
 

 

 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL D’ARQUITECTES PER L’ARQUITECTURA, 
CELEBRADA EL 18 DE JUNY DE 2014  

A les 19:00 hores del 18 de juny de 2014 a la Sala Verdaguer de l’Ateneu Barceloní s’inicia en 
segona convocatòria l’assemblea ordinària d’AxA, i es procedeix a la lectura de l’ordre del dia. 

 

INFORME DEL SECRETARI-TRESORER, JOSEP M. GUTIÉRREZ 

 

1r Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.  

 S’aprova per unanimitat l’acta de l’assemblea anterior. 

 

2n Ratificació del llistat dels nous associats aprovada per la Junta.  

El secretari-tresorer presenta el llistat de nous associats aprovats provisionalment per 
la Junta per ser aprovats en assemblea: 

Angel Solanellas Teres 

 Marc Chalamanch Amat 

 Aureli Mora Sanvisens 

 Omar Ornaque Mor 

 S’aprova per unanimitat. 

 

INFORME DEL PRESIDENT, LLUÍS DOMÈNECH I GIRBAU 

Lluís Domènech afirma que la difícil situació actual pel col·lectiu d’arquitectes ha obligat a AxA 
a canviar el seu rumb inicial, més enfocat en accions de tipus cultural, cap a objectius més 
propis de la professió com els següents: 

- Llei de l’arquitectura 

- Millora dels concursos d’arquitectura 

- AxA European Forum 

 

Es refereix també a la celebració del seminari The Context of Sustainable Architecture, exitosa 
perquè va fomentar un debat d’alt nivell entre els participants, experts en els seus camps 
respectius; però que va tenir molt poca assistència. 



 

 

LLEI DE L’ARQUITECTURA  

Santi Vila va fer un discurs al COAC a favor de l’arquitectura que explicava la seva importància 
per la societat. Poc després es va posar en marxa la redacció de la Llei de l’arquitectura, en la 
qual AxA va poder participar a través d’Ignacio Paricio. El procés de redacció d’aquesta llei va 
ser una tasca complicada que va durar mesos; però finalment s’ha arribat a un esborrany 
satisfactori que es tramitarà, en principi, a finals d’any. 

Aquesta llei suposarà una defensa del treball dels arquitectes, i reconeix la col·laboració 
necessària amb altres professions, tot i que aquests col·laboradors hagin ja expressat el seu 
desacord amb el text. 

La llei preveu la creació d’un Consell de l’arquitectura, organisme que vetllarà per la intervenció 
en el territori, en el patrimoni, en l’arquitectura de nova planta, etc.; fent de pont entre 
l’administració/clients i la societat. El Consell també regularà els concursos públics. La llei està 
dedicada en un 95% a l’arquitectura pública. 

En relació a aquesta llei, AxA organitzarà el AxA European Forum, en què es contraposarà la 
nostra situació a la de la resta de països d’Europa. Aquest acte hauria de tenir un doble efecte: 

- Recolzar la Llei de l’arquitectura i donar-li una visibilitat internacional 

- Extraure un seguit de conclusions que s’enviaran a les diferents administracions. Fins 
ara, les administracions convocants de concursos d’arquitectura han actuat amb 
prepotència, i han posat una muralla burocràtica que ha impedit la millora dels 
concursos. 

Per un altre costat, al novembre es celebrarà el SB14, en el què AxA tindrà tres representants: 
Pilar Calderón, Eduard Bru i Eugeni Bach. 

 

INTERVENCIÓ D’IGNACIO PARICIO 

Llei de l’arquitectura 

Al comitè de redacció de la llei d’arquitectura es va proposar una esmena que especifica que 
l’oferta d’honoraris no ha de puntuar en cap concurs públic. Donat que els “burócratas” van dir 
que contradiu la llei de contractes de l’estat, es va aconseguir que hi aparegui que la valoració 
dels aspectes no quantitatius serà superior a la dels aspectes quantitatius.  

