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D'antuvi, el Tribunal Contenciós Administratiu de l’Audiència Territorial de Barcelona, per 
resoldre les pericials acostumava a requerir a catedràtics universitaris. A la segona meitat de la 
dècada dels setanta, com a conseqüència del gran nombre de recursos interposats contra 
l'aprovació definitiva del Pla General Metropolità, va demanar al col·lectiu jurídic que fes 
gestions per aportar pèrits, sobretot especialitzats en temes urbanístics, que volguessin 
col·laborar a l'àmbit judicial. 
 
Va ser constituïda una llista d'una dotzena d'arquitectes dels que tots menys dos, estaven al 
servei d'administracions locals o bé tenien vincles amb l'Escola Tècnica Superior 
d'Arquitectura. 
 
En aquest context, a partir del 1978, varen començar a ser sol·licitades multitud de pericials, 
sobretot de temes d'urbanisme, en gran majoria, relacionades amb el Pla General Metropolità. 
Com que els arquitectes municipals que estaven a la llista, molts d'ells de l'Ajuntament de 
Barcelona, tenien incompatibilitat per actuar, i a la resta, alguns lletrats els recusaven al 
presumir una certa inclinació favorable a l'administració pel fet d'estar-hi contractats, durant 
un període d'uns dos a tres anys a l'Agustí Borrell i a mi ens van encomanar la tasca de 
resoldre les pericials principalment urbanístiques. 
 
Al coincidir com a pèrits en proves comunes vàrem tenir l'ocasió de compartir experiències, 
intercanviar vivències i fer-nos consultes mútues, fets pels que vaig començar a comprovar que 
era un personatge treballador, diligent, afable, agraït i amb un gran toc humà. 
 
Passada aquesta època i davant del nombre cada dia més creixent de pericials en temes 
urbanístics degut al desenvolupament de les ordenacions municipals del territori, vam pensar 
en que convindria ampliar la llista i portar la iniciativa des del Col·legi d'Arquitectes. La idea 
sorgí en les converses que tinguérem durant un viatge plegats per fer la inspecció en un 
peritatge que ens va tocar fer a inicis del 1983. 
 
Com que ell estava vinculat a la Junta Directiva del Col·legi, es va encarregar de convocar, un 
cop donada la publicitat adequada, una reunió amb tots aquells que estiguessin interessats en 
el món de les pericials. Així va néixer una Comissió Gestora amb la voluntat de constituir una 
agrupació, que va presidir ell mateix per la seva relació col·legial i jo vaig actuar-hi de secretari. 
 
El setembre del mateix any 1983 es va celebrar el primer Congrés a Granada, al que hi vàrem 
assistir, organitzat pel Collège International des Experts Architectes, que fou instituït per un 
acord pres al Congrés de la Unió Internacional d'Arquitectes (UIA) de l'any 1981. Poguérem 
comprovar el gran impuls que es va donar per part de les institucions internacionals per que es  
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creessin estructures a nivell de cada estat. Aquest fet va representar un gran alè i vàrem 
comprovar que havíem iniciat un camí acord amb els moviments que es produïen a Europa. 
 
Continuàrem treballant en aquest sentit i, a l'any 1984, després de redactar els estatuts, es va 
fundar l'Agrupació d’Arquitectes Experts, Pericials i Forenses del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya amb la vocació de donar un servei a la societat, de la que vaig esdevenir president, 
amb una junta ben compactada, constituïda per un plegat de companys amb molta il·lusió per 
fer-la funcionar, al temps que l'Agustí Borrell va ser nomenat degà del Col·legi. 
 
Les finalitats bàsiques de l'Agrupació van ser principalment tres: La d'organitzar unes llistes de 
pèrits d'utilitat pels tribunals de justícia; la de formació continuada dels seus membres 
mitjançant la celebració de cursos i l'edició de publicacions especialitzades; així com la de 
mantenir contactes amb la Magistratura. 
 
Durant aquests primers anys es varen celebrar al menys un curset per any i diverses sessions 
temàtiques, en les que hi eren presents com a ponents, arquitectes, lletrats i sovint algun 
magistrat. 
 
Pel que fa a les publicacions, aparegué una sèrie de monografies sobre temes d'interès 
relacionats amb els peritatges, fetes per prestigiosos coneixedors i estudiosos de cadascun 
d'ells. 
 
Va ser la primera Agrupació de l'estat espanyol, a la que li van seguir les de la Comunitat 
Valenciana i Balears que foren creades a imatge de la nostra després de demanar-nos suport 
logístic i col·laboració. 
 
