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Antecedents 

L’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC) és una institució especialment 

dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal 

al servei del sector públic a Catalunya. L’OAC es configura com una eina per a impulsar 

i reforçar les bones pràctiques en l’actuació pública. En aquest context s’emmarca la 

potestat indicativa que la llei atorga a l’OAC, facultant-la a assessorar i formular 

propostes i recomanacions les quals, d’acord amb l’article 13 d) de les Normes 

d’actuació i de règim interior de l’OAC (en endavant, les NARI), es vehiculen a través de 

la Direcció de Prevenció quan recauen sobre disposicions normatives vigents o en 

tràmit d’aprovació. 

En atenció a l’anterior, el 4 de març de 2015 (Registre de sortida 0146 de 5 de març) 

l’OAC va presentar un seguit de consideracions en relació amb l’Avantprojecte de Llei 

de l’arquitectura (instrumentat mitjançant edicte del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de data 9.02.2015 publicat al DOGC núm. 6811 de 24.3.2015). 

En la sessió del Consell Tècnic de la Generalitat de Catalunya del dia 19 de maig de 

2015, segons informa la secretaria del Govern de la Generalitat, va quedar vista, 

prèviament a la sol�licitud d’informe a la Comissió de Governs Local de Catalunya i de 

dictamen al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, la iniciativa de 

l’Avantprojecte de llei de l’arquitectura.  

El 9 de juny de 2015, la Secretària de la Comissió de Govern Local de Catalunya, 

informa que en la Sessió de la Comissió de Govern Local de Catalunya realitzada el dia 

8 de juny de 2015, es va sotmetre a informe l’Avantprojecte de llei d’arquitectura i es va 

informar favorablement per tal que segueixi la seva tramitació fins a la seva aprovació 

pel Govern de la Generalitat i posterior tramesa al Parlament, si escau.  

A data de tancament d’aquest informe, i donada la finalització de la X legislatura, no 

s’ha aprovat el text definitiu de la norma. No obstant, atès que s’ha lliurat la valoració 

de les al�legacions presentades, es fa el següent anàlisi.  
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Actuacions de seguiment  

Donant compliment a l’article 30 de les NARI, l’OAC ha dut a terme les corresponents 

actuacions de seguiment consistents, en aquest cas, en analitzar quina ha estat la 

valoració de les al�legacions fetes per l’OAC.  

Els suggeriments al text i la seva recepció per part del Director General d’Ordenació del 

Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat:   

Article 15. Composició i regles de funcionament dels jurats i comitès 

d’experts i expertes 

L’OAC considera que la funció d’aquests professionals (membres del jurat o persones 

que integren  els comitès) és emetre un dictamen que conté una classificació equivalent 

a una proposta d’adjudicació adreçada a l’òrgan de contractació i que es tracten  

d’experts externs a l’Administració. Per aquest motiu l’OAC recomana que la norma 

reforci les garanties d’objectivitat i imparcialitat.  

L’eina de publicitat ja està prevista a l’apartat 4 del precepte analitzat, tot i això, l’OAC 

suggereix que la redacció actual prevegi expressament alguna mesura tendent a 

gestionar eventuals conflictes d’interessos en què es puguin arribar a trobar els 

membres del jurat o dels comitès.  

En relació amb això el Departament de Territori i Sostenibilitat informa que: 

“Atenent a l’al�legació de l’Oficina Antifrau de Catalunya, caldrà reforçar les 

garanties d’objectivitat i imparcialitat d’aquests professionals atenent a que no 

tenen la condició de funcionaris. Per tant, cal reforçar els mecanismes 

d’abstenció o recusació en sintonia amb el Decret legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre per autoritats i personal al servei de l’administració 

En relació amb l’al�legació de l’Oficina Antifrau de Catalunya que dóna per 

bona la mesura de publicitat dels jurats i comitès d’experts, referent a l’apartat 

