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Emergència econòmica

L’aturadade
les llicències
castiga l’enginyeria
i l’edificació
Les administracions gairebé no han tramitat
cap permís els últims dos mesos

ROSA SALVADOR
Barcelona

Elsdosmesosd’aturadadelamajoriade
projectes d’obres pel confinament es
podrienampliarencaramésper faltade
llicències administratives. Aquesta és
l’advertència que uneix la patronal dels
promotors(APCE),ladelesenginyeries
(Tecniberia), el Consell de Col∙legis
d’Arquitectes (CSCAE) i el Col∙legi
d’AparelladorsdeCatalunya,querecla
men a les diverses administracions que
prenguin mesures per evitar que sigui
impossible començar obres noves per
faltade llicències.
“La situació ja era greu abans

d’aquesta crisi, però la pandèmia l’ha
agreujada.S’hansuspèsels terminisad
ministratius, tot i que en alguns ajunta
ments els tècnics estan teletreballant i
emetent informes, però en molts d’al
tresno”,assenyalaJoanTous,president
de la demarcació de Tarragona del
Col∙legi d’Arquitectes de
Catalunya (COAC).
Els arquitectes desta

quen l’enorme variabili
tat dels terminis que es
necessiten a Catalunya
per obtenir una llicència
d’obres. Malgrat que el
reglament d’Obres, Acti
vitats i Serveis estableix
que les administracions
han de concedir una lli
cència en dos mesos, a
Catalunyael terminimit
jà per aconseguirla és de
cinc mesos. En localitats
com Sabadell s’arriba als
9,3mesos d’espera, men
trequeaFigueress’acon
segueixen2,5mesos.A la
ciutat de Barcelona el
retard mitjà és de cinc
mesos.
“La situació varia molt

en funció dels recursos
humans de què disposen
els ajuntaments (els anys
de crisi se’ls va prohibir ampliar les
plantilles) i també dels recursos tèc
nics”. Però sobretot depèn de com s’or
ganitzaelprocésdetramitacióadminis
trativa de les llicències: la majoria dels
projectes requereixen informes secto
rials d’urbanisme, bombers, patrimoni,
protecciócivilod’altresorganismes.En
alguns ajuntaments, mentre es dema
nen aquests informes, es continuen du
enta terme lescomprovacionsnecessà
ries sobre l’adequació tècnica per auto
ritzar el projecte, mentre que en altres
ajuntaments l’expedient esparalitza.
El CSCAE considera que l’obtenció

de llicències es podria agilitar impul
sant la digitalització dels tràmits; sim
plificant els procediments de gestió,
quevarienpercomunitats autònomes, i
unificantcriterisnormatius idotantlos
“de lavisió integral quearaels falta”.
La patronal dels promotors, APCE,

defensa que agilitar la tramitació de lli
cències d’obres i deplanejamentsurba
nístics també permetria reduir el preu
dels habitatges. Segons els càlculs pre
sentats per l’associaciómadrilenya, As
prima, el retard a obtenir aquestes lli
cències (queaEspanyaésd’unamitjana
de vuit mesos) encareix un habitatge
mitjà uns 12.802 euros, una xifra que se
situa en els 26.145 euros a Barcelona, i
enels 28.000aMadrid.
El president de l’associació catalana,

Lluís Marsà, va recordar que el sector
necessita disposar de matèria primera
per començar a treballar commés aviat
millor i poder ser un motor de la recu
peració.Marsà va defensar lesmesures
introduïdes en la llei catalana d’acom
panyament que permeten als ajunta
ments delegar l’elaboració de l’informe
d’idoneïtat tècnica en una entitat certi
ficadora.
JoanTousassenyalaque“aquestésel

modelqueutilitzalaciutatdeBarcelona
des del 2011: unadelegació de funcions,
demaneraque la idoneïtat tècnica lare
visa una entitat col∙laboradora, que a la
capital catalana és el Col∙legi d’Arqui
tectesperòquepodrienseraltrescol∙le
gis tècnics o entitats certificadores au