En concret, a la introducció s’afirma que “Está en el espíritu de esta ley la minimizacion radical 
de la importancia de los aspectos cuantitativos en la valoracion concursal. La evolución de esta 
directiva, y del marco legal en el que debemos movernos, permitirán que en la reglamentación 
subsiguiente se imponga este criterio mas radicalmente de lo que hoy se puede normar.” 

Aquesta llei s’ha sotmés a debat amb empresaris i col·legis professionals. Els ajuntaments 
podran, prèvia planificació, aplicar els criteris de qualitat a qualsevol solar (encara que sigui 
privat). Els promotors demanen ser avisats abans. Es discutirà el tipus de planificació 
necessari, i s’intentarà que els tràmits siguin més senzills.  

 



 

 

AxA European Forum 

Objectius 

L’objectiu del debat és promoure el diàleg entre les associacions d’arquitectes de diversos 
països europeus amb vista a l’optimització del marc en què s’exerceix l’arquitectura. La 
progressiva valoració del patrimoni conviu amb una manca d’atenció cap al delicat del procés 
de producció arquitectònica. La proximitat als valors apreciats per la societat, la promoció d’una 
legislació més atenta a aquests processos creatius i el paper dels poders públics en la selecció 
de la qualitat de les seves promocions són alguns dels temes a tractar. 

En particular, el “fòrum” celebra la redacció de la Llei d’arquitectura de Catalunya, convoca 
l’atenció europea sobre el seu redactat i recolza la tramitació parlamentària de l’esmentada llei. 

Organització: AxA i Fundació Mies van der Rohe 

David Mackay: president del AxA European Forum 

Organitzat amb Monica Mackay, de Manners Congressos SL 

Primera jornada: Ponències i debat  

Els equips seleccionats faran una ponència sobre els temes acordats per videoconferència, a la 
seu de Telefónica. Aquestes ponències podran ser debatides amb la resta de participants. 
També es podria fer una ponència presencial, sempre que els convidats europeus siguin 
convidats personalment a casa seva per membres d’AxA. 

Segona jornada: Conclusions i cloenda  

Aquesta jornada es desenvoluparà durant un dia al Pavelló Mies van der Rohe. Es presentaran 
les conclusions als polítics i la premsa. 

Es farà un acte de cloenda que inclourà un parlament del Conseller Santi Vila, i potser d’algun 
altre personatge destacat, que no tindria necessàriament que ser arquitecte. 

 Àrees a tractar 

1.- L’arquitectura com a bé públic. El grau de reconeixement en els diferents països. L’estat de 
les relacions entre arquitectura i ciutat. 

2.- Les formes de definició dels valors intrínsecs de l’arquitectura. L’avaluació qualitativa i 
quantitativa. La inserció d’aquesta valoració en els procediments concursals. 

3.- La creació arquitectònica com a un procés indivisible. Els perills de la partició seqüencial 
(bàsic, execució, obra). Els perills de la divisió en àrees de coneixement (estructura, 
instal·lacions, sostenibilitat, façana, etc.). L’arquitectura essencialment transversal i 
globalitzadora. 

Es demanarà que cadascú dels convidats contesti aquests temes breument. De cada tema, es 
seleccionaran 2 ó 3 ponents per elaborar una síntesi. 

 

 



 

 

Associacions convidades 

 

Assistents i èxit de la trobada 

· Jornada de conclusions amb la presència del Conseller Santi Vila i roda de premsa. 

· Continuïtat de la col·laboració amb la Conselleria amb l’objectiu de seguir incidint en la 
redacció del reglament de la Llei i la composició del Consell d’Arquitectura. 

· Preparació de noves jornades de col·laboració amb altres associacions europees. 