4 relatiu al Jurat, cal considerar que aquest paràgraf entra en contradicció amb 

l’article 188 TRLCSP referit al Jurat. Aquest determina l’anonimat fins que el 

jurat «emita su dictàmen o decisión» en tant que el comitè d’experts, de 

conformitat amb l’article 29 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual 

es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 

sector públic, es pot designar en el Plec de clàusules administratives 

particulars i publicar en el perfil de contractant, i sempre amb caràcter previ a 

l’obertura de la documentació esmentada a l’article 27 d’aquest reglament ”.  
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Al nou text de l’avantprojecte s’observa un nou apartat 5 del precepte que estableix:  

 

“Els membres dels jurats dels concursos d’idees i els comitès d’experts i 

expertes dels contractes dels serveis del procés de creació arquitectònica estan 

subjectes al règim d’incompatibilitats, abstenció i recusació determinat en la 

normativa prevista per les autoritats i personal al servei de les administracions 

públiques que intervenen en els procediments de contractació”.    

Així mateix, i per tal de no entrar amb contradicció amb l’article 188 TRLCSP referit 

al Jurat,  s’ha afegit a l’apartat 4 de l’article el següent:  

“La composició dels Jurats que participen en els concursos de idees s’han de 

fer públics de conformitat amb el que estableixi la normativa de contractes del 

sector públic”.  

 

Article 16. Transparència i publicitat de la contractació de creació 

arquitectònica 

L’OAC recomana suprimir del precepte l’incís “si s’escau”. Això rau en la necessitat 

d’esvair qualsevol dubte interpretatiu relatiu a què en el cas que es formuli algun vot 

particular aquest, necessàriament, ha de ser inclòs en l’acta i fet públic en la seva 

integritat.  

A més, l’OAC suggereix que l’actual redacció s’adeqüi a la previsió continguda en 

l’article 13.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació i bon govern segons el qual «la informació en matèria de contractació 

pública ha de constar en un espai diferenciat del Portal de la Transparència, configurat 

com una plataforma electrònica de publicitat específica en aquest àmbit». 

A la resposta del Departament, s’informa: 

 “Atenent a l’al�legació de l’Oficina Antifrau de Catalunya, caldrà suprimir 

l’expressió «si escau». Així mateix, caldrà adequar el redactat al contingut de 

l’article 13.2 de la llei 29/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern publicat en el Portal de la Transparència.” 

En el text modificat de l’avantprojecte s’observa la supressió de l’expressió «si s’escau» 

i l’afegit, al final del precepte que diu “així com en el Portal de la Transparència i en la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública”.  
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Conclusions 

 

La iniciativa ara analitzada té com a objectius “ressaltar i valorar el paper públic de 

l’arquitectura i de l’urbanisme i distingir-los com a fonaments per al benestar i la 

cohesió social, com a elements constructors de la identitat del país, partint de 

l’experiència europea convenientment adaptada a la realitat catalana. Així mateix, 

s’estableixen els mecanismes de contractació pública per impulsar la qualitat 

arquitectònica”. A més, els objectius d’aquesta norma tenen el seu fonament en la 

Resolució del Consell de la Unió Europea de 12 de febrer de 2001, sobre qualitat 

arquitectònica en l’entorn urbà i rural que afirma que en les polítiques regionals i de 

cohesió comunitàries s’ha de tenir en compte la dimensió cultural i la qualitat del 

tractament físic dels espais, i que l’arquitectura suposa una prestació intel�lectual, 

cultural i artística professional.      

Les al�legacions a l’Avantprojecte de llei de l’arquitectura han prestat especial atenció a 

aquells aspectes que poden incidir potencialment en la integritat i la transparència de 

les institucions catalanes, en particular: la transparència i accés a la informació pública, 

publicitat, imparcialitat i conflicte d’interessos. 

S’han fet suggeriments a 2 articles que han donat lloc a la modificació dels mateixos, en 

el sentit expressat per l’OAC, en la major part dels casos.     

Des de l’OAC valorem positivament l’acollida que han tingut les recomanacions i la 

coherència amb el marc legislatiu vigent que se li ha donat a l’articulat examinat. 

