
2. EL PERFIL PROFESSIONAL

PROJECTE 
DIAGNOSIS

Una expertesa clau en el sector de l’edificació i la construcció.

La intervenció en els edificis existents, sigui per a la seva rehabilitació o per al seu 
manteniment, és una activitat molt important als països europeus, doncs representa 
una mitjana del 50 % de la inversió en el sector. Aquest tipus d’intervenció presenta 
unes particularitats que la fan força diferent de la construcció d’edificis nous. 
Malgrat aquest fet, la formació dels professionals europeus segueix majoritàriament 
orientada vers l’obra nova, destinant a l’edificació existent una petita part dels seus 
estudis.

Una de les particularitats destacables que comporta la intervenció en edificació 
existent és la necessitat de fer una bona diagnosi per tal de conèixer tant les 
característiques dels edificis com el seu estat. Els professionals que avui poden 
afrontar millor aquesta diagnosis, dins el marc de la Unió Europea, són els 
Arquitectes i el Enginyers en Edificació (Arquitectes Tècnics). En la majoria de 
casos, aquests professionals s’han anat especialitzant mitjançant cursets específics 
i la practica professional. Des del projecte Diagnosis, treballem en la creació d’un 
perfil professional d’Expert en Diagnosi d’Edificis.

Aquest Projecte està cofinançat per la Comissió Europea, dins del Programa Erasmus+
Aquesta publicació reflecteix únicament el punt de vista dels autors. La Comissió Europea no 
pot ser considerada responsable de cap ús que es pugui fer de la informació aquí continguda.                                                                                                 

Publicació gratuïta.



UN PERFIL PROFESSIONAL 
POLIVALENT
L’Expert en Diagnosi d’Edificis que es planteja, és un professional del 
sector de l’arquitectura i la construcció, capaç d’afrontar diferents tasques 
en l’avaluació dels edificis existents i de:

• Diagnosticar seguint una metodologia adequada.
• Treballar amb criteris i requeriments estructurals, energètics i d’altra 
mena, seguint les directives europees i els estàndards nacionals.
• Inspeccionar edificis i identificar les seves condicions de servei.
• Identificar els materials de construcció i els sistemes constructius.
• Avaluar processos patològics, lesions i defectes de construcció.
• Recollir acuradament les dades disponibles i analitzar la informació 
recollida.
• Utilitzar eines i equips de diagnosis, i interpretar-ne els resultats.
• Interpretar els danys i les disfuncions en els edificis.
• Realitzar avaluacions qualitatives i quantitatives.
• Establir conclusions i realitzar diagnosis globals dels edificis.
• Comunicar adequadament de manera oral, gràfica i escrita.
• Coordinar grups d’experts pluridisciplinaris en els diferents aspectes 
d’una diagnosi.
• Mantenir una posició independent de parts i un comportament ètic.



UNA EXPERTESA INNOVADORA 
A DIFERENTS ESCALES
El nou Expert en Diagnosi d’Edificis sorgit del Projecte Diagnosis, hauria de 
ser un professional essencialment generalista i transversal, en disposició 
d’uns bons coneixements de construcció i del comportament dels diferents 
materials, així com dels requisits bàsics i les prestacions que s’exigeixen 
actualment als edificis.
 
A aquests coneixements, cal afegir-hi una metodologia de treball acurada 
per a cada cas i una capacitat d’identificar la necessitat de completar els 
estudis amb experts específics, de diferents disciplines, i d’interpretar les 
seves aportacions de cara a establir unes conclusions precises.
 
El gràfic adjunt vol sintetitzar aquesta idea. El nucli central identifica els 
coneixements de que disposa l’expert en diagnosis, el qual te competències 
transversals i coneixements bàsics en totes les disciplines. En sortir del 
nucli central, s’obre un ventall d’experteses i especialitats pluridisciplinàries 
en diferents àrees de coneixement, a les quals s’haurà de recórrer, o no, en 
funció de la complexitat i el grau d’aprofundiment que requereixi cada cas.
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