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Bases 

1. ÀMBIT 

La Demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya convoca la 10a Mostra 
d’Arquitectura de Tarragona, Biennal Alejandro de la Sota i, en col·laboració amb la Fundació 
Alejandro de la Sota, el 4rt Premi Alejandro de la Sota per distingir les obres més 
significatives que s'hagin construït en el bienni 2015-2016 en el seu àmbit territorial 
(comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el 
Tarragonès), i que estiguin acabades en la data de tancament del termini de recepció de 
propostes. 

2. OBJECTIU  

L'objectiu de la Biennal és divulgar l'arquitectura més rellevant realitzada a les nostres 
comarques, ampliar el fons documental del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, i reconèixer i 
estimular els esforços dels autors i dels altres agents implicats.  

3. MODALITATS 

Les obres que es presentin s'adscriuran a alguna de les següents modalitats: 

- Edificis de nova planta d'ús públic  
Inclou edificis de nova planta de promoció pública .......................................................... apartat A 
Inclou edificis d’ús no residencial de promoció privada ................................................... apartat D 

- Edificis de nova planta d'ús privat  
Inclou edificis d’habitatges unifamiliars de promoció privada ....................................... apartat B 
Inclou edificis d’habitatges plurifamiliars de promoció privada .................................... apartat C 

- Rehabilitació: Obres de restauració, rehabilitació o reforma 
Inclou obres tant de promoció privada com pública .......................................................... apartat E 

- Espais exteriors: Espais urbans, parcs i jardins, intervencions en el paisatge i urbanisme 
Inclou obres d’urbanització i ordenació d’espais exteriors ............................................... apartat F 
Inclou figures de planejament urbanístic amb aprovació definitiva entre  
el 01/01/2015 i el 31/12/2016 .................................................................................................  apartat H 

- Interiorisme: Intervenció en espais interiors i muntatges efímers 

Inclou obres d’arquitectura d’interiors i arquitectura efímera ....................................... apartat G 

El jurat podrà disposar lliurement els canvis de modalitat que cregui convenients. 

4. PARTICIPACIÓ 

Qualsevol persona, entitat o institució pot presentar les obres que consideri oportunes a la 
Mostra, en les diferents modalitats, amb independència de la seva tipologia, programa i 
pressupost. 

5. INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ 

La persona, entitat o institució que presenti l'obra l'haurà d'inscriure per via telemàtica a 
través del portal: 
http://www.arquitectes.cat/iframes/mostra_new/index.php/inscripcio/18 
 

on, a més de les dades requerides a la butlleta d'inscripció, haurà d'incloure(veure annexos): 
- 5 plànols de l'obra (format i definició segons les indicacions de la butlleta) 
- 5 fotografies de l'obra (format i definició segons les indicacions de la butlleta) 
- Descripció sintètica del projecte (1.000 caràcters com a màxim) 

La inscripció té un cost de 30€ + IVA 21% per cada obra presentada. 

http://www.arquitectes.cat/iframes/mostra_new/index.php/inscripcio/18
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Advertiment legal: La persona, entitat o institució que presenti l'obra a la convocatòria es farà càrrec 
dels drets d'autor que pugui generar la documentació lliurada, i assumirà els costos i despeses que 
puguin derivar d'eventuals reclamacions i indemnitzacions en concepte de la satisfacció de drets de 
propietat intel·lectual, de la protecció del dret a la intimitat, i d'altres conseqüències que pugui originar 
la reproducció i l'explotació pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya de les imatges i dels treballs 
presentats. 

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ 

Des del dia 08/02/2017 fins al dia 05/03/2017 

7. JURAT 

Formaran el jurat els arquitectesJoao Mendes Ribeiro, Eugeni Bach Triadó i Clara de Solà-
Morales Serra. 

El jurat estarà assistit per un secretari sense vot que nomenarà la Junta directiva de la 
Demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. 

El jurat prendrà en consideració totes les obres proposades, es reserva el dret de visitar-les, i 
tindrà la facultat de premiar-les en la modalitat que consideri oportuna. 