D’acord amb allò establert als articles 22 i 23 de la Llei 14/2008, i articles 30.2 i 37 de 

les NARI,  s’adjunta com a Annex 2 al present informe, document amb les propostes de 

text, en versió tant abreujada com extensa, per a la seva inclusió en la memòria anual 

de l’OAC de 2015 , en què s’identifiquen les actuacions empreses per aquesta Oficina, 

les seves recomanacions i requeriments cursats en el present expedient d’al�legacions, 

així com la seva acollida en el text resultant de les al�legacions de diversos organismes. 

Amb aquestes actuacions es dóna per finalitzat el seguiment de les al�legacions a 

l’Avantprojecte de llei de l’arquitectura .  

 

Barcelona, 21 d’octubre de 2015 

 

 

 

Mar Cardona Martínez  

Tècnic Jurista                                     

Daniel de Alfonso Laso 

Director de l’Oficina Antifrau 

de Catalunya 
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Annex 1: Proposta de text per al quadre d’al·legacions de la 

pàgina web de l’OAC   

 

 

Iniciativa 
Normativa  

Institució 
promotora 

Al�legacions 
de l’Oficina 
Antifrau 

Resposta  Text aprovat Informe de 
tancament 
del seguiment 

Avantprojecte de 
llei de 
l’arquitectura 

Departament 
de Territori i 
Sostenibilitat 

4/03/2015 09/06/2015  21/10/2015 
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Annex 2: Propostes de text per a la memòria anual 

Versió abreujada 

En data 4 de març de 2015 l’OAC va presentar un seguit de consideracions en relació 

amb l’Avantprojecte de llei de l’arquitectura (instrumentat mitjançant edicte del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de data 9.2.2015, publicat al DOGC número 

6811 de 24.2.2015).   

Les recomanacions de l’OAC van tindre una acollida positiva i van motivar la 

modificació del text de l’avantprojecte.  

L’OAC va fer recomanacions en relació amb la composició i regles de funcionament dels 

jurats i comitès d’experts i expertes en el sentit d’apuntar que la norma hauria de 

reforçar les garanties d’objectivitat i imparcialitat i hauria de preveure alguna mesura 

tendent a gestionar els conflictes d’interessos en que es puguin arribar a trobar els 

membres del jurat o dels comitès. 

Així mateix, s’han fet recomanacions en relació amb la transparència i publicitat de la 

contractació de creació arquitectònica, d’una banda, suggerint una millora tècnica a 

l’eliminar possibles dubtes interpretatius i d’altra banda, suggerint l’adequació del 

precepte a la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i 

bon govern.    

A data de tancament d’aquesta memòria no s’han conclòs els tràmits d’aprovació de la 

norma donada la finalització de la X Legislatura.  

Tota la informació sobre les presents al�legacions i el seu seguiment es poden trobar a 

la web de l’OAC.  
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Versió extensa 

 

En data 4 de març de 2015 l’OAC va presentar un seguit de consideracions en relació 

amb l’Avantprojecte de llei de l’arquitectura (instrumentat mitjançant edicte del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de data 9.2.2015, publicat al DOGC número 

6811 de 24.2.2015).   

La iniciativa ara analitzada té com a objectius “ressaltar i valorar el paper públic de 

l’arquitectura i de l’urbanisme i distingir-los com a fonaments per al benestar i la 

cohesió social, com a elements constructors de la identitat del país, partint de 

l’experiència europea convenientment adaptada ala realitat catalana”.  

Dels suggeriments al text i la seva valoració per part del Departament de Territori i 

Sostenibilitat destaquem:    

Article 15. Composició i regles de funcionament dels jurats i comitès 

d’experts i expertes 

L’OAC considera que la funció d’aquests professionals (membres del jurat o persones 

que integren  els comitès) és emetre un dictamen que conté una classificació equivalent 

a una proposta d’adjudicació adreçada a l’òrgan de contractació i que es tracten  

d’experts externs a l’Administració. Per aquest motiu l’OAC recomana que la norma 

reforci les garanties d’objectivitat i imparcialitat.  

