
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

              

BASES PREMIS AJAC IX / 2014 
 

 1.INTRODUCCIÓ 

 
 Els premis de l'Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya (Ajac), s'inicien l'any 1996 amb el propòsit de 

mostrar a la societat la qualitat de les propostes dels joves arquitectes i amb la finalitat de donar a aquests 

professionals emergents una bona difusió de la seva feina. Aquest any arriben a la seva IX edició. 

 
 Durant aquests anys hem realitzat 8 publicacions amb els treballs premiats i hem anat seguint la trajectòria 

d'alguns premiats constatant així com els premis Ajac els han ajudat a emprendre la seva carrera professional. 

 
 Així que ens plau presentar-vos aquesta convocatòria de PREMIS AJAC IX, on es valoraran tan la obra 

nova com els projectes, els treballs d'investigació i l'emprenedoria...més rellevants dels arquitectes joves que han 

tingut lloc en el període 2012-2013, per tal de seguir donant a conèixer la producció dels arquitectes joves i seguir, 

ara més que mai, recolzant la seva projecció. 

 
 2.QUI POT PARTICIPAR? 

 Podran participar tots els arquitectes o estudiants d'arquitectura menors de 40 anys (a data 31 de 

desembre de 2013). 

 
 3.REQUISITS 

 Tots els treballs presentats han d'haver estat realitzats (àmbits B/C/D) i construïts (àmbit A) dins el període 

comprès entre el 01-01-2012 i el 31-12-2013. 

 No s'acceptaran treballs realitzats en col.laboració amb arquitectes majors de 40 anys a data 31-12-2013. 

 Tots els treballs presentats han de ser originals de la persona inscrita i no haver estat premiats amb 

anterioritat. 

 Els treballs que no entreguin tot el material en el format requerit a les bases quedaran exclosos de la 

valoració. 

 No es limita el número de treballs a presentar, i es poden presentar treballs en tots els àmbits. 

 Un mateix projecte no es podrà presentar a dues categories si es presenta la mateixa informació. En cas 

que un projecte tingui parts que responguin a diferents categories, s'haura de presentar panells diferents per a 

cada categoria monstrant només la informació que correspongui a cada àmbit i subcategoria. 

 

 



 
 4.ÀMBITS 

 Seguint el criteri de la convocatòria anterior, aquesta convocatòria es dividirà en 4 àmbits diferents, alguns 

dels quals es dividiran en sub-àmbits, tal i com es detalla a continuació: 

 
 _ÀMBIT A: OBRA REALITZADA 

  A.1 Arquitectura 

  A.2 Urbanisme/Paisatge 

  A.3 Disseny d'interiors/Arquitectura efímera/Mobiliari 

 
 _ÀMBIT B: OBRA NO REALITZADA 

  B.1 Arquitectura 

  B.2 Urbanisme/Paisatge 

  B.3 Projecte Final de Carrera 

 
 _ÀMBIT C: TREBALLS D'INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ DE L'ARQUITECTURA 

  C.1 Articles 

  C.2 Assajos 

  C.3 Difusió de l'arquitectura (blogs/revistes/iniciatives de difusió/documentals/etc...que fan que  

         l'arquitectura arribi a un major nombre de persones). 

 
 _ÀMBIT D: ARQUITECTES EMPRENEDORS 

 En aquest apartat es lliuraran tres premis a aquells arquitectes que hagin creat idees empresarials 

relacionades amb l'arquitectura, que revolucionin el sector i/o aportin avenços i diversificació de l'activitat 

d'arquitecte/a. 

 
 5.INSCRIPCIÓ I LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ 

 El lliurament de tota la documentació té com a data límit l'1 de juliol de 2014 a les 13,00 hores. 

 Cada participació constarà de tres documents diferenciats: un formulari d'INSCRIPCIÓ, que s'entregarà 

sense sobre, un full amb les DADES PERSONALS i la PROPOSTA; per cada candidatura s'hauran de presentar 

aquests dos documents en dos sobres diferents.  

 Així dons el material a entregar serà: -1 full d'inscripció (veure bases ANNEX I) 

      -1 sobre amb les dades personals (sobre D.1) 

      -1 sobre amb la proposta (sobre D.2) 

   

  SOBRE 1: DOCUMENT DE DADES PERSONALS 

Sobre tancat de dimensions 21x11 cm aproximadament, que contindrà les referències personals a l'interior (nom, 

cognoms, data de naixement, fotocòpia del DNI/Passaport, direcció de contacte, telèfon i email). 

En cas de ser un equip, es posaran les referències personals de cada un dels membres. 

També es posarà el  nom del LEMA amb el que es participa. 



Dins aquest sobre s'inclourà la DECLARACIÓ JURADA de cada un dels membres de l'equip (seguint document 

adjunt a les bases ANNEX II), la CESSIÓ DELS DRETS DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA (ANNEX III) i el 

resguard de pagament. 

