JOVES ARQUITECTES DE MALLORCA

LA JAM

> Qui som?
> Quan neix la JAM i per què?

Un cop acabats els estudis d’arquitectura, que forçosament hem de cursar fora de l’illa, els
i les joves recent titulats que decidim tornar a casa, més de sis anys després d’haver teixit la nostra
vida a Barcelona, Madrid, València o altres ciutats de la Península, ens trobam que ens falta xarxa
i que tenim moltes dificultats i molts dubtes si volem començar a fer feina pel nostre compte.
Per a què serveix la col·legiació? Com es fa una memòria? Em faig autònom de la Seguretat
Social o de la Germandat d’Arquitectes? Quines assegurances existeixen? Són algunes de les
moltíssimes preguntes que ens plantejam i que tanmateix no tenim ningú proper que ens pugui
donar un cop de mà.
Per això, fruit d’aquesta necessitat i aquestes mancances, el setembre de 2016 va néixer la
JAM, Joves Arquitectes de Mallorca, per conèixer-nos, per fer xarxa, per parlar de la nostra professió i posar en comú diferents problemàtiques, preocupacions o inquietuds.
Les trobades s’han anat realitzant, convocades gràcies a les xarxes socials, un cop al mes,
on, en un ambient distès, una trentena de persones de mitjana hem anat debatent quins havien
de ser els nostres objectius com associació. D’una banda volem potenciar les activitats culturals i
formatives relacionades amb el nostre ofici. Fins ara hem organitzat una visita a una casa dels SMS
arquitectes, hem participat en la revisió del Pla General de Palma i a cada sessió algú presenta algun projecte o experiència pròpia que tengui ganes de compartir amb la resta del grup però també
volem conèixer la nostra tradició constructiva per saber d’on venim, que s’ha fet i que es fa ja que
perquè fórem, som, i perquè som, serem.

D’altra banda també volem assenyalar les mancances que tenim, les problemàtiques
amb les que ens trobam i per això també volem aportar solucions. D’una enquesta que vàrem
realitzar entre els nostres membres, arribam a la conclusió que tot i que la majoria podem fer
feina en alguna cosa relacionada amb l’arquitectura, les condicions laborals amb les que ens
trobam són molt precàries, sovint com a falsos autònoms o fins i tot en negre i que no ens permeten arribar ni a mileuristes ni a tenir una mínima estabilitat tot i tenir una bona preparació.
Som d’una generació particular, que vàrem començar a estudiar en ple boom de la construcció i que hem acabat en els pitjors anys de la crisi econòmica. Des del COAIB, tampoc se’ns
acaba d’ajudar. Les elevades tarifes de col·legiació, les més altes de l’Estat Espanyol fan poc
atractiu l’accés dels joves al col·legi professional fins que és imprescindible. Per això trobam a
faltar una tarifa especial per primera col·legiació sense tenir en compte els anys que faci que un
hagi acabat els estudis ja que poden ser molts els motius que duguin a col·legiar-se abans o
després i entenem que és quan es dóna el pas que s’hauria de comptar amb més suport. De fet,
el més habitual és que en acabar la carrera, abans de començar a treballar per compte propi, o
bé treballem per altri, o bé continuem estudiant un màster o anem a l’estranger.
A més a més, com a arquitectes, com a joves i com a persones amb esperit crític, ens interessam i volem dir la nostra sobre temes d’arquitectura, urbanisme, habitatge, model de ciutat
i protecció del territori que ens preocupen i ens afecten al nostre dia a dia. Evidentment que hi ha
diferents sensibilitats entre els integrants de la JAM però hem establert un posicionament crític
que entenem de mínims com seria la defensa d’una ciutat més verda, a escala humana i, per
tant més peatonal, el respecte pel medi ambient, la inclusió social i l’ús de materials amb poca
petja ecològica així com revaloritzar l’arquitectura tradicional i pensar l’urbanisme també amb
perspectiva de gènere.
També creim que s’ha d’actuar per combatre l’anomenat procés de gentrificació que
aliena i elititza les nostres ciutats, els nostres pobles i els nostres barris, els hi fa perdre la seva
identitat, el teixit comercial tradicional i expulsa els veïnats de tota la vida substituint-los per hotels
boutique, comerços de souvenirs i apartaments turístics i que ens dificulta encara més l’accés a
l’habitatge digne i a un lloguer conforme els nostres ingressos.
Tots nosaltres som l’urbanisme de la nostra pròpia vida en comú i entenem que la nostra
illa és de totes les persones i no només de qui la visita uns dies o de qui vol especular amb ella.
I per tot això hem decidit ajuntar-nos.
Joves Arquitectes de Mallorca, Palma, 16 de Juny de 2017.