El jurat mantindrà en secret les deliberacions, i no divulgarà el veredicte fins al moment del 
lliurament dels premis. 

Les obres de les quals els membres del jurat siguin autors o propietaris, i les obres en les quals 
els membres del jurat hagin mantingut alguna intervenció directa, no podran participar en la 
convocatòria. Pel fet d'acceptar formar part del jurat, els seus membres renuncien a 
participar-hi. 

Els membres del Juratpoden presentar obres a la Mostra, siguin pròpies o com a col·laboradors 
indirectes en laconcepció o construcció d’elles, però aquestes no seran valorades pel jurat, i a 
efectes d’aparicióen formats publicables portaran un senyal gràfic que indicarà aquesta 
condició. Formar part deljurat comporta l’acceptació d’aquest requisit. 

8. FASES DE SELECCIÓ 

Es realitzaran quatre fases de selecció, tres en cadascuna de les modalitats i una final entre 
les premiades. El secretari estendrà una acta on constaran les obres seleccionades, i una 
segona acta, que es llegirà el dia del lliurament de premis, amb les obres finalistes, les 
premiades i la premiada amb el Premi Alejandro de la Sota.  

Les obres premiades no tenen dotació econòmica. 
- Fase Primera: obres seleccionades  
- Fase Segona: obres finalistes  
- Fase Tercera: obres premiades 
- Fase Quarta: per seleccionar una de les obres premiadesa l'anterior fase i distingir-la amb 
el Premi Alejandro de la Sota 

9. LLIURAMENT DE PREMISI DIFUSIÓ 

El veredicte del jurat es donarà a conèixer en un acte públic a la seu de la Demarcació. 

Per fer-ne difusió, la Demarcació de Tarragona del COAC té previst, entre altres, fer una 
exposició itinerant i editar un catàleg de les obres seleccionades, finalistes i premiades. 

 

La participació en la convocatòria, implica l'acceptació d'aquestes bases. 

El jurat resoldrà lliurement qualsevol dubte o incident que no s'hi hagi especificat o previst.  
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ADVERTIMENT LEGAL 

 

Informació sobre el compliment de la Llei de Protecció de Dades. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades formen part d’un fitxer 
automatitzat propietat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.  

Existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per a la qual cosa 
haureu de dirigir l’esmentada petició en les termes i condicions que estableix la llei a: Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, Plaça Nova 5, 08002 Barcelona, o a l’adreça de correu electrònic 
tarragona@coac.net 

mailto:tarragona@coac.net
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CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

La inscripció en aquesta Mostra suposa l’acceptació expressa de totes i cadascuna de les condicions 
expressades a continuació, així com altres condicions que les Mostres d’Arquitectura incloguin a les 
seves bases. De la mateixa manera autoritza al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (des d’ara COAC), o a 
tercers autoritzats pel COAC, a utilitzar la informació facilitada, tal i com s’expressa seguidament. 

El COAC proposa fer pública la tasca dels arquitectes a través d’Internet, mitjançant el portal dedicat 
anomenat Mostra d’Arquitectura Catalana, així com a través de les publicacions que el COAC per si 
mateix ò a través de tercers autoritzats pel COAC, decideixi editar i divulgar, mitjançant qualsevol medi 
de comunicació escrit, digital, televisiu o radiofònic. 

La tasca dels arquitectes abans esmentada serà mostrada a través de la documentació que els 
arquitectes oferiran voluntàriament i gratuïta al COAC, amb el propòsit de ser publicada en els medis 
esmentats, i sotmesa a valoració per part del jurat que a tal efecte es constitueixi. 

Els arquitectes autoritzaran al COAC per tal que constin les seves dades personals (nom i cognoms) en 
el portal de difusió de les Mostres d’Arquitectura i en la resta de publicacions i/o fotografies 
esmentades anteriorment amb l’únic requisit de deixar constància de l’autoria de la tasca. 

