Premis AJAC XII
Bases per a la participació
7 de juny de 2020

1

INTRODUCCIÓ

Els premis de l’Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya (AJAC) van néixer l’any 1996 amb el
propòsit de mostrar a la societat el potencial i l’elevada qualitat de la feina dels joves arquitectes
i, alhora, amb la finalitat de proporcionar a aquests professionals emergents una bona difusió
de la seva feina.
Aquests premis se celebren biennalment, alternant la convocatòria dels mateixos, amb un any
sencer en què l’agrupació es dedica a fer difusió dels guanyadors mitjançant la publicació de
totes les propostes premiades, una exposició itinerant acompanyada i el cicle d'
“Inexperiències”, on cada un dels premiats té l'oportunitat d’exposar la seva feina davant el
públic assistent, amb la finalitat de generar un debat molt proper entre el conferenciant i els
oients.
Enguany els premis AJAC arriben a la seva dotzena edició després de 24 anys d’història. Com a
agrupació ens sentim molt orgullosos de comprovar com any rere any hem aconseguit l’objectiu
d’actuar com a plataforma de llançament de nous talents que han tingut l’oportunitat d’avançar
en la seva carrera professional; i que, anys després, s’han acabat consolidant com a professionals
de referència per aquells que tot just s’inicien en el món de l’arquitectura.
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REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I CRITERIS D’EXCLUSIÓ

Es podran presentar als premis tots els arquitectes o estudiants d’arquitectura fins als 40 anys.
Nascuts a partir del 1 de gener de 1979, inclòs.
No s’acceptaran treballs realitzats en col·laboració amb arquitectes majors de 40 anys (Nascuts
abans del 1 de gener de 1979, no inclòs).
Els participants han de ser els autors del treball presentat, en cas contrari quedaran exclosos del
procediment.
Hi poden participar tots aquells arquitectes que exerceixen al territori català o bé aquells
projectes realitzats dins el territori català. Així com aquells estudiants de les universitats
catalanes dins de la categoria de projectes finals de carrera o de màster habilitant en
arquitectura.
No podrà participar cap persona que tingui relació amb l’organització dels premis, ni aquelles
persones que mantinguin un vincle familiar fins al segon grau per consanguinitat o afinitat o que
siguin associats a nivell professional o col·laboradors de cap dels jurats de l’àmbit al qual es
presentin o de cap membre de l’organització dels premis.
Tots els treballs presentats han d’haver estat realitzats o construïts dins del període comprès
entre el 01-01-2018 i 31-12-2019.
No es podran presentar treballs que hagin rebut cap premi estatal o autonòmic fet públic amb
anterioritat a la data d’entrega de propostes per als premis AJAC.
Els treballs que no incloguin tot el material en el format requerit a les bases quedaran exclosos
del procediment.
No es limita el nombre de treballs que es poden presentar i es poden presentar treballs en tots
els àmbits. Però un mateix projecte no podrà presentar-se a dos àmbits si es presenta la mateixa
informació. En cas que un projecte tingui parts que corresponguin a diferents categories,
s’hauran de presentar panells diferents per a cada categoria mostrant només la informació que
correspongui a cada àmbit.
El jurat i el comissari d’aquesta edició dels premis podran efectuar canvis d’àmbit en aquells
projectes que es consideri que s’han presentat en un àmbit erroni. Aquests canvis es
comunicaran als participants afectats per què en tinguin constància. En cas de no acceptar el
canvi d’àmbit, el participant quedarà exclòs del procediment.
Pel cas de detectar defectes subsanables en les propostes, es podrà oferir als participants un
termini a aquest efecte. Els defectes insubsanables, o l’incompliment del termini eventualment
conferit, suposarà l’exclusió del participant.
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Els participants hauran de garantir mitjançant una declaració jurada que les condicions de
contractació són les adients segons el conveni col·lectiu corresponent o que es presenten joves
arquitectes en igualtat de condicions.