> Perfil del Jove de la JAM
Durant la tardor de 2016 la JAM dugué
a terme una enquesta online entre els joves
arquitectes de l’illa, alguns encara estudiants;
altres, treballadors a Mallorca, a l’estranger o
a la península.

Quant temps fa que vius a Mallorca?
Fa menys d'un any que he
arribat
1 - 3 anys

5%
15%

Els resultats de l’enquesta serviren per
a poder definir amb més precisió el perfil dominant del jove arquitecte i les necessitats o
problemàtiques a quès’enfronta.
L’enquesta revela doncs, l’edat mitjana
dels joves arquitectes que han tornat a l’illa, el
nivell d’estudis que han assolit i les universitats
on han estudiat. Després es centra en el perfil
professional, la situació laboral en què es troba i els ingressos mitjans que assoleix.
A continuació, es presenten els resultats general d’aquesta enquesta, que han permès posteriorment, l’encreuament de dades i
ampliació de l’estudi per grups d’edat, sexe,
universitat on es cursaren els estudis, o nivell
d’estudis assolit.

20%

3 - 5 anys
Més de 5 anys
Estic vivint fora però
m'agradaria tornar
Altres

19%

27%
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Perfil Acadèmic
Nivell d'estudis finalitzats
Màster

3%

Ciutat on has cursat els estudis
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Arquitecte
23%
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Estudiant només pendent
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Barcelona

2%

Madrid
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Reus

Doctorat

66%

71%

Altres

Encara estudiant

Situació laboral
Ara, estudies o treballes?

On fas feina?

3%
3%

Mallorca

12%

3%

Barcelona

Estic estudiant

Mallorca + altra ciutat

Faig feina
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Londres

Combin les dues coses

Bèlgica

76%

Altres
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Col·laborador/a en estudi

Situació laboral

Perfil professional

Exercici lliure
En actiu, treballant d'acord
amb la meva formació

Arquitecte per l'administració

Treballs eventuals, a mitja
jornada o mal pagats
En actiu però no treballant
d'acord amb la meva
formació
A l'atur

7%

7%

Soci d'un estudi
Arquitecte en constructora o promotora

15%

8%
Estudiant i/o becari
71%

Recerca i docència
Arquitecta / comercial

Altra

2%
5%
5%
6%

Col·laborador/a extern (especialista en
estructures, instal·lacions, etc)

34%

37%

Col·legiació
Per què no?

Estàs col·legiat/ada?

12%
No em fa falta
Sí
No

8%

Molt car

54%
46%

48%

No visc a Mallorca
Altre

32%

Condicions laborals
Treballador per compte
Tipus
d'altri - contractat

de treballador

Franja salarial

Treballador per compte
d'altri - fals autònom

6.600 - 9.000 €/any (bruts)
3%

Treballador per compte
propi - autònom
Treballador per compte
propi - associat, empresari
o cooperativista
Treballador per compte
d'altri - becari, en
pràctiques
Treballador sense
contracte
Treballador per compte
propi - autònom depenent
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26%

11%

15.000 - 21.000 €/any
(bruts)
21.000 - 27.000 €/any
(bruts)

23%

26%

27.000 - 39.000 €/any
(bruts)
Més de 39.000 €/any
(bruts)

8%

5%
15%

31%

11%
23%

Altre

Conclusions
Una vegada analitzades les dades recollides es pot establir un perfil predominant. En aquest
cas, és un home d’entre 25 i 30 anys, amb domicili a Palma des de fa entre 1 i 3 anys, que ha estudiat la carrera d’arquitectura a Barcelona i que actualment treballa a Mallorca, d’acord amb la seva
formació i com a col·laborador en un estudi d’arquitectura. El perfil majoritari no està col·legiat,
principalment perquè considera que no ho necessita ja que el tipus de treballador predominant és
per compte d’altri ja sigui amb contracte o com a fals autònom.
Per finalitzar, els ingressos anuals bruts dels enquestats estan majoritàriament entre 9.000 i
15.000e/any.
Tot i que la dimensió de la mostra condiciona els resultats, més encara en alguna franja
d’edat en concret, l’enquesta revela la importància de la figura del fals autònom en el sector de
l’arquitectura i certes diferències laborals entre sexes. Així i tot, la heterogeneïtat en els resultats
referents a la situació laboral i el perfil professional és important en un grup on la característica
comú és la professió.