Tot seguit, a l'any 1985, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España ens va 
convocar a una reunió a la seu de Madrid, de la que va sorgir la Unión de Arquitectos Peritos y 
Forenses de España (UAPFE), amb encàrrec personal de la presidència degut tant al major i 
més antic coneixement del tema del món de la perícia judicial com de l'organització 
corporativa del nostre col·lectiu. Els primers objectius van ser promoure que tots els Col·legis 
de l'estat tinguessin agrupació de pèrits, procurar una forta relació amb la magistratura, i la 
integració al Collège International des Experts Architectes, fet que es va produí a l'any 1986. 
 
Aquests primers anys varen ser de labor intensa vers els tribunals, repartint les llistes de pèrits i 
portant a terme contactes personals amb magistrats i jutges per tal d'explicar el contingut, la 
finalitat i la utilitat de la existència de l'Agrupació, ja que hi havia la pràctica comuna de 
designació directe de pèrits, molts del quals eren aparelladors, degut a un cert hàbit dels anys 
seixanta i primera meitat dels setanta, en que hi havia molta feina als despatxos d'arquitectura 
i s'enviava al tècnic de grau mitjà quan es requeria a l'arquitecte per fer un peritatge judicial. 
Així doncs, va ser una tasca dura convèncer als oficials dels jutjats de que trenquessin la 
dinàmica adquirida i fessin servir les llistes de pèrits de l'Agrupació. 
 
Els fruits es varen començar a veure amb els resultats d'unes pericials fetes amb major rigor i 
solvència professional, cosa que els magistrats i jutges varen reconèixer des del primer 
moment i van agrair.  Aquest fet va suposar un gran incentiu i una compensació a l'esforç 
realitzat, a la vegada que es va poder comprovar la satisfacció d'un bon nombre de membres 
del col·lectiu per portar a terme una tasca que els agradava tot i sentint-se ben tractats. 
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El conjunt d'aquests fets va induir a que, des de la Unión de Arquitectos Peritos y Forenses de 
España, es contactés amb el Consejo General del Poder Judicial per tal d'organitzar unes 
jornades amb la magistratura espanyola, amb la finalitat de que, per un costat, els pèrits 
arquitectes poguessin posar de relleu la seva visió com a col·laboradors de l'activitat judicial i, 
per altra, que els jutges i magistrats efectuessin las seves aportacions en matèria de valoració 
de les pericials emeses. 
 
Va ser a Toledo on es van celebrar les primeres Jornades a l'any 1989. Si bé va costar 
convèncer a la judicatura, vàrem tenir la recompensa de l'alt grau de la seva satisfacció en 
comprovar l'interès dels arquitectes en aconseguir unes cotes altes de perfeccionament en la 
funció pericial. 
 
Cal esmentar que en aquesta primera trobada hi van assistir el President i el Secretari del 
Collège International des Experts Architectes, que van quedar sorpresos per la magnífica 
coordinació i exemplar actitud d'enteniment entre diverses esferes de la nostra societat per 
aconseguir la innovació i millora de les futures reglamentacions legals, aspecte que va donar 
una immillorable imatge del nostre col·lectiu i s'utilitzà com patró per l'esdevenir d'aquesta 
Institució d'àmbit internacional. 
 
Aquesta Jornada inicial va crear empremta, de forma que amb una periodicitat de dos o tres 
anys l'hi han seguit nou més, que han tingut lloc a Santiago de Compostela, Lanzarote, Girona, 
Logroño, Granada, Palma de Mallorca, Sevilla, Zaragoza i Almeria. 
 
Cap a mitjans de l'any 1991, com a resultat de l'aparició de disposicions normatives del Banc 
d'España vers les valoracions immobiliàries, la Junta directiva de l'Agrupació va veure la 
conveniència de crear una societat de taxacions. Es va encarregar a un bufet d'advocats que 
redactés un esborrany d'estatuts i, davant l'interès d'altres col·legis, el tema es va portar al 
Consell Superior mitjançant la UAPFE l'any següent. Atesos els entrebancs continuats i el 
pronunciament negatiu del Consell, s'acordà convocar una junta de la UAPFE a Barcelona on 
es va presentar el tema a votació y acceptació per participar-hi en cas de prosperar, tant per 
part de col·lectius (Col·legis i Asemas) com a tall individual per membres de la nostra 
corporació. Aquest esdeveniment va portar a la creació de la societat de taxacions Arquitasa a 
inicis de l'any 1994, amb la clara voluntat de que les valoracions que en sortissin tinguessin un 
nivell qualitatiu alt i el professionals responsables fossin degudament retribuïts. 
 
Fins avui l'Agrupació ha continuat en la tasca de la formació amb ponències, conferències i 
cursets, entre els que cal destacar, amb una clara rellevància, el que pertany a la diplomatura 
en Arquitectura Legal i Forense per la Universitat Pompeu Fabra, impulsat i organitzat per la 
pròpia Agrupació, i del que ja se n'han fet varies edicions. 
 
 
Barcelona, novembre del 2015 