3

ESTRUCTURACIÓ DELS ÀMBITS

A continuació es descriuran els àmbits amb els quals s’estructuren els PREMIS AJAC XII. En
cadascun d’aquests àmbits es premiaran dues propostes. Excepte en els àmbits A i B on es
donaran dos premis per a obres executades i dos més per a obres no executades.
Els premis poden quedar deserts en cas que la puntuació dels projectes no superi el 70% sobre
el total.
En cas d’empat, hi haurà una segona ronda de deliberació entre les propostes amb igual
puntuació.
El veredicte serà inapel·lable i es farà públic en un acte públic que es comunicarà amb antelació
a tots els participants i membres del jurat, i serà publicat a xarxes socials.
Els autors dels projectes premiats rebran un diploma acreditatiu.
El material presentat podrà publicar-se en mitjans de comunicació dins l’àmbit de l’arquitectura.
Les propostes premiades es publicaran per L’AJAC en el llibre de la present edició dels premis i
formaran part d’una exposició itinerant. Així mateix, els participants premiats es comprometen
a participar al cicle d'”Inexperiències” organitzat per l’AJAC.

ÀMBIT A – OBRA NOVA / REHABILITACIÓ
S’hi presentaran tots aquells projectes d’obra nova o d'intervencions de rehabilitació sobre
elements existents. Entenem com a projectes de rehabilitació aquells que intervenen sobre
elements existents (patrimonials o no) amb afectacions importants sobre la seva envolupant o
estructura.
Aquest àmbit es divideix en dues categories en funció de si l’obra ha estat executada o no:
A.1 – Obra executada
A.2 – Obra no executada
Criteris de valoració:
-

Qualitat arquitectònica
Diàleg amb l’entorn i l’usuari (directe i indirecte)
Incorporació criteris de sostenibilitat
Innovació i viabilitat de la proposta
Accessibilitat arquitectònica

40 punts
30 punts
10 punts
10 punts
10 punts
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ÀMBIT B – URBANISME / PAISATGE
S’hi poden presentar tots aquells projectes i treballs que intervinguin en el paisatge i/o el
territori.
S'admeten en aquesta categoria intervencions de disseny material i paisatgístic i de disseny
d'estratègies urbanes i de planejament. És a dir, intervencions per a la creació, millora i gestió
dels espais oberts exteriors privats, públics i comunitaris o col·lectius.
Aquest àmbit es divideix en les següents categories:
B.1 – Obra executada
B.2 – Obra no executada
Criteris de valoració:
-

Anàlisi i integració de les preexistències i l’entorn
Contribució i inclusió d’usos i usuaris i transversalitat de la proposta
Incorporació de criteris de sostenibilitat
Innovació i viabilitat de la proposta
Espais accessibles

30 punts
25 punts
15 punts
15 punts
15 punts

ÀMBIT C – PROCESSOS PARTICIPATIUS
En aquesta categoria s’hi podran presentar aquelles propostes i treballs que se centrin en la
participació i la inclusió dels usuaris i col·lectius com a eina de treball estratègica per a la
generació de projecte i/o la transformació de la realitat construïda.

Criteris de valoració:
-

Anàlisi i integració de les preexistències i l’entorn
Contribució i inclusió d’usos i usuaris i transversalitat de la proposta
Incorporació criteris de sostenibilitat
Innovació i viabilitat de la proposta
Espais accessibles

30 punts
25 punts
15 punts
15 punts
15 punts

ÀMBIT D – REFORMA INTERIOR
En aquesta categoria es valoraran les intervencions que es realitzen sobre elements existents
(patrimonials o no) l’afectació de les quals es limita a modificar l’espai interior. S’acceptaran
aquelles obres que puguin haver implicat modificacions sobre el precedent però que no tinguin
una rellevància destacada en l’envolvent de l’edifici.
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Criteris de valoració:
-

Qualitat arquitectònica
Relació amb les preexistències
Diàleg amb l’entorn i l’usuari directe i indirecte
Incorporació criteris de sostenibilitat
Innovació i viabilitat de la proposta

30 punts
20 punts
20 punts
15 punts
15 punts

ÀMBIT E – DISSENY DE PRODUCTE
Aquesta categoria inclou tots aquells dissenys realitzats específicament per a crear un producte
concret, des de mobiliari fins a qualsevol objecte creat per ser utilitzat per persones.
Criteris de valoració:
-