> El jove arquitecte

> Els joves i el COAIB
No tots els membres participants de la JAM tenen la mateixa relació amb el col·legi
d’arquitectes; alguns ja estan col·legiats, altres pensen en fer-ho en algun moment proper i altres
no.
Si bé la opinió no és generalitzada, es valora positivament l’atenció i assessoria tècnica que
ofereix el Coaib als col·legiats i la tramitació online de molts procediments. No obstant es recalca la
necessitat d’actualitzar periòdicament aquests sistemes per tal de mantenir l’agilitat de tramitació i
no quedar-se obsolets.
Per altra banda, un estudi comparatiu de taxes de col·legiació a les diferents comunitats de
l’estat i les diferents modalitats de col·legiació que ofereixen posa de manifest el cost econòmic
que suposa el COAIB per a un jove arquitecte que vulgui començar la seva trajectòria professional
a l’illa, més encara en relació als ajuts i descomptes que s’ofereixen a la resta de comunitats i la
modalitats en què s’apliquen. En primer lloc, es considera que el descompte jove, aplicat sobre
una base d’antiguitat del títol, incoherent amb la situació laboral actual i dels darrers anys, atenent
que la majoria d’arquitectes utilitzen els primers anys per continuar la seva formació tant en l’àmbit
acadèmic com en estudis d’arquitectura aliens. Es proposa en aquest sentit, reflexionar sobre les
necessitats dels arquitectes novells i establir taxes assumibles per a ells, atenent a criteris de primera col·legiació o volum de feina.
En segon lloc, la taxa estàndard de col·legiació del COAIB supera els 600E anuals, situantse en la més alta de tot l’estat. Pensem que poder exercir la nostra professió és un dret i per tant,
creiem que donada la obligatorietat de col·legiar-se per a poder exercir és necessari revisar les
quotes generals i optar per la fragmentació de les taxes segons paquets de serveis, obligatoris i
complementaris, tal com ja fan molts col·legis d’altres comunitats.
A més a més, un grup de joves recorda que els preus excessius en taxes (tant de col·legiació
com de visats i tràmits administratius) fomenta situacions de desigualtat i competència deslleial
amb altres professionals (aparelladors, enginyers, etc..) amb els que compartim competència per
a duu a terme alguns serveis, sense equitat de quotes.
En tercer lloc, pensem que la branca formativa del col·legi és molt important, per a contribuir a la formació continuada de tots els professionals. Per això creiem que és important ampliar la
oferta de cursos d’especialitat i treballar per a la compatibilitat horària dels mateixos.
En darrer lloc, pensem que el col·legi hauria d’ésser un espai proper i inclusiu, fomentant la incorporació de forma activa de les noves generacions d’arquitectes. No obstant, els joves compartim
la sensació de ser només espectadors i no sentir-nos part d’una institució que necessitem però a
la qual no podem accedir.

> Què hem fet fins ara?

Participació PGOU Palma

Conferències

Visites

World Cafè

> Annex.
Anàlisi de l’enquesta
El present document tracta dels resultats de l’enquesta realitzada online a les persones que
formen, donen suport o segueixen el grup Joves Arquitectes de Mallorca. L’enquesta es va realitzar
de forma anònima i lliure mitjançant la plataforma de Facebook que el grup fa servir com a mitjà de
comunicació i on l’enquesta fou publicada en data 27 de gener de 2017 i la primera presentació
de les dades recollides es va realitzar en data 23 de febrer de 2017. El propòsit de l’enquesta és
una aproximació a les dades dels usuaris del propi grup els quals tenen com a principal característica comú la relació amb el món de l’arquitectura i la ubicació del desenvolupament de la seva
corresponent activitat, ja sigui professional o com a estudiants, que en aquest cas és Mallorca.
L’enquesta es fa servir com una eina que permeti dibuixar la situació actual d’aquesta professió
dins un marc concret. D’aquesta manera la informació requerida per dita enquesta s’enfoca primordialment cap als estudis d’arquitectura i les condicions dels diferents perfils professionals.
Enquestes contestades: 74
Seguidors de la pàgina de Facebook: 119
Nombre aproximat d’assistents/es a les xerrades mensuals: 30

CONCLUSIÓ DELS RESULTATS GENERALS
Una vegada analitzades les dades recollides es pot establir un perfil predominant. En
aquest cas, és un home d’entre 25 i 30 anys, amb domicili a Palma des de fa entre 1 i 3 anys, que
ha estudiat la carrera d’arquitectura a Barcelona i que actualment treballa a Mallorca, d’acord
amb la seva formació i com a col·laborador en un estudi d’arquitectura. El perfil majoritari no
està col·legiat, principalment perquè considera que no ho necessita ja que el tipus de treballador predominant és per compte d’altri ja sigui amb contracte o com a fals autònom. Per finalitzar,
els ingressos anuals bruts dels enquestats estan majoritàriament entre 9.000 i 15.000e/any.

