
A finals dels anys setanta, la construcció a Menorca no disposava encara de

referències documentades sobre preus unitaris adaptats a l’illa. En un

moment en que la tendència quant a la confecció de pressupostos per a la

l’execució d’obres exigia noves respostes, i no les simples ofertes de preu

alçat per metre quadrat de superfície, els aparelladors van començar a treba-

llar per oferir una eina que, a la llarga, ha esdevingut la intervenció més bri-

llant del Col·legi en tota la seva història per la repercussió que ha tingut en

el sector. 

Durant la dècada dels 80, el Col·legi ja va realitzar diferents publicacions tèc-

niques com ara, per exemple, dos estudis sobre “Granulometria d’àrids” i

“Estudi sobre els àrids utilitzats per la indústria de la construcció a Menorca”

i “Documentació Tècnica per adaptar a Menorca la CT-79”. Es tractava de tre-

balls que perseguien millores, com a primer pas davant les noves exigències

en el control de la  qualitat del sistemes constructius, en el marc de les feines

d’investigació que volia portar a terme el Col·legi en benefici de tot el sector.

Així mateix es va elaborar un llistat de preus per a parets mitgeres que es va

realitzar a partir d’un acord assolit amb l’Associació de Constructors de les

Illes Balears amb el propòsit d’establir criteris unitaris i evitar conflictes d’in-

teressos entre propietaris. El llibre “Preus de la construcció” superà amb

escreix aquests treballs anteriors, tant pel que fa al volum de feina que repre-

senta la seva edició, com per la repercussió i incidència del contingut.
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Portada de l’edició 2008 del llibre “Preus de la construcció”.



A Mallorca, la decisió de publicar un llibre de preus ja estava presa i en fun-

cionament i es va oferir a les illes menors la possibilitat d’incorporar sengles

annexos adaptats als preus específics de Menorca i Eivissa i Formentera. Era

una opció, però la idea de crear un llibre de preus específic anava prenent

força per part dels membres de la junta de govern. La conjunció de voluntats

i determinació, propiciades des de la proposta del president Rafel Mus de no

establir terminis per a la primera publicació, va aconseguir que l’equip format

per Joan Cardona, Agustí Rodríguez i Josep Capó Cantallops dugués a bon

port aquest projecte tan desitjat. Van ser necessaris quatre anys de feina i

dedicació constant, al marge de les obligacions professionals del moment

d’aquests tres col·legiats.

El punt de partida per a la realització d’aquesta publicació van ser els fitxers

personals dels membres de la comissió encarregada de tirar endavant el pro-

jecte, una important base de dades d’unes 500 fitxes elaborades manual-

ment d’ençà 1977 que es va anar completant amb la inestimable col·labora-

ció d’un bon número d’empreses constructores, amb els seus encarregats i

oficials, proporcionant dades quant als rendiments, que van permetre acon-

seguir un tractat amb una informació propera a la realitat constructiva prò-

pia de l’illa. La primera edició del llibre “Preus de la construcció” es va publi-

car l’any 1985. El Col·legi de Mallorca hi va aportar la seva experiència i els

seus serveis informàtics, personalitzats amb el suport i guia de Miquel

Llambias i el treball informàtic de Pere Comas Planas.
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Les fitxes particulars de l’equip de creació van servir de base de dades per iniciar la feina d’elaboració del llibre de preus de la construcció.
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La publicació del llibre va ser notícia als mitjans de comunicació de l’illa.



Segons recullen les cròniques periodístiques de l’època, a la presentació d’a-

questa publicació hi van assistir unes setanta persones. Durant l’acte, el pre-

sident Rafel Mus, va destacar que, amb aquest tipus d’iniciatives, “el Colegio

de Aparejadores trata por todos los medios de hacer oir su voz, comprome-

tiéndose con sus opiniones en todos los temas que tengan que ver con la ciu-

dad, el urbanismo y sus problemas”. La mateixa crònica conclou: “Precios de

la construcción, no es sólo una publicación, sino un ejemplo de la capacidad

de trabajo y del compromiso con el medio, de un Colegio Profesional que

marca el camino a seguir y que ya se ha constituido en una respetable insti-

tución en Menorca”.

A partir d’aquell moment, els constructors de l’illa tindrien al seu abast una

eina de feina que els permetria adaptar les ofertes econòmiques a les seves

característiques d’empresa i en funció de les tipologies d’obra, prescindint, si

així ho consideraven, d’ajuts externs a l’hora de realitzar pressupostos d’obra

mantenint d’aquesta manera la confidencialitat que requereixen dites tas-

ques professionals.

Després de vàries edicions fetes amb la col·laboració de Mallorca, i amb el

desig d’iniciar un camí en solitari que abastés tot el procés fins la publicació,

el COAAT de Menorca va iniciar els contactes amb professionals de l’illa per

dissenyar un programa informàtic adaptat a les necessitats que requeria l’e-

laboració del llibre de preus. Al marge dels intents fallits, com el del progra-

49



50

La presentació del llibre va aplegar nombrosos professionals a la seu col·legial.



ma Macropre de Roberto Guerra Fontana, la insistència i la constància dels

membres de juntes de govern posteriors van aconseguir el sistema informà-

tic de generació i de servei a l’usuari del que ara es disposa.

Tot i les converses mantingudes amb el col·lectiu d’arquitectes per a l’edició

conjunta d’aquest llibre, l’acord no va ser possible davant els diferents punts

de vista sobre les formes de participació. 

L’elevat cost d’aquesta publicació, lligat a la curta tirada d’exemplars, feien

inevitable un balanç negatiu, any rere any. Tot i el dèficit, el projecte va seguir

endavant gràcies a la ferma voluntat de les juntes de govern i del col·lectiu

en general i, també, gràcies al suport incondicional de l’Associació de

Constructors de Balears que van col·laborar, fins i tot, en la venda d’exem-

plars, fet que va evitar que l’edició s’interrompés. Els constructors Germán

Torrent, a Maó, i Damià Moll, a Ciutadella, i les seves respectives juntes, van

ser uns grans valedors del projecte que avui esdevé una eina de referència,

fins i tot en peritatges davant litigis judicials.

Per evitar que les pèrdues econòmiques s’acumulessin al llarg dels exercicis,

l’any 1997 es va aprovar una proposta plantejada per la junta de Joan Martí.

La idea consistia en editar una separata resumida i de fàcil maneig que incor-

porés publicitat de diferents cases comercials, una iniciativa que va aconse-

guir estabilitzar els balanços econòmics de la publicació. Aquell mateix any,
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es va convocar el primer concurs de fotografia entre els col·legiats per pre-

miar i elegir la imatge que cada any seria portada de la publicació. 

A partir de l’any 2002, es va crear una comissió de seguiment amb l’objectiu

de perfeccionar el llibre de preus en tots els seus continguts, conscients d’as-

solir uns objectius de millora sense un final previst i portant a terme una feina

que, des dels inicis, s’ha fet d’una manera completament altruista. Aquesta

comissió està formada per Joan Cardona, Agustí Rodríguez, Montserrat Jori,

Juan Massó, Paca Gomila i Eva Riva.
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