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El sector planteja nous models en la gestió de
projectes per reduir costos i evitar desviacions

El canvi
de xipde la
construcció

ÓSCARMUÑOZ
Barcelona

La construcció ha estat
un dels sectors més
castigats per la crisi.
Avui, només l’edifica
ció, especialment la

residencial, sembla mostrar sig
nes clars de reactivació, encara
que continua a anys llum dels va
lors de la bombolla immobiliària,
unsnivellsque,noobstantaixò,no
creu bo recuperar ningú. La gran
assignatura pendent és l’obra pú
blica. Les restriccions pressupos
tàries, obligades per la contenció
del dèficit, i l’impacte en la pobla
ció dels nombrosos casos de cor
rupció lligada a aquesta activitat
quehan sortit a la llum,mantenen
l’aixeta pràcticament tancada. I la

situació política, molt inestable i
instal∙lada en un llarg període de
provisionalitat,noajuda.
Vista aquesta situació, quaranta

entitats, agrupades en la comissió
Construint el Futur, plantegen un
canvi de xip en l’elaboració i exe
cució de projectes així com en la
seva gestió pública. L’objectiu és
reduir costos, evitar desviacions i
despertar les licitacions.Les seves
propostes, que estan acabant de
definir, seran presentades al Go
vern català al setembre. Aquest és
un primer pas, perquè la intenció

és que siguin assumides per totes
lesadministracions.
“Hemidentificatquèespotcan

viarperquèelmodel siguimésefi
cient, amb l’ajuda de noves eines
que serveixin tant per a la promo
ció pública com per a la privada”,
explica Francisco Diéguez, direc
tor general de l’Institut deTecno
logia de la Construcció (ITeC),
unade lesorganitzacionsquepar
ticipen en la comissió. Diéguez és
conscient que lamanera de treba
llarquehaportatalboompreviala
crisi, encara que “en general va
funcionar perquè no va ser més
costosa que la dels països del nos
tre entorn”, avui “no és la millor
per remuntar la situació compli
cada en què estem”. Així, advoca
per incorporar elements que aju
din a “industrialitzar la construc

Unes40entitats,desde
lacomissióConstruint
elFutur,proposen
milloresenles
licitacionspúbliques

Llocs de treball
industrials

Lamillorade lesdadesdelmercatde
treball veacompanyadasovintdels
laments per la persistència delmo
del productiu vigent abans de la

crisi, caracteritzat per l’hegemonia dels ser
veis a l’hora de generar ocupació. Efectiva
ment, dels pocsmés de 100.000 llocs de tre
ball nets creats a Catalunya durant els dar
rers dotzemesos,més del 90% corresponen
als serveis. I sorten tenim,perquèdotzeme
sos abans, quan la indústria va crear dos de
cadatres llocsdetreballnets, el totalgenerat
només va arribar als 35.000.
Si ens quedem aquí, podem pensar que es

tracta, sobretot, de serveis personals oferts
pel sector privat en l’àmbit de l’hostaleria, la
restauració i el comerç. És a dir, d’activitats
molt vinculades al principal motor de la re
cuperació, el consum intern amb l’afegit del
turisme.
La temporalitat de molts d’aquests llocs

de treball creats i les baixes retribucions vi
gents als serveis personals s’afegeixen a la
mala famaquequalsevol element vinculat al
turismearrossegaúltimament a casanostra.
Tanmateix, en els dotze darrers mesos,

l’ocupació neta generada al sector turístic
ha crescut un escadusser 1,5% i el comerç al
detallun5%.Per tant,hemd’anarencompte
que els discursos preestablerts no ens facin
confondre l’anàlisi amblarealitat.Enaquest
període els serveis que han crescutmés han
estat l’educació, el transport, el comerç a
l’engròs, la sanitat i les activitats immobi
liàries.
Hi ha alguna veu, però, que se situa en

l’extremoposat.Si, alcostatdelsserveis, l’al
tre gran generador d’ocupació precrisi –i
ambunsnivells retributius força elevats– va
ser la construcció, només aconseguiremdo
nar feina a l’encara ingent exèrcit d’aturats
que tenim si la construcció creix decidida
ment. Però els efectes perversos que com

