que reparteixi d'una manera més justa, proporcionada i equitativa
entre tots els agents del sector de la construcció/edificació, les responsabilitats derivades
d'una mala execució de I'obra i no només d'una manera personal entre els professionals.
Que garanteixi, a més a més, la solvencia de tots els agents que intervenen durant el
període de garantia i que elimini aspectes absolutament obsolets com la transmissió als
hereus dels professionals de les responsabilitats en cas d'acceptació d'herencia.

Mesures d'ambit financer:
12 Aplicació rigorosa de la llei de morositat i compliment de la mateixa per part de
I'administració.
13 Promoure canvis legislatius per tal d'alleugerir les carregues financeres i fiscals de les
empreses. (per exemple liquidació de I'IVA al cobrament de la factura).

14 Afavorir que I'administració crei línies de financament que permetin avalar operacions a
curt termini a les empreses del sector de I'enginyeria.

V

Mesures d'hmbit laboral:
15 Flexibilitat laboral. Promoure canvis legislatius que permetin a les empreses adaptar les
seves plantilles a la situació actual del mercat.

16 Promoure la bonificació de les quotes de seguretat social dels nous contractes.