 
A l'exterior del sobre constarà el lema i l'àmbit en el que es vol participar, de la següent manera: 

   

  PREMIS AJAC IX 

  Sobre 1 Document de dades personals 

  LEMA: Lema de la proposta amb què es participa 

  ÀMBIT: Àmbit en el que es participa (A/B/C o D) 

  SUBCATEGORIA: Subcategoria en la que es participa (A.1/A.2/A.3/B.1/B.2/B.3/C.1/C.2 o C.3) 

 

 

 
  SOBRE 2: DOCUMENT DE PROPOSTA (SEGONS ÀMBIT DE PARTICIPACIÓ) 

  ÀMBIT A 

_Treball resumit en 4 Din A3 màxim, sense format rígid, on constin plànols, memòria i imatges virtuals i/o 

fotografies. La còpia ha de ser en paper a color i sense relligar, identificant clarament el lema. 

 
_La mateixa documentació en format digital amb el lema, en arxiu únic format .pdf (que no ocupi més de 

2MegaBytes). El nom de l'arxiu serà el següent: AJACIX-àmbit.subcategoria.lema. (exemple: AJACIX-

A.A1.LEMA). 

S'aconsella que els textos estiguin escrits en català i/o castella i anglès. 

 
Tota la documentació es presentarà dins un sobre tancat amb el lema i l'àmbit i subcategoria escrits visiblement a 

l'exterior, tal i com s'exemplifica posteriorment. 

 
  ÀMBIT B 

_Treball resumit en 4 Din A3 màxim, sense format rígid, on constin plànols, memòria i imatges virtuals i/o 

fotografies. La còpia ha de ser en paper a color i sense relligar, identificant clarament el lema. 

 
_La mateixa documentació en format digital amb el lema, en arxiu únic format .pdf (que no ocupi més de 

2MegaBytes). El nom de l'arxiu serà el següent: AJACIX-àmbit.subcategoria.lema. (exemple: AJACIX-

B.B1.LEMA). 

S'aconsella que els textos estiguin escrits en català i/o castella i anglès. 

 
Tota la documentació es presentarà dins un sobre tancat amb el lema i l'àmbit i subcategoria escrits visiblement a 

l'exterior, tal i com s'exemplifica posteriorment. 

 



  ÀMBIT C 

_Els articles: màxim  10 pàgines A4 + 1 pàgina Resum 

_Els assaigs: màxim 30 pàgines A4 + 1 pàgina Resum 

(cada pàgina amb un màxim de 5.000 caràcters) 

_En la subcategoria C.3 es presentarà el treball resumit en 4 din A3 màxim, sense format rígid, explicant la idea de 

l'activitat. Es pot afegir en aquesta documentació una direcció web, on exclusivament s'expliqui la idea que es 

presenta al concurs. Cal entregar una còpia en paper a color sense relligar. 

__La mateixa documentació en format digital amb el lema, en arxiu únic format .pdf (que no ocupi més de 

2MegaBytes). El nom de l'arxiu serà el següent: AJACIX-àmbit.subcategoria.lema. (exemple: AJACIX-

C.C1.LEMA). 

S'aconsella que els textos estiguin escrits en català i/o castella i anglès. 

 
  ÀMBIT D 

_Treball resumit en 4 Din A3 màxim, sense format rígid, explicant la idea de l'activitat. Es pot afegir en aquesta 

documentació una direcció web, on exclusivament s'expliqui la idea que es presenta al concurs. Cal entregar una 

còpia en paper a color sense relligar. 

 
__La mateixa documentació en format digital amb el lema, en arxiu únic format .pdf (que no ocupi més de 

2MegaBytes). El nom de l'arxiu serà el següent: AJACIX-àmbit.subcategoria.lema. (exemple: AJACIX-

D.D1.LEMA). 

S'aconsella que els textos estiguin escrits en català i/o castella i anglès. 

 
A l'exterior del sobre constarà el lema i l'àmbit en el que es vol participar, de la següent manera: 

   

  PREMIS AJAC IX 

  Sobre 2 Document de proposta 

  LEMA: Lema de la proposta amb què es participa 

  ÀMBIT: Àmbit en el que es participa (A/B/C o D) 

  SUBCATEGORIA: Subcategoria en la que es participa (A.1/A.2/A.3/B.1/B.2/B.3/C.1/C.2 o C.3) 

 
Tot el material lliurat serà anònim i portarà sempre el LEMA i l'ÀMBIT en el qual es presenta. Aquesta informació 

figurarà en cada una de les làmines lliurades i en el format digital. 