1. ANÀLISI PER TEMES
> EDAT

En l’anàlisi dels resultats comparats a partir de l’edat dels enquestats s’aprecia una diferència considerable entre els resultats de la franja corresponent a 19-24 anys i la franja de més
de 40 anys en relació a les altres dues, d’entre 25 i 40 anys.
El motiu principal d’aquests resultats no està directament relacionat amb l’edat, sinó que,
en el primer cas, gran part dels usuaris d’entre 19 i 24 anys encara no han finalitzat els seus estudis degut a la durada dels mateixos. Per altra banda, la franja de més de 40 anys, es diferencia
necessàriament de la resta ja que la mostra d’aquest grup està formada per un únic enquestat.

> SEXE

L’exposició dels resultats comparats a partir del gènere posa de manifest que hi ha una gran
similitud entre la informació obtinguda d’un gènere i de l’altre, però destaca que les diferències que
hi ha es produeixen en relació a la situació laboral, al tipus de treballador i a la franja salarial.
En aquest cas, les dones predominen com a treballador contractat però al mateix temps
són més nombroses en treballs sense contracte i en treballs eventuals. Per altra banda, la situació
en quant als salaris és lleugerament més precària, ja que en conjunt els ingressos són menors i
en la franja salarial d’entre 27.000 i 39.000€ bruts/any la seva representació és aproximadament la
meitat que la dels homes i en la franja de més de 39.000€ bruts/any no s’hi troben representades.

> NIVELL D’ESTUDIS FINALITZATS

> CIUTAT ON TREBALLES

> PERFIL PROFESSIONAL

Analitzant els resultats de l’enquesta segregant pels diferents perfils professionals de
l’arquitecte, no es poden treure conclusions clares, ja que hi ha diversitat de respostes, per a cada
perfil professional hi ha varietat de casuístiques. Un exemple és que dintre de les persones que
estan exercint la professió de manera lliure, hi ha les que tenen uns ingressos anuals menors i les
que tenen els majors ingressos anuals. A part d’això, el que sí caldria destacar és que hi ha igualtat
d’homes i dones en tots els perfils professionals menys en un, on la diferència és molt gran, aquest
és el de l’exercici lliure, on només hi ha un 10% de dones.

> ESTÀS COL·LEGIAT/ADA?

La comparativa dels resultats a partir de la col·legiació denota que la majoria dels arquitectes col·legiats treballen a Mallorca i, a més, destaca el perfil corresponent amb l’exercici lliure de
l’activitat professional, és a dir, al perfil de treballador autònom per compte propi.
Cal mencionar que la franja salarial més alta contemplada en la present enquesta només
apareix en el grup d’arquitectes col·legiats.

> SITUACIÓ LABORAL

> TIPUS DE TREBALLADOR

La conclusió que es pot extreure dels resultats comparats a partir del tipus de treballador
és que unes millors condicions respecte a la tipologia de treballador, que en aquest cas es podria
relacionar també amb una certa independència en l’exercici professional, suposen una millora dels
ingressos. En conseqüència, les franges salarials més baixes corresponen a treballadors sense
contracte o a treballadors en pràctiques.

> FRANJA SALARIAL

Tal i com s’ha explicat en les conclusions de subapartats anteriors del present document, la
franja salarial més alta correspon als enquestats de més edat, col·legiats i que principalment responen a un perfil de treballador autònom per compte propi.
Així mateix, és necessari indicar que hi ha una gran diversitat de resultats en les diferents franges d’ingressos que es proposen en l’enquesta.

CONCLUSIONS
L’escassa dimensió de la mostra condiciona els resultats i és la causa principal de que, tot i
haver obtingut una gran varietat de resultats, en gràfics concrets alguna franja es diferenciï de manera
considerable. Un major nombre d’enquestats resultaria idoni per confirmar o desestimar algunes de
les conclusions que s’han extret amb l’enquesta actual.
Encara que l’enquesta s’ha realitzat sobre una mostra la professió de la qual és principalment
arquitecte, els resultats de la pròpia enquesta són molt diversos en tots els temes relacionats amb la
situació laboral, el perfil professional i amb els ingressos anuals. Cal destacar aquesta heterogeneïtat
de resultats quan la característica comú dels enquestat és precisament la professió.
En les preguntes de l’enquesta es contemplava com a opció de tipus de treballador una figura
no reconeguda com a tal: fals autònom. És primordial recalcar la considerable representació que té
aquest tipus de treballador en els gràfics relacionats amb la professió.
A l’hora de creuar les dades obtingudes es va incloure una comparativa per gènere. S’ha posat
de manifest que existeix una certa diferència en les condicions laborals d’homes i dones.
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