Els arquitectes hauran de disposar de l’autorització escrita del fotògraf del treball presentat per poder 
mostrar-lo al portal i/o altres publicacions.  

Les autoritzacions anteriors s’estendran als tercers amb qui el COAC convingui per dur a terme la 
finalitat de difusió i promoció de les Mostres d’Arquitectura. 

Els arquitectes hauran de disposar de l’autorització escrita del promotor / propietari / ocupant del 
treball presentat per poder mostrar-lo al portal i/o a través de les publicacions esmentades. 

 

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

 

Relativa a l’obra  

- Fotografies de l’obra acabada, segons els requeriments de mida i resolució exposats en el formulari 
d’inscripció. Les fotografies presentades hauran de ser preferiblement d’autoria pròpia dels/les arquitectes 
autors/res de les obres d’arquitectura presentades. La presentació d’aquestes fotografies comporta l’expressa 
cessió dels drets de publicació per part del COAC en els mitjans de comunicació esmentats. 
- Escrit descriptiu de l’obra, segons els requeriments d’extensió i descripció exposats a la butlleta d’inscripció. 
- Altres documents: plànols, gràfics, esbossos,... segons els requeriments de mida, resolució i contingut 
exposats en la butlleta d’inscripció. 

 
 
 

Relativa a les persones o entitats 

Els següents tres documents s’hauran d’enviar signats via mail al correu tarragona@coac.net,essent  
imprescindible la seva presentació per donar validesa a la inscripció. 

 
- Autorització per a la publicació de l’obra i imatges (Arquitecte i/o entitat -si és el cas-) 
- Autorització per a la publicació d’imatges (Fotògraf) 
- Autorització per a la publicació de l’obra (Propietari/Promotor/Ocupant) 

mailto:tarragona@coac.net
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Autorització per a la publicació de l’obra i imatges (Arquitecte i/o entitat –si és el cas-) 

El/la Sr/Sra. ............................, amb D.N.I núm. .............................. i domicili a .............., per tal d’ajudar el 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a donar compliment a la normativa sobre els drets d’autor, 

 

MANIFESTA 

1.- Que és autor/coautor del treball ....................................................................................... 

2.- Que aquests treballs els ha seleccionat per a la seva difusió a través d’internet mitjançant el portal 
dedicat anomenat Mostra d’Arquitectura Catalana, així com a través de les publicacions que el COAC 
per si mateix ò a través de tercers autoritzats pel COAC, decideixi editar i divulgar, mitjançant qualsevol 
mitjà de comunicació escrit, digital, televisiu o radiofònic. 

3.- Que pel present document autoritza al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) o tercers 
autoritzats pel COAC a reproduir el material relatiu als esmentats treballs per a la seva difusió a través 
del portal d’internet de Mostres d’Arquitectura ò d’altres i de les publicacions que es duguin a terme, 
així com per emprar-los, directament en edició o coedició o cedint-los a tercers. La cessió del treball es 
realitza amb caràcter voluntari i gratuït. 

4.- Que aporta amb aquest document l’autorització original escrita, expressa i signada del fotògraf per 
tal de publicar gratuïtament les imatges al portal d’internet dedicat a les Mostres d’Arquitectura, així 
com a través de les publicacions anteriorment esmentades. Alternativament, si l’arquitecte és l’autor de 
les fotografies, que les cedeix als propòsits esmentats al punt primer i de manera voluntària i gratuïta. 

Igualment, en el cas que l’arquitecte no sigui l’autor d’alguna part del treball presentat, aporta les 
autoritzacions per a llur reproducció en els mitjans i propòsits esmentats, originals, escrites, expresses i 
signades. 

5.- Que ha obtingut l’autorització escrita del promotor/propietari/usuari/ocupant per tal de publicar 
gratuïtament les imatges al portal d’internet dedicat a les Mostres d’Arquitectura, així com a través de 
les publicacions que es duguin a terme. 