toritzades (compassa amb les revisions
dels ascensors o la ITV dels automò
bils)”. Els municipis es reservarien la
verificació que es compleix amb la nor
mativaurbanísticamunicipal. “Explici
tarho a la llei dona cobertura a alguns
ajuntaments que tenien dubtes sobre
aquestavia”,reconeixTous,queexplica

que el col∙legi està en
converses amb ajunta
ments de ciutats com
Sant Cugat del Vallès,
l’Hospitalet deLlobregat
o Tarragona per implan
tarho.
Tous defensa que

l’allargament dels termi
nis de tramitació “no no
mésencareixlesobressi
nó que genera un gran
cost d’oportunitat per al
sector”. Ara els promo
tors no són empreses lo
cals, com fa 20 anys, sinó
que estan finançats per
grans fons internacio
nals. Allargar el termini
redueix la rendibilitat
anual del projecte, i ales
hores aquests inversors
prefereixen anarse’n a
altres llocs, però també a
altres sectors, com el ca
pital risc”, un fet quedei
xaelspromotorssensefi

nançamentper començarnovesobres.
Tecniberia, la patronal de les grans

enginyeries, tambédenunciaque la len
titud per concedir les llicències frena la
construcció d’infraestructures indus
trials i de comunicacions, especialment
peralaindústriaiperalsectordel’ener
gia. “La recuperació del país i els seus
sectors productius passa inevitable
ment per l’acceleració i la simplificació
dels tràmitsdeconcessióde les llicènci
es administratives”, assegura Tecnibe
ria. La patronal demana que per a al
guns sectors industrials (com ara les
elèctriques i les petrolieres) hi hagi una
única autorització estatal, mentre que
en altres sectors aquest permís sigui de
caràcterautonòmic, iqueescanviï la le
gislació actual perquè les empreses
d’enginyeria puguin donar el servei de
suport tècnic i jurídic per concedir
aquestes llicències.c

Arquitectes ipromotors
demanenquelesciutats
deleguintasquesen
entitatscertificadores

Pedro Nueno

Pujant

No podia resistir la temptació
d’escriure alguna cosa sobre el
tema que ens està afectant tan
seriosament, la Covid19. Ja

vaig escriuremés d’una vegada que al seu
dia em van proposar de ser director gene
ralenunministeriaMadrid, iemvanasse
gurarqueenun termini curtpassaria a ser
ministre. Amb lameva dona comentàvem
com agrairho però quina excusa podia
donar per no acceptarho. La raó era
l’enormemotivacióque jo teniaper treba
llar com a professor de l’Iese, estimulant
els meus alumnes a ser emprenedors,
col∙laborant com a assessor o conseller
ambalgunes empreses i, sobretot, ajudant
a llançar escoles de direcció d’empreses
pelmón.Amés,l’ambientd’amistat,col∙la
boració i valors que vivia a l’Iese no tenia
res a veure ambel quehi havia en l’entorn
polític, que vaig poder conèixer des del
consell d’empreses i institucions a Espa
nya ienaltrespaïsosd’Europa.
Veientelsnostresministresals telenotí

cies penso: “Pobre, quin panorama que té
al davant”. M’imagino les reunions abans
de sortir a televisió. Uns dient una cosa,
d’altres dientne una altra, uns acusant
una altra ciutat, d’altres acusant un altre
país. Espanya està força parada, ambpolí
tics i empresaris buscant diners, endeu
tantse sense tenir clar com tornarho.Al
gunsproposantideescomaraimposaruna
quarantena als turistes: “Nois, imagineu
vos que venen uns francesos amb el virus,
vandecompresper lesbotiguesdelcentre
idesprés resultaqueestaven infectats: po
semlos en quarantena i dormim tran
quils”.
Tots sabemquèvapassara laXina,on la