L’eina de publicitat ja està prevista a l’apartat 4 del precepte analitzat, tot i això, l’OAC 

suggereix que la redacció actual prevegi expressament alguna mesura tendent a 

gestionar eventuals conflictes d’interessos en què es puguin arribar a trobar els 

membres del jurat o dels comitès.  

En relació amb això el Departament de Territori i Sostenibilitat informa que: 

“Atenent a l’al�legació de l’Oficina Antifrau de Catalunya, caldrà reforçar les 

garanties d’objectivitat i imparcialitat d’aquests professionals atenent a que no 

tenen la condició de funcionaris. Per tant, cal reforçar els mecanismes 

d’abstenció o recusació en sintonia amb el Decret legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre per autoritats i personal al servei de l’administració 

En relació amb l’al�legació de l’Oficina Antifrau de Catalunya que dóna per 

bona la mesura de publicitat dels jurats i comitès d’experts, referent a l’apartat 

4 relatiu al Jurat, cal considerar que aquest paràgraf entra en contradicció amb 

l’article 188 TRLCSP referit al Jurat. Aquest determina l’anonimat fins que el 

jurat «emita su dictàmen o decisión» en tant que el comitè d’experts, de 

conformitat amb l’article 29 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual 

es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 

sector públic, es pot designar en el Plec de clàusules administratives 

particulars i publicar en el perfil de contractant, i sempre amb caràcter previ a 

l’obertura de la documentació esmentada a l’article 27 d’aquest reglament ”.  
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Al nou text de l’avantprojecte s’observa un nou apartat 5 del precepte que estableix:  

 

“Els membres dels jurats dels concursos d’idees i els comitès d’experts i 

expertes dels contractes dels serveis del procés de creació arquitectònica estan 

subjectes al règim d’incompatibilitats, abstenció i recusació determinat en la 

normativa prevista per les autoritats i personal al servei de les administracions 

públiques que intervenen en els procediments de contractació”.    

 

Així mateix, s’observa com, per tal de no entrar amb contradicció amb l’article 188 

TRLCSP referit al Jurat,  s’ha afegit a l’apartat 4 de l’article el següent:  

“La composició dels Jurats que participen en els concursos de idees s’han de 

fer públics de conformitat amb el que estableixi la normativa de contractes del 

sector públic”.  

 

 

Article 16. Transparència i publicitat de la contractació de creació 

arquitectònica 

L’OAC recomana suprimir del precepte l’incís “si s’escau”. Això rau en la necessitat 

d’esvair qualsevol dubte interpretatiu relatiu a què en el cas que es formuli algun vot 

particular aquest, necessàriament, ha de ser inclòs en l’acta i fet públic en la seva 

integritat.  

A més, l’OAC suggereix que l’actual redacció s’adeqüi a la previsió continguda en 

l’article 13.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació i bon govern segons el qual «la informació en matèria de contractació 

pública ha de constar en un espai diferenciat del Portal de la Transparència, configurat 

com una plataforma electrònica de publicitat específica en aquest àmbit». 

A la resposta del Departament, s’informa: 

 “Atenent a l’al�legació de l’Oficina Antifrau de Catalunya, caldrà suprimir 

l’expressió «si escau». Així mateix, caldrà adequar el redactat al contingut de 

l’article 13.2 de la llei 29/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern publicat en el Portal de la Transparència.” 

En el text modificat de l’avantprojecte s’observa la supressió de l’expressió «si s’escau» 

i l’afegit, al final del precepte que diu “així com en el Portal de la Transparència i en la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública”. 

A data de tancament d’aquesta memòria no s’han conclòs els tràmits d’aprovació de la 

norma donada la finalització de la X legislatura. Tota la informació sobre les presents 

al�legacions i el seu seguiment es poden trobar a la web de l’OAC.  