No s’esmentarà l’emplaçament exacte de l’obra (carrer, número i població) com tampoc les imatges 
podran mostrar dades que permetin identificar la ubicació exacta de l'obra. (S’adjunta autorització 
signada). 

6.- Que ha obtingut els permisos corresponents dels legítims titulars de tots els materials que aporta 
per l’elaboració del treball, deslliurant al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya de qualsevol 
responsabilitat al respecte. 

 

Signat 

 

 

 

L’Arquitecte.............................................................               Data.......................... 

 

ADVERTIMENT LEGAL 

Informació sobre el compliment de la Llei de Protecció de Dades. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 
Protecció de Dades de Caràcter Persona, us informem que les vostres dades formen part d’un fitxer automatitzat 
propietat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.  

Així mateix us informem sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per a la 
qual cosa haureu d’adreçar l’esmentada petició en les termes i condicions que estableix la llei a: Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, Plaça Nova 5, 08002 Barcelona, o a l’adreça de correu electrònic tarragona@coac.net

mailto:tarragona@coac.net
mailto:tarragona@coac.net
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Autorització per a la publicació d’imatges  (Fotògraf) 

 

El/la Sr/Sra. ..........................................................., amb D.N.I núm. ......................................... i domicili 
a....................................., per tal d’ajudar el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a donar compliment a la 
normativa sobre els drets d’autor  

 

FAIG CONSTAR QUE  

1.- Que pel present document autoritzo al Col·legi d’arquitectes de Catalunya (COAC) a reproduir les 
fotografies que tot seguit s’hi indiquen, per a la seva difusió a través del portal d’internet dedicat, 
anomenat  Mostres d’Arquitectura Catalana, així com a través de les publicacions que el COAC per si 
mateix ò a través de tercers autoritzats pel COAC, decideixi editar i divulgar, mitjançant qualsevol mitjà 
de comunicació escrit, digital, televisiu o radiofònic. La cessió de les fotografies es realitza amb 
caràcter voluntari i gratuït. 

 

Títol del treball   ........................................................................................................... 

Arquitecte    ........................................................................................................... 

Nom de la Imatge  ........................................................................................................... 

Nom de la Imatge  ........................................................................................................... 

Nom de la Imatge  ........................................................................................................... 

 

2.- El nom que haurà d’aparèixer en els crèdits fotogràfics d’autoria de les imatges és : 

 

Sr/Sra.............................................................................................................................. 

 

 

Signat 

 

 

 

 

 

El Fotògraf ..................................................................                    

Data............................... 

 

 

 

ADVERTIMENT LEGAL 

Informació sobre el compliment de la Llei de Protecció de Dades. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 
Protecció de Dades de Caràcter Persona, us informem que les vostres dades formen part d’un fitxer automatitzat 
propietat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.  

Així mateix us informem sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per a la 
qual cosa haureu d’adreçar l’esmentada petició en les termes i condicions que estableix la llei a: Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, Plaça Nova 5, 08002 Barcelona, o a l’adreça de correu electrònictarragona@coac.net

mailto:tarragona@coac.net
mailto:tarragona@coac.net
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Autorització per a la publicació de l’obra (Propietari/Promotor/Ocupant) 

 

EL Sr/Sra. ..............................................................., amb D.N.I núm. .................................... i domicili a 
.................................., propietari o promotorde l’obra ..................................................................... (emplaçament, 
projectada i dirigida per ..........................................). 

 

 

 

MANIFESTA  

 

Que coneix i dóna la seva conformitat per a la difusió en qualsevol suport i mitjà, del material de 
l’esmentat treball a través d’internet mitjançant el portal dedicat anomenat Mostra d’Arquitectura 
Catalana, així com a través de les publicacions que el COAC per si mateix ò a través de tercers 
autoritzats pel COAC, decideixi editar i divulgar, mitjançant qualsevol medi de comunicació escrit, 
digital, televisiu o radiofònic. 

 

 

 

 

Obra/Treball.......................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

Signat 

 

 

 

 

 

 

El Propietari/Promotor/Ocupant........................................................                      

Data.......................... 
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