 

INTERVENCIÓ DE LLUÍS DOMÈNECH 

Els arquitectes hauríem de fer una anàlisi autocrític, ja que la majoria de nosaltres estem 
encara en el passat. Tenim, sobretot, dos punts clars a millorar: 

- Funció social: hem d’estar més informats del què està passant en la societat. El fet que 
el col·lectiu La Col hagi assumit la diagnosi de Can Vies n’es un exemple. 

- Capteniment i formació tècnica. Al congrès The context of sustainable architecture es 
va parlar d’aspectes de la sostenibilitat dels què estem poc informats. Com a professió, 
estem lluny d’aquestes qüestions. 

 



 

 

INTERVENCIÓ DE RAMON SANABRIA 

Les cartes enviades a les administracions per la millora dels concursos no van tenir gaire éxit: 
de 142 cartes enviades, es van obtenir 8 respostes, i poc compromeses. Resulta molt difícil 
lluitar contra l’administració. Tot i que seguirem insistint en demanar una millora dels concursos, 
trobem que el canvi real en el funcionament dels concursos vindria de la mà de la Llei de 
l’arquitectura.  

 

INTERVENCIÓ DE RAMON VALLS 

Concursos 
 
Dels concursos, els problemes més importants que trobem són: 
 

- Els concursos a una volta sense remuneració 
- Les licitacions fragmentades 
- L’excessiva valoració de l’oferta econòmica 
- La inexistència de publicitat 
- La inexistència de jurats independents 
- L’exigència, molt elevada, de solvència i de documentació tècnica. 

 

Després de la falta de resposta a les cartes que vam enviar a les administracions, 
s’emprendran, si es compta amb l’aprovació de l’assemblea, altre tipus d’actuacions. S’ha 
contactat amb uns serveis jurídics que ens ajudaran a emprendre dos tipus d’accions: 

- Demanar més transparència en les adjudicacions i publicitat dels resultats. Es farà en 
nom de l’associació, però també s’ha demanat un escrit jurídic per presentar-ho 
personalment, a disposició dels socis d’AxA. 
 

- Qüestionar la fragmentació en les licitacions de projectes. 
 

Barem d’honoraris 

S’ha ampliat l’estudi dels casos, i s’ha detectat els següents aspectes: 

- La gran majoria de concursos no són concursos sinó meres licitacions 
- L’import del projecte està rebaixat un 7’55% respecte als mòduls COAC del pressupost 

de referència 
- L’import de sortida del concurs està entre un 30% i un 34% per sota dels Barems del 

COAC Juliol 2008 (supressió en virtut llei Òmnibus 25/2009) 
- La baixa dels equips participants està entre el 14% i el 24% 
- Càrrega d’empreses públiques per visat i seguiment del projecte del 6% 
- La baixa mitjana per tots els conceptes arriba al 54%  

 

Ramon Valls indica la dificultat de produir un bon projecte amb aquestes condicions. Demana la 
supressió de les baixes en els honoraris dels concursos i en les licitacions dels projectes i 
obres d’arquitectura. Proposa l’establiment d’un barem professional amb el qual compten altres 



 

 

països, per exemple Alemania (HOAM 2013), justificat per interès general i defensa dels 
usuaris i clients, que garanteixin un treball professional digne. 
 
Assenyala també que l’esperança és la Llei de l’arquitectura, que en el seu preàmbul fa 
referència a aquest aspecte, en referir-se a la Directiva relativa a la contractació pública, de 
data 15 de gener de 2014. En aquest preàmbul s’estipula que en la selecció de l’oferta més 
avantatjosa es pugui donar prioritat a la qualitat o a consideracions mediambientals i socials. 
Encara que la dependència a la llei estatal i al seu RDL 3/2011 de 14 de novembre, text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, fa que hagi de posposar-se la seva aplicació a 
l'entrada en vigor de la llei europea, que ho contempla i permet. 

 
INTERVENCIÓ DE JOSEP M. GUTIÉRREZ 

Durant els darrers mesos hem fet a Arquitectes per l’Arquitectura un estudi comparatiu de les 
diferents assegurances; en concret hem estudiat Asemas, Mapfre, Catalana Occidente, i 
Lloyds-Hispania-AIG.  