portaria unnou sobredimensionament de la
construcció no fan aconsellable que tornem
a generar bombolles immobiliàries.
Arribats a aquest punt, molta gent pro

pugna que hem de recuperar la tradicional
especialització industrial del país, però re
sultamolt difícil lluitar contra la terciaritza
ció general de les economies avançades i els
productes manufacturats –a diferència dels
serveis–, que estan directament exposats a
la competència dels països emergents. I el
més important, quan les empreses i els em
prenedors es troben amb la possibilitat de
generar guanys ràpids i elevats, ja sigui en el
turisme, en la construcció o qualsevol nova
tendènciadelconsum,abandonenqualsevol
vel∙leïtat industrial. I només cal veure quan
tes empreses manufactureres familiars han
convertit la fàbrica en societats d’inversió.
Així doncs, probablement bona part de la

política industrial ha de passar per evitar
quehihagi empreses i sectorsqueobtinguin
rendibilitats desmesurades a través de pro
cessos especulatius, legislació laboral a mi
da o demanda pública captiva. Aleshores,
potser sí que al nostre país renaixeran les
vocacions industrials i la generació de llocs
de treball en el sector.

La política industrial ha de
passar per evitar empreses
i sectors que obtinguin
rendibilitats desmesurades

TRIBUNA

Enric Llarch
Economista

FCB

WASHINGTON Bloomberg

La política monetària viu temps
convulsos que l’obliguen a utilit
zar eines no convencionals. I la
Reserva Federal dels Estats
Units (la Fed) ha anat sempre
per davant de la resta de bancs
centrals a l’hora d’aplicar políti
ques que la resta de col∙legues
consideraven poc convencio
nals. Ha estat el cas de les políti
ques d’expansió quantitativa
(quantitative easing) que va po
sar en marxa Ben Bernanke al
cap de pocs mesos d’esclatar la
crisi financera als Estats Units.
Amb els anys, la resta de bancs
centrals ha aplicat aquesta ma
teixa política, el resultat de la

qual continua sent incert.
Aquests dies, a Jackson Hole,

els homes de la Reserva Federal
debaten propostes encara més
inusuals. En la seva intervenció,
Janet Yellen va explicar que la
política monetària “disposa de
les eines adequades per fer front
a les depressions, sota determi
nades condicions”. Dit això, va

afegir que “aquestes eines no
són la panacea i hem d’entendre
que tampoc no són lesmés apro
piades per a crisi de llarga dura
da”.
Entre les propostes queYellen

va escoltar amb atenció aquests
dies hi ha la d’elevar l’objectiu
d’inflació fins al 4%, comha pro
posat Laurence Ball de la Johns
Hopkins University. O la de
Scott Sumner, de la BentleyUni
versity, que va proposar de fixar
com a objectiu del banc el crei
xement del producte interior
brut nominal abans que a la in
flació. El president de la Reserva
Federal de San Francisco, John
Williams, també s’ha pronunciat
en aquesta direcció. Des de ge

LaReserva Federal debat aplicar
objectius d’inflaciómés elevats

Hihapartidarisde
permetre lapujada
delspreusfinsal4%
perentendreque
estimularien ladespesa

Recepcion
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Aturada. L’obra
pública no s’enlai
ra. A dalt, treballs
d’ampliació de
l’AVE. Molts trams
estan afectats per
restriccions pressu
postàries i conflic
tes per sobrecostos

Futur. La remode
lació i ampliació
del Camp Nou (a
l’esquerra) és una
de les actuacions
privades més grans
que incorporen l’ús
de l’eina de dis
seny BIM

ner del 2012, l’objectiu d’infla
ció als EUA està en el 2%.
Els que defensen aquesta es

tratègia indiquen que un objec
tiu de preus més elevat pro
mouria una expansió econòmi
ca més robusta i empenyeria
empreses i famílies a consumir
més. Si això fos així, permetria a
la Reserva Federal aplicar tipus
d’interès més elevats. Es tracta
d’opinions que posen l’èmfasi
en una economia més robusta.
Admeten que l’economia dels
Estats Units s’ha recuperat, pe
rò consideren que aquesta re
cuperació és massa feble.
En les trobades, Yellen no va

