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El Futur del nostre sector 

 

 

Amb l’arribada de la crisi de 2008 les empreses privades amb actius immobiliaris van començar 

a estudiar la manera de contenir al màxim les seves despeses per a continuar sent competitius 

o bé per pura supervivència.  

Aquesta situació va comportar la rescissió, o no renovació, de molts contractes de serveis de 

Facility Management per considerar, la direcció de les companyies, que no era un servei 

estratègic en aquells moments.  

Totes aquestes feines que fins a la data s’havien contractat externalitzades es van traslladar a 

departaments, a vegades poc qualificats, de les companyies que van desenvolupar la feina amb 

més voluntat que coneixement. Era habitual en aquesta època tractar temes d’energia elèctrica 

amb el director financer de la companyia o temes relacionats amb els serveis de neteja amb el 

responsable de l’Àrea de Recursos Humans. 

En canvi, en el sector públic sí que van haver-hi algunes iniciatives que fins i tot es podrien 

considerar com a innovadores, com es el cas del concurs d’assistència tècnica de supervisió i 

control del manteniment licitat per la Generalitat de Catalunya (Infraestructures.cat) o els 

contractes de consultoria i assistència tècnica de la Diputació de Barcelona. 

Amb la sortida de la crisi, les empreses del sector privat van començar a veure com es 

recuperaven els ritmes de vendes a nivells similars als anteriors. Aquelles que gestionaven actius 

immobiliaris propis o patrimonials, van centrar tots els seus esforços en la seva pròpia activitat, 

entenent que la gestió dels actius no tenia que ser l’estratègia principal de la companyia. 

En general eren empreses que portaven 5 anys o més, contenint qualsevol tipus de despesa i 

reduint les seves necessitats de servei a la mínima expressió i amb aquest nou escenari no volien 

cometre el mateix error que en el passat, sobredimensionant estructures de suport per la gestió 

d’activitats no estratègiques de la companyia. 

En conseqüència, van demanar al mercat empreses de Facility Management que fossin capaces 

de gestionar els seus edificis amb les mateixes garanties que si fossin un departament intern de 

l’organització. 

La crisi va fer que molts tècnics del sector de l’edificació es formessin en Màsters i Postgraus de 

Facility Management organitzats per Universitats i Col·legis professionals y les enginyeries 

especialitzades ja tenien suficient experiència per a poder cobrir aquesta demanda del sector 

amb garanties. 

Segons la meva opinió, en l’actualitat, el sector de l’edificació és suficientment madur com per 

entendre la conveniència de delegar la gestió tècnica en empreses especialitzades i la figura del 

Facility Manager s’entén i té un reconeixement professional objectiu. 



Inevitablement caldrà, a curt termini, adequar l’oferta de serveis tècnics  a la demanda del client 

i si és necessari caldrà integrar diferents serveis en un sol contracte. Aquest seria el cas, per 

exemple, dels serveis de Property Management,  ja que, hi ha molt clients que demanen una 

oferta unificada amb les dues activitats, o bé incorporar dintre del contracte de gestió tècnica, 

sistemes informàtics de permetin la gestió d’incidències, documental i de manteniment 

preventiu de l’edifici com ja fan algunes enginyeries amb visió de futur. 

El que està més que demostrat és que a dia d’avui ja no hi ha prou en fer bé la feina sinó que cal 

diferenciar-se de la competència aportant algun tipus de valor afegit o singularitat en el nostre 

servei que ens faci diferents. Cal saber entendre el que el nostre client necessita i  sobretot tenir 

la meravellosa capacitat d’activar aquell interruptor invisible que fa que el nostre client digui: 

Per fi, algú que m’entén! 

Per aconseguir-ho, cal una formació de qualitat que ens permeti preparar nous Facility Managers 

que responguin a la demanda del mercat i reciclar, o complementar la formació, dels Facilities 

actuals en temes relacionats amb les noves tecnologies, tendències del sector o d’altres. 

Fins i tot, m’atreviria a proposar, com ja ha passat en altres països, la necessitat de potenciar i 

millorar  la formació acadèmica del Facility Manager, per tal que es converteixi, a curt termini, 

en una titulació específica.  
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