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El Servei d’Ocupació de Catalunya i el Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya signen un conveni de 
col·laboració per millorar les oportunitats laborals 
dels professionals de l’arquitectura 

 El trànsit cap a nous sectors, la internacionalització i la recerca de 
noves activitats pròpies del sector amb potencial de creixement, 
punts claus de la col·laboració 
 

 El pla estratègic d’ocupació per als arquitectes ha estat elaborat pel 
COAC, fruit del conveni signat amb el SOC 

 
 
Dimecres, 25 de juliol de 2012.- La secretària d’Ocupació i Relacions Laborals 

del Departament d’Empresa i Ocupació, Esther Sànchez, i el degà del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, Lluís Comerón, han signat un conveni de 
col·laboració per treballar en la millora de les oportunitats d’ocupació dels 
arquitectes. 
 
El Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei d’Ocupació de 
Catalunya, i el Col·legi d’Arquitectes han pres aquesta iniciativa davant la crisi 
que afecta al sector de la construcció i que perjudica als professionals de 
l’arquitectura. 
 
Segons dades del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, la crisi ha causat una 
reducció del 80% dels encàrrecs, sobretot dels projectes d’edificació, el que 
sumat a l’increment de llicenciats d’arquitectura ha provocat una saturació del 
mercat professional. 
 
Aquesta situació fa insostenible l’exercici de la professió tal com es coneix fins el 
moment, segons el “Pla Estratègic d’Ocupació per als Arquitectes” elaborat pel 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
 
El pla estratègic capacita els arquitectes per assolir nous reptes laborals fora de 
l’àmbit de l’arquitectura i la construcció. Els experts consultats consideren que les 
professions que tindran més demanda els propers anys són les relacionades amb 
les energies renovables, l’eficiència energètica i el control mediambiental; el 
disseny d’edificis no perjudicials per la salut; els projectes d’usos comercials; les 
especialitzacions en planejament, urbanisme, mobilitat i noves tecnologies; i el 
mercat internacional.  
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Pel que fa als països on els inversors centren el seu focus d’atenció, destaquen 
els que inclouen ciutats amb una demanda forta de lloguer com Suècia, Polònia, 
Itàlia i Espanya, a més de Regne Unit, França i Alemanya. Com a països amb 
grans oportunitats, els experts consultats assenyalen Xile, Dinamarca, Brasil, 
Xina, Qatar, EUA, Singapur, Índia, Turquia i Canadà.  
 
Per tractar de pal·liar la situació, el Departament d’Empresa i Ocupació, a través 
del Servei d’Ocupació de Catalunya, i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya han 
signat un conveni per millorar l’ocupabilitat dels professionals de l’arquitectura. 
 
Punts claus de la col·laboració 
 

 Trànsit a nous sectors: Formació i recolzament per al trànsit a nous 

sectors i noves ocupacions potencials per als arquitectes 
 

 Noves activitats pròpies del sector amb potencial de creació 
d’ocupació: Recerca i consolidació d’oportunitats d’ocupació relacionades 

amb sectors emergents i potencials creadors d’ocupació. 
 

 Intermediació: Foment i millora dels sistemes d’intermediació per a 
incrementar la concentració de demandes i singularitzar el perfil dels 
arquitectes. 
 

 Internacionalització: Impuls a la internacionalització dels professionals de 
l’arquitectura a països preferents. 
 

 
Aquests punts claus de col·laboració es concreten en una sèrie de compromisos 
que el Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei d’Ocupació de 
Catalunya, i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya duran a terme. 
 
Entre aquests, en destaquen la trobada entre arquitectes i empreses, el lliurament 
d’informació sobre convocatòries de projectes europeus, la definició de 
competències professionals dels arquitectes perquè s’adaptin a nous sectors 
professionals, la recerca d’empreses on el perfil de l’arquitecte sigui requerit així 
com de països on es constata la demanda d’arquitectes. 
 
 
Per a més informació: 
 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Interprofit) 
Ignacio Almirall / Mariona Alba 
ignacio.almirall@interprofit.es  mariona.alba@interprofit.es    
Tel.: 93 467 02 32 
 

Departament d’Empresa i Ocupació 
premsa.emo@gencat.cat  
Tel.: 93 484 93 51 
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