 

 

 

 

 

 

 



 6.Criteris de selecció 

 ÀMBIT A i B 

 Qualitat arquitectònica       45 punts 

 Capacitat de diàleg amb l'entorn     20 punts 

 Incorporació de criteris de sostenibilitat     20 punts 

 Innovació de la proposta, compatible amb la viabilitat econòmica 15 punts 

 ÀMBIT C 

 Originalitat del tema       25 punts 

 Metodologia de treball       25 punts 

 Qualitat del desenvolupament del treball    25 punts 

 Aportació del treball a l'àmbit de l'arquitectura    25 punts 

 ÀMBIT D 

 Originalita de la proposta      25 punts 

 Metodologia de la idea       25 punts 

 Aportació de la idea a l'àmbit de l'arquitectura    25 punts 

 Viabilitat de la idea       25 punts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 JURAT 

 ÀMBIT A. Subcategoria A.1 EDIFICACIÓ 

  -Eduard Bru, arquitecta       

  -Rem Koolhaas , arquitecte holandès – OMA   -a confirmar- 

  -Teresa Batlle, arquitecta – Pich Aguilera 

 ÀMBIT A. Subcategoria A.2 URBANISME/PAISATGE 

  -Florian Beigel, arquitecte britànic    -a confirmar- 

  -Patricia Perez Rumpler, paisatgista  

  -Vicente Guallart, arquitecta      

 ÀMBIT A. Subcategoria A.3 DISSENY D'INTERIORS/ARQUITECTURA EFÍMERA/ MOBILIARI 

  -Pilar Calderon: arquitecta, premiada AJAC 

  -Bartomeu Marí, director del Macba    -a confirmar- 

  -Meritxell Inaraja, arquitecta 

  
 ÀMBIT B. Subcategoria B.1 EDIFICACIÓ 

  -Beth Capdeferro i Ramón Bosch, arquitectes, premis AJAC 

  -Eduardo Souto de Moura, arquitecte portugués  -a confirmar- 

  -Claudi Aguiló, arquitecte, premiat AJAC   -a confirmar- 

 ÀMBIT B. Subcategoria B.2 URBANISME/PAISATGE 

  - Christine Dalnoky, paisatgista francesa 

  - Itziar González, arquitecta,     -a confirmar-  

  - Carlos Martin la Moneda, arquitecte urbanista de Zaragoza. 

 ÀMBIT B.Subcategoria B.3 PROJECTE FINAL DE CARRERA 

  - Alberto Campo Baeza, arquitecte    -a confirmar- 

  - Sandra Bestraten, arquitecta, premiada Ajac 

  - Gabriel Barbeta, arquitecte 

 
 ÀMBIT C.TEXT 

  -Ricardo Debesa, ACTAR 

  -Òscar Tusquets, arquitecte       

  -Jaume Prats, Scalae      -a confirmar- 

 
 ÀMBIT D.NOUS EMPRENEDORS 

  -Mar Alarcón, fundadora de Social Car    -a confirmar- 

  -Bruno Sanllehí, fundació Catalina Hoffmann    

  -Jorge Mañas 

 

 

 



Els premis no podran declarar-se deserts. El veredicte serà inapel.lable i es farà públic durant el mes d'octubre de 

2014, en un acte del que s'avisarà a tots els participants pels mitjans habituals. Els premis que s'entregaran són 

els següents: 

  Àmbit A  3 premis ex-aequo (1 per subcategoria) 

  Àmbit B  3 premis ex-aequo (1 per subcategoria) 

  Àmbit C 3 premis ex-aequo (1 per subcategoria) 

  Àmbit D 3 premis ex-aequo 

 
En cas d'empat, es donaran tans premis com nombre d'equips hi hagi amb la màxima puntuació. 

Els treballs premiats seran objecte d'una publicació i una exposició a la seu del Coac. Els autors rebran un diploma 

acreditatiyu i participaran en el cicle de tertúlies Inexperiències, explicant la seva obra i les seves vivències. Es 

farà ressó en els mitjans de comunicació dins l'àmbit de l'arquitectura. 

 
 7.Propietat Intel.lectual 

La propietat intel.lectual dels treballs presentats pertany als autors. L'AJAC es reserva el dret d'utilitzar-los per a la 

seva publicació en premsa, exposicions, publicacions, etc. El fet de participar en aquest premi suposa l'acceptació 

de les presents bases. 

 
 8.Documentació adjunta 

_Full d'inscripció ANNEX I 

_Declaració jurada ANNEX II 

_Cessió dels drets de la documentació presentada per a publicacions i exposicions ANNEX III 

 
 9.Preus d'inscripció 

_Pels treballs presentats per els membres o equip de membres agrupats de l'AJAC, la inscripció serà de 20 

euros./ per treball 

_Pels treballs presentats per equips amb membres agrupats i no agrupas a l'AJAC, la inscripció serà de 45 

euros./ per treball 

_Pels treballs presentats per membres no agrupats a l'AJAC, la inscripció serà de 65 euros. / per treball 

 
NOTA: hi ha la possibilitat d'agrupar-se en el moment de realitzar la inscripció als premis, entregant la butlleta 

corresponent (ANNEX III). 

 

 
   

 

 
  

 