Després d’avaluar les prestacions i preus que ofereix cadascuna, hem signat un conveni amb 
dos correduries, Marsh i Global Finanz (que corresponen a Mapfre i Catalana Occidente), que 
són les que, al nostre entendre, ofereixen majors garanties i millors preus. Aquest conveni 
només és vàlid per socis d’AxA ó per persones autoritzades per AxA, i ofereix una rebaixa del 
preu general. 

 

Marsh 

Antonio de Puig Arbolí. 
antonio.puigarboli@marsh.com 
934948048 

GlobalFinanz 

Xavi Garcia, arquitecte 
xavi.garcia@globalfinanz.es 
6474 36800 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

MERCÈ BERENGUÉ 

En el marc del congrés Arquitectura e Indústria, que es celebrarà a Barcelona, proposa incloure 
concursos pels joves. Es compta, per un costat, amb una part de l’associació que té una gran 
experiència en aquest camp, i per l’altra amb un col·lectiu molt jove al qual es podria donar 
l’oportunitat d’un apropament al món de la indústria. Per exemple, es podria proposar un 
concurs pels stands d’empreses tecnològicament avançades com les dels LEDS. 

Ignacio Paricio comenta que aquesta proposta hauría de comptar amb una petita aportació de 
les empreses, i que els socis d’AxA hauríen “d’apadrinar” la relació amb aquestes empreses. 



 

 

ESTEVE BONELL 

Agraeix a la junta la trobada, que tracta molts temes de la professió propis d’un col·legi 
professional. Destaca la importància de la Llei de l’arquitectura, i de continuar la conversa amb 
el Santi Vila per afinar les seves condicions. Afirma que segueix sent important definir el paper 
de l’arquitecte, i que en este camí últimament han sortit algunes propostes com “arquitectes de 
capçalera”, “arquitectes sense fronteres”, etc. 

La llei ha de funcionar en els següents aspectes: 

- Antiburocràcia 
- Anticorrupció 
- A favor de la qualitat 
- A favor de la sostenibilitat, tenint en compte que en nom de la sostenibilitat a vegades 

es demanen coses que van en contra de l’arquitectura. 
 

Com que serà una llei molt atacada, ha de tenir suports, per la qual cosa el forum és 
fonamental. Les associacions convidades haurien d’enviar els seus representants, capaços 
d’entendre i d’afavorir aquest suport, i la ciutadania de Barcelona hauria de participar-hi. 

A través dels consellers, hem de ser capaços d’arribar a l’administració, i cal que tingui el 
suport d’ajuntaments, institucions i empreses. 

Sobre l’estudi de barems d’honoraris, fóra bo incloure els sobrecostos de les obres produïts per 
les baixes i canvis de projecte que habitualment fan les constructores. 

Josep M. Gutiérrez explica la conversa que AxA ha mantingut amb Francesc Boixadós, 
president de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obras de Catalunya, en què aquest es va 
comprometre a incloure al col·lectiu d’arquitectes en un possible manifest que demanés la 
millora de les condicions de l’administració en el camp de la construcció. 

EDUARD BRU 

Planteja tres qüestions: 

1. La llei és un projecte de la Generalitat o es deu només al conseller Santi Vila? 

2. Es podria involucrar a Jordi Ludevid en AxA? 

3. Es podria estendre el AxA European Forum i convidar també, per exemple, a xinesos o 
rusos? 

Respostes: 

1. Ignacio Paricio: la llei va arrancar gràcies a Santi Vila, però es va aconseguir una 
memòria, com un avantprojecte, signada pel govern. 

2. Ignacio Paricio:  Ludevid depén del Col·legi, i els col·legis regionals són els seus 
interlocutors, no ha volgut parlar amb associacions. 

