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Dictamen 17/2015 sobre l’Avantprojecte de llei de l’arquitectura.
El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 13 de juliol del 2015.
L’Avantprojecte de llei té per objecte establir mesures de foment i d’impuls de
l’arquitectura i promoure la qualitat arquitectònica en la planificació urbanística, i en la
projectació i execució de les edificacions i de la urbanització dels espais públics,
exclosos els treballs d’enginyeria civil regulats per la legislació d’obra pública.
L’avantprojecte de llei, dintre del marc legislatiu bàsic de contractes del sector públic,
minimitza la importància de criteris econòmics i aposta per prioritzar els aspectes
qualitatius sobre el preu o cost dels concursos d’idees i la redacció de projectes que
es licitin.
Els objectius de l’Avantprojecte de llei són 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.
Entre d’altres aspectes:





Es crea el Premi Catalunya d’Arquitectura amb l’objectiu de reconèixer les millors
aportacions a l’arquitectura, al procés de creació arquitectònica i a la qualitat
arquitectònica.
Es crea el Consell de Qualitat Arquitectònica de Catalunya com a òrgan assessor i
consultiu de l’Administració de la Generalitat en matèria de qualitat arquitectònica. I
es regulen els organismes consultius de qualitat arquitectònica de les
administracions locals.
Es regulen les especificitats de la contractació dels serveis del procés de creació
arquitectònica, establint la licitació conjunta de la redacció de projectes i la direcció
de les obres, la utilització del procediment restringit de licitació, així com les
modalitats de solvència tècnica segons les quals els candidats han de ser
convidats a presentar proposicions. Aquestes modalitats tenen com a objectiu
garantir i propiciar la diversitat necessària de participants, que formin un conjunt ric
i divers de propostes en la licitació, per afavorir els valors de qualitat arquitectònica
que estableix l’Avantprojecte de llei.

