
Página 1 

 
 
 

 
València, dimecres, 8 d'abril de 2020 

 
Estimats companys i companyes: 
 
Estem davant una situació MOLT complexa. És probable que l'estat d'alarma es 
prorrogue, en Wuhan el confinament ha durat deu setmanes, i pel que veiem no és 
previsible que es resolga ací en un termini menor. 
 
Hem de ser optimistes i esperar el millor, però preparant-nos per al pitjor escenari. El 
fonamental és que cuidem de la nostra salut i la de les nostres famílies. Aquesta cura és 
extensiva i solidària amb les mesures de confinament social establides per a controlar la 
propagació del virus i evitar el col·lapse del nostre sistema sanitari. Si és possible romaneu 
a casa, treballeu per mitjans informàtics i telemàtics i compliu amb les mesures de 
protecció si heu d'eixir. 
 
El COL·LEGI OFICIAL D'ARQUITECTES manté els seus serveis en tota la Comunitat 
Valenciana. El personal del Col·legi i del Consell està treballant des de casa amb un gran 
esforç d'adaptació, portant avant un excel·lent treball d'informació i comunicació a més 
de continuar amb els serveis habituals, i des d'ací vull agrair el seu esforç. 
 
La Junta de Govern està permanentment connectada per a anar valorant la situació i 
prenent mesures. Igualment, en el Consell Superior (CSCAE) ens reunim per 
videoconferència cada dijous per a valorar l'evolució de l'alarma. Són dies de molta 
confusió i hem intentat informar i aclarir de la manera més immediata la densa sèrie de 
Decrets i Instruccions que s'han anat produint dia a dia. 
 
El COACV ha pretès transmetre amb la major urgència totes les novetats perquè pugueu 
comptar amb la informació més actualitzada. Hem preferit remetre-us directament, amb 
els aclariments indispensables, a la font comuna, l'apartat de PREGUNTES FREQÜENTS 
FAQs, habilitat en la web del CSCAE, el contingut del qual ve avalat pel treball conjunt de 
les assessories jurídiques del Consell i del conjunt dels Col·legis. 
 
És important recalcar la preocupació per la segregació dels ciutadans en funció del règim 
de la seua cotització econòmica, deixant que els autònoms i els autònoms mutualistes -
en el nostre cas hna- d'activitats no específicament paralitzades ens quedem en una 
situació pèssima. Els treballadors per compte propi tenim així el pitjor dels resultats: totes 
les despeses, impostos inclosos, i els ingressos més incerts amb molt males perspectives. 
 
Estem alineats en una petició conjunta amb la Unió Professional (UP) a la ministra Calviño, 
perquè aquesta és una situació que afecta, no sols als arquitectes, sinó a quasi tots els 
professionals i als autònoms. S'ha sol·licitat al Consell que incloga expressament en les 
ajudes i en igualtat de condicions als professionals que cotitzen en una mutualitat 
alternativa al RETA. 
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S'està treballant conjuntament amb el Consell General Arquitectura Tècnica d'Espanya 
(CGATE) en unes DIRECTRIUS DE SUPORT que ens ajuden a implementar les mesures 
sanitàries vigents perquè puguem reprendre les obres la setmana que ve, en les millors 
condicions possibles. En els pròxims dies us passarem uns models de fitxes a aplicar en la 
represa de les obres en funció de la mena de paralització que hagen tingut. 
 
PARAR i PREPARAR per a REACTIVAR. Des del COACV, juntament amb les agrupacions i 
els col·legis territorials, a més de la formació online habitual, hem preparat un PAQUET 
DE FORMACIÓ ONLINE GRATUÏT per a aquests dies de confinament. A més, posem a la 
vostra disposició tots els cursos i formació telemàtica del CANAL DE FORMACIÓ de la 
xarxa de Col·legis d'Espanya, en col·laboració estreta amb els instituts tecnològics, com 
l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE), i amb múltiples empreses, que els estan oferint a 
preus reduïts o gratuïts. 
 
Hem ofert al CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA, a través del Vicepresident i 
Conseller de Habitatge Ruben Martinez Dalmau, la disponibilitat i màxima col·laboració 
dels Arquitectes allí on puguem ser útils, com ja es va fer en l'incendi de La Safor, la Dana 
a la Vega Baixa i els col·lapses d'edificis en el centre d'Alcoi. Continuem oferint la 
col·laboració del Col·legi per a ajudar a desbloquejar, i que no queden paralitzats, els 
tràmits administratius i informes dels expedients d'obres i activitats en curs, de manera 
que puga reprendre's l'activitat i fins i tot escometre's el retard als ajuntaments, 
impulsant així ́la recuperació del sector de la construcció i l'arquitectura. 
 
Així mateix, s'ha ofert a la Delegació del Govern en la Comunitat els nostres locals en tot 
el territori per si fora necessària la seua utilització com a espais assistencials, socials o de 
suport i distribució de materials, o per als serveis d'emergència. Igualment, li hem ofert 
a les autoritats la possibilitat de coordinar qualsevol requeriment d'arquitectes voluntaris 
en les accions necessàries per a la seguretat i salut de la població. 
 
Estem avaluant des del punt de vista financer l'estructura col·legial. Estimem que la 
situació serà molt difícil per a l'equilibri econòmic del Col·legi i els seus col·legiats en el 
2020, i per això valorem totes les perspectives, des de les més optimistes als escenaris 
de major mal, atès l'horitzó de tres, sis i nou mesos fins a final d'any. 
 
Estudiem totes les possibilitats d'ajust en la despesa col·legial per a poder anar 
implementant-les en funció del desenvolupament de la situació. Amb càrrec al superàvit 
del 2019, s'ha aplicat en el Territorial de València la condonació del primer trimestre de 
la quota per Serveis Bàsics que estava pendent de girar. De la mateixa manera els 
Territorials d'Alacant i Castelló estan analitzant poder aplicar una mesura similar en el 
tercer trimestre, ja que, en aquests, la quota per Serveis Bàsics es gira a principis de cada 
semestre. 
 
El procés electoral per a la renovació de les Juntes de Govern dels Territorials d'Alacant, 
Castelló i València que s'iniciava aquesta setmana, s'ha suspès fins que finalitze l'estat 
d'Alarma. Així mateix, s'han retardat les assemblees del mes de maig. 
 
Ens posem a la vostra disposició en aquesta conjuntura i, en la mesura de les nostres 
possibilitats, intentarem ajudar-vos. No oblideu emplenar l'enquesta sobre els efectes 
del COVID-19 que us vam proposar el dilluns. Continuarem informant puntualment. 
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Us envie una forta abraçada i els millors desitjos per a aquests dies, en el meu nom i el 
de tota la Junta de Govern. 
 
 
Luis M. SENDRA MENGUAL, Col·legiat 03755 
Degà del COACV 
 