3. Ramon Sanabria: Es tracta de buscar associacions semblants a la nostra, i s’ha acotat 
a Europa perquè és des d’aquí des d’on es dicten les lleis. 

Lluís Domènech: tot i així, la problemàtica de la globalització surtirà al Forum, segur. 



 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 20:00 hores.  

 

President                                                                                Secretari i Tresorer 
 

 
 
 
 
 

Lluís Domènech i Girbau        Josep M. Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAREMS D’HONORARIS PROFESSIONALS 

 



AA!!

!!!!!!

DE TARIFES PROFESSIONALS. RESUM COMPARATIVA HONORARIS D’OFERTA PÚBLICA. Relació entre oferta, barem COAC 2008 i altres conceptes

OBRA Concurs Mòduls  
cost pressupost 
referència 
COAC 

Barems  
COAC juliol 2008

Baixes segons conceptes. 

Import del projecte licitat Promig Mínim Máxim

Import del projecte mòduls COAC referència 5,29% 4,05% 10,27%

HONORARIS

Imports Licitació

Baixa abans de la Licitació 31.34% - 35,90% 33,37% 32,31% 34,29%

Baixa dels licitadors 0% - 14% - 24% 11,42% 0% 14%

Càrrega per controls del projecte 0% - 6% 4,28% 0% 6%

Baixa acumulada 54,36% 36,36% 64,56%

Relació honoraris respecte a preu de l’obra 8,70%

Relació honoraris respecte a preu de l’obra 
sense baixa

12,61%

!1



 

 

 

MODEL D’ESCRIT SOL·LICITANT NOTIFICACIÓ I PUBLICITAT ADEQUADA A 
NORMATIVA, DE L’ACORD D’ADJUDICACIÓ 

  

BIMSA 

Departament de Contractació 

Referència: Expedient de contractació número XX/14 “SERVEIS DE...................” 

  

ASSUMPTE:  SOL·LICITUD NOTIFICACIÓ I PUBLICITAT DE LA VALORACIÓ I 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEGUDAMENT MOTIVADA. 

Srs., 

  

D’acord amb el que disposa l’article 11, 58 de les IIC o 151. 4 del TRLCSP (segons s’escaigui) 
l’adjudicació del contracte ha de ser motivada i notificada als licitadors havent-se de publicar 
paral·lelament, en el perfil del licitador. 

En qualsevol cas l’adjudicació haurà de contenir la informació necessària per permeti al 
licitador exclòs o descartat interposar, d’acord amb allò establert a l’article 40, recurs 
fonamentat contra la decisió d’adjudicació per la qual cosa, el TRLCSP estableix com a 
extrems mínims que ha de contenir l’acord d’adjudicació, els següents: 

En relació als candidats descartats: exposició resumida de les raons per les quals s’hagi 
desestimat la seva oferta. 

En relació als licitadors exclosos, de forma resumida les raons per les quals no ha estat 
admesa la seva oferta 

En qualsevol cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la seva 
proposició que hagin estat determinants per a la selecció de la seva oferta amb preferència 
envers les ofertes dels altres licitadors. 

No obstant l’anterior, es considerarà motivació suficient si a l’acord d’adjudicació s’accepta i 
assumeix l’informe tècnic de valoració sense perjudici de la obligació de fer constar els extrems 
indicats anteriorment. 

En relació a la notificació de l’adjudicació del contracte epigrafiat sol·licitem que la mateixa doni 
compliment a allò establert a l’article 11 en relació a l’article  60 de les IIC o l’article 151. 4 del 
TRLCSP (segons s’escaigui) transcrit en el punt anterior i en el mateix sentit, és doni publicitat 
en el perfil del contractant en el termini que legalment correspongui als efectes de donar 
compliment amb allò establert al TRLCS sota el principi de transparència que impera en 
matèria de contractació del Sector Públic i, en qualsevol cas, a l’amper al dret de defensa que 
com a part interessada amb interès legítim té l’entitat a la que represento. 