fer menció a cap d’aquestes
propostes. Com tampoc no va
voler parlar de les polítiques de
tipus d’interès negatius quehan
implantat el Japó i el BancCen
tral Europeu. Sí que es va refe
rir de forma explícita a diversi
ficar el tipus d’actius a comprar
pel banc central americà.c
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Una imatge deWall Street divendres passat

ció”, ja que, insisteix, “les pràcti
quesquehanestathabituals,arte
sanals, comporten ineficiències i,
al final, sobrecostos”. I ésprecisa
mentenaquestpuntonestansor
gint problemes per a la continuï
tatdegransobresd’infraestructu
res començades –en l’extensió de
laxarxadel’AVE,ambrescissions
decontractespertotEspanya,per
exemple– i tambépràctiquescor
ruptes, com les denunciades re
centment en la construcció de
l’estacióde laSagrera.
Una d’aquestes eines que ha

d’ajudar aqueaquest canvidexip
sigui possible és el BIM(Building
Information Modelling). Aquest
sistemapermetque totsels actors
que intervenen en el procés de
construcció posin les seves dades
en un únic suport 4D, de manera
que en comptes de treballar de
manera aïllada, ho facin de forma
col∙laborativa situant l’edifici en
el centredelprocésdeproducció.
“Es tracta d’una nova cultura
d’entendre els projectes que ge
nera una nova relació entre els
professionals i que redunda en
unsmillorsresultats”, afirmaJor
diGonsalves,presidentdelCol.le
gi d’Aparelladors de Barcelona,
una de les organitzacionsmés ac
tives en aquest camp, organitza
dorade l’EuropeanBIMSummit,
la trobada anual de referència
d’aquest sistemadedisseny.
ElBIMpermetque,desdelsar

quitectes i els enginyers fins als

aparelladors, els industrials que
faciliten accessoris o els tècnics
que intervenen en la construcció
treballin sobre un mateix suport
digitalqueesvaenriquintamesu
ra que avança. És com si l’obra es
fes, entre tots, dues vegades, pri
mer a l’ordinador i després en la
realitat. “Això permet –prosse
gueix Gonsalves– ajustar al mà
ximelstempsd’execucióielscos
tositambédefinircomhadeserel
manteniment”. Amb tot, és cons
cient que la seva implementació
costarà temps. “Per això –subrat
lla– és necessari que les adminis
tracions s’involucrin, des de la
formació finsa la licitació iexecu
cióde les sevesobres”.
Entre els projectes que s’estan

fent ambBIMhiha el de la remo
delacióiampliaciódelCampNou.
El FC Barcelona estima que amb
l’úsd’aquestanova tecnologiapo
dràestalviarsefinsaun20%enel
pressupost de construcció i més
d’un 15%anual en la gestió iman
teniment.Aixòésaixí, argumenta
el club, perquè es minimitzen els
riscos del projecte i s’incrementa
l’eficiència de tot el cicle de vida
del projecte, des de la fase de
disseny, construcció, posada en

marxa i gestió futura de l’edifici.
Per a l’obrapública, la comissió

Construint el Futur planteja l’ús
de fórmules que fomentin una
col∙laboració més gran entre els
actorsqueintervenenenelprocés
de licitació. Entre les propostes,
explica Diéguez, està que “les
constructores puguin incorpo
rarse abans en el procés, per
exemple,enlafased’avantprojec
te o mitjançant les adjudicacions
de projecte i obra al mateix
temps”; el “diàleg competitiu”,
mitjançant el qual les constructo
res “aporten elements al projecte
permillorarlo i encara que final
ments’adjudiquiauna,a lesaltres
selescompensa”;oel“desenvolu
pament integrat de projectes”
(conegut amb les sigles IPD, en
anglès),on“esprefixaunobjectiu
iunpreudepartida i lesempreses
quevanalconcursplantegencom
estalviar icomrepartir l’estalvi”.c

Eines com el BIM
donenmés eficiència
al procés, des del
disseny fins al
manteniment

Els nens tenen la ment oberta per entendre
el món. Per això, vam crear Endesa Educa,
perquè des de petits hem d’educar-los en l’ús
de l’energia, perquè siguin conscients de la
importància que aquesta té en la seva vida.
Perquè quan obrim la nostra energia,
el progrés és possible per a tots.

endesa.com

Per què aprendre
a cuidar l’energia
quan en tens tanta?
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