sorpresa va sermés gran perquè ningú no
sabia el quevenia (nosaltres sabíemel que
haviapassatalaXinaiaItàlia).Peròlaseva
reacció va ser velocitat i rigor. Els pobres
habitants o fins i tot turistes que eren a
Wuhan es van haver de quedar tancats. Si
no s’hagués actuat amb aquella rapidesa i
elviruss’haguésestèsenunpaísamb1.400
milionsd’habitants,peròambmilersd’eu
ropeus i americans queviuenoestavende
pas per allà, no podem ni imaginar el que
hauria pogut passar. Ara bé, si tornem un
moment als polítics, té sentit que Donald
Trumpacusi laXinadelproblema?
Als polítics se’ls acudeixen coses com

araorganitzar lespossibles sortidesal car
rer per hores i edats.Hi ha persones de 65
anysqueestanenplenaforma,ambunasa
lut fenomenal i treballant almàxim.És as
senyat limitarne lamobilitat?N’hihaque
tenenunacasaalaCostaBravaisen’hivan
apassar capsdesetmana.Peraaixòesvan
comprar lacasa.Vanunaestonaa laplatja,
van a algun restaurant per allà. Cal prohi
bir desplaçarse al “segon habitatge”? Es
clarqueelsque tenenunasegona residèn
ciasónricsijatenimunsuggerimentsobre
comels ricshandepagarméspercentatge
delasevariquesacommésricssón.Noim
portaqueambelqueguanyeninverteixini
creïn llocs de feina. No, és millor que, en
comptesd’invertir,paguinbéal’Estatiaixí
els funcionaris i polítics puguin tenir in
gressos, despatxos, personald’assistència,
bonsdinars i sopars.
Estic segur que hem arribat a un cert

fons en la nostra democràcia i anemavan
çant. Això requerirà el sacrifici de gent
preparada i amb valors que es vagi incor
porantalapolítica.Esperoqueelspròxims
mesosensadonemquehemdecomençara
sortirdelpouihauremdeferunesforçno
table, però, sobretot, de deixar d’autoen
ganyarnos. Un avantatge del confina
ment, per ser positius, és que ens ha ense
nyat que internet pot ser útil per amoltes
coses.Duguemtotaixòa lapràctica.

Sabadell,
elmunicipi
més lent

]Sabadell és el municipi de
Catalunya on costa més d’ob
tenir una llicència d’obres: 9,3
mesos, segons una enquesta
duta a terme pels col∙legis
d’arquitectes catalans entre
els seus associats, que també
destaca la situació de Rubí
(8,8 mesos), Sitges i Mataró (a
totes dues ciutats, vuit mesos
d’espera, quan la llei fixa dos
mesos com a termini màxim).
A l’altre extrem, a Figueres,
Matadepera i Reus la llicència
administrativa s’obté en tres
mesos o menys. Joan Tous,

president del Col∙legi d’Arqui
tectes de Catalunya a la de
marcació de Tarragona, re
marca “la disparitat: munici
pis molt semblants, amb la
mateixa complexitat, tenen
terminis molt diferents”, que,
segons el seu parer, no es
corresponen amb la com
plexitat d’un gran nombre de
tràmits.
“La validació dels requisits
tècnics la podria fer una enti
tat certificadora en només
una setmana”, afegeix Tous.
L’enquesta del col∙lectiu d’ar
quitectes també subratlla
l’accessibilitat dels tècnics
dels ajuntaments, especial
ment a Granollers, Figueres i
Matadepera.
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TERMINI PER TRAMITAR UNA LLICÈNCIA D’OBRA
En mesos

Sabadell 9,3
Rubí 8,8

Sitges 8,0
Mataró 8,0

Sant Cugat del Vallès 7,7

Badalona 7,7
L’Hospitalet de Llobregat 7,6

El Prat de Llobregat 7,4

Tarragona 7,0

Lleida 5,7
Barcelona 5,1

Terrassa 4,4

Salou 4,4

Castelldefels 4,1
Girona 4,0
Esplugues de Llobregat 4,0
Sant Pere de Ribes 3,5
Reus 3,1
Matadepera 3,1
Figueres 2,5