Qualitat del disseny
Interacció amb l’entorn i l’usuari (directe i indirecte)
Innovació de la proposta i viabilitat econòmica
Incorporació criteris de sostenibilitat

40 punts
25 punts
25 punts
10 punts

ÀMBIT F – ARQUITECTURA EFÍMERA
Entenem com arquitectura efímera aquella que té la temporalitat com a característica principal.
S’hi poden presentar tot tipus d’instal·lacions arquitectòniques i/o artístiques que hagin estat
executades en el període de temps esmentat en les presents bases.
Criteris de valoració:
-

Qualitat del disseny
Interacció amb l’entorn i l’usuari (directe i indirecte)
Innovació de la proposta i viabilitat econòmica
Incorporació criteris de sostenibilitat

40 punts
20 punts
20 punts
20 punts

ÀMBIT G – PROJECTES FINALS DE CARRERA (PFC) O PROJECTES FINALS DE MÀSTER
HABILITANT EN ARQUITECTURA
En aquesta categoria els arquitectes recentment llicenciats o graduats podran presentar els seus
treballs final de carrera o màster habilitant, sempre i quan hagin estat entregats i defensats
davant el tribunal dins del període de temps que es descriu en les presents bases.
Aquest any com a novetat, per participar a l’àmbit G, entres automàticament al premi AUS
(Agrupació Arquitectura i sostenibilitat) on valoraran l’arquitectura sostenible en tot el seu
entorn.
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Criteris de Valoració àmbit G:
-

Qualitat arquitectònica i lògica del projecte
Diàleg amb l’entorn i l’usuari (directe i indirecte)
Incorporació criteris de sostenibilitat
Innovació de la proposta i viabilitat econòmica
Accessibilitat arquitectònica

40 punts
30 punts
10 punts
10 punts
10 punts

Criteris de Valoració àmbit G premi AUS:
-

Reducció de la demanda energètica mitjançant sistemes
passius i mesures bioclimàtiques
Petjada ecològica i afectacions a la salut de les persones
dels materials utilitzats.
Integració de la generació d’energies renovables
a l’arquitectura.
Gestió sostenible de l’aigua i els residus
Consideració d’aspectes socials i de gènere

40 punts
30 punts
10 punts
10 punts
10 punts

ÀMBIT H – DIFUSIÓ I DIVULGACIÓ DE L’ARQUITECTURA
En aquesta categoria es pretén premiar aquelles iniciatives, treballs o projectes personals o
col·lectius realitzats pels participants que tinguin com a objectiu la difusió (pel mitjà que sigui)
de l’arquitectura.
Criteris de valoració:
-

Originalitat del tema
Metodologia de treball
Qualitat del desenvolupament del treball
Aportació del treball a l’àmbit de l’arquitectura

25 punts
25 punts
25 punts
25 punts

ÀMBIT I – INVESTIGACIÓ I/O TEORIA DE L’ARQUITECTURA
En aquesta categoria s’hi podran presentar tots aquells treballs en format d’article o assaig que
hagin estat publicats en revistes, blogs, treballs finals de carrera o tesis ja sigui en format físic o
digital sempre i quant la data de publicació entri dins dels límits admesos en la present edició
dels premis AJAC. S’admet l'adaptació dels textos sempre i quan sigui únicament per a encaixarlos dins del format d’entrega dels premis AJAC.
Criteris de valoració:
-

Originalitat del tema
Metodologia de treball
Qualitat del desenvolupament del treball
Aportació del treball a l’àmbit de l’arquitectura

25 punts
25 punts
25 punts
25 punts
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LLIURAMENT PROPOSTES

El lliurament de tota la documentació té com a data límit el divendres 12 de JUNY DE 2020 a les
13:00 hores. La entrega serà via correu electrònic a premisajac@gmail.com, com a màxim, la
mida dels documents adjunts serà de 5MB.
Totes les propostes es presentaran sota lema, per tant l’entrega separarà molt bé la informació
personal i la proposta.
S’enviarà un correu per a cada projecte i categoria a la qual es participi. L’assumpte del mail serà
la categoria seguit del lema en el següent format: A – Lema.
Exemple:

A1 – El cel es blau

Cada participació constarà de tres documents diferenciats:
-

El formulari d’inscripció (Annex 1)
PDF 1
PDF 2

PDF 1: DADES PERSONALS
El títol del document haurà de seguir el següent format: Categoria + “PDF1” + Lema.
Exemple: A1_PDF1_El cel es blau.pdf
Aquest PDF estarà format per:
-

-

Dades personals (nom, cognoms, data de naixement, fotocòpia del DNI/Passaport,
direcció de contacte, telèfon i correu electrònic).
En cas de participar com a equip s’ha d’incloure la mateixa informació de cadascun dels
seus integrants i destacar-ne en primer lloc la persona que actuarà com a representant
de l’equip. Cal indicar, en aquells casos on sigui oportú, el nom de l’equip/estudi que
presenta la proposta.
Butlletí d’inscripció als premis AJAC ( Annex 1 )
Fitxa d’inscripció de membres de l’equip (Annex 2) en el cas de presentar-se més d’una
persona, tot indicant el nom, càrrec i categoria dins del projecte.
Declaració jurada (Annex 3) de cadascun dels membres de l’equip.
Declaració jurada (Annex 4) del cap de projecte/ despatx / estudi.
Cessió dels drets de la documentació presentada (Annex 5)
Resguard de pagament

7/16

Premis AJAC XII
Bases per a la participació
7 de juny de 2020

PDF 2: DOCUMENT DE PROPOSTA
El títol del document haurà de seguir el següent format: Categoria + “PDF2” + Lema.
Exemple: A1_PDF2_El cel es blau.pdf
En cadascun dels fulls s’ha d’identificar clarament la categoria i el lema de la proposta.
Tota la documentació escrita haurà de presentar-se en dues llengües: català / castellà i anglès.

Format d’entrega:
Àmbits A, B, C, D, E, F i G
Treball resumit en 1 full A1 en format vertical on consti tota la informació necessària per a la
comprensió del projecte.
Àmbit H
Treball resumit en 1 full A1 en format vertical. En aquells casos on els autors ho considerin
imprescindible, s’admetrà un document complementari, en format lliure (diferent al pdf), per a
la correcta comprensió del projecte.
Àmbit I
Màxim 30 pàgines format Din A4 + 1 pàgina resum. (Cada pàgina tindrà un màxim de 5000
caràcters)
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PREUS D’INSCRIPCIÓ

Treballs on el 100% dels autors siguin agrupats AJAC

25 €* / treball

Treballs on només una part dels autors siguin agrupats AJAC

55 €* / treball

Treballs on cap autor sigui agrupat AJAC

85 €* / treball

Projectes Final de carrera o màster habilitant on l’autor sigui agrupat AJAC

0 € / treball

*Tots els preus d'inscripció són amb iva inclòs.

IMPORTANT:
Al concepte de la transferència bancaria s’hi ha de fer constar AJAC + Lema de la proposta.
Exemple: AJAC – El cel és blau.
Núm. de compte: ES43 3183 0800 8610 0068 6525

Agrupats AJAC
Pots agrupar-te a l’AJAC presentant els fulls d’inscripció convenientment omplerts en el
moment de l’enviament de la proposta. (Annex 6)
Agrupar-te a l'AJAC només són 22€ l'any.
L'Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya forma part del COAC des de fa més de 23 anys,
Es regeix per una junta de govern formada per persones voluntàries i agrupades en assemblea,
sempre oberta a tothom.
Es fan tasques organitzades en blocs: culturals, de representació i per la millora del col·lectiu.
No ho dubtis i participa.

AGRUPA’T!
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ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Aquest concurs es regirà pel que es descriu en les presents bases, quedant l’AJAC i en el seu
moment els membres del jurat designat, facultats per a resoldre tots els aspectes que no es
troben explícitament indicats. Els participants, pel simple fet de presentar-se, accepten el
contingut de les presents bases i es comprometen a acceptar les decisions finals del jurat.
Com s’ha exposat, el fet de resultar premiat en qualsevol de les categories implica l’aparició del
projecte premiat en la publicació que l’AJAC començarà a preparar un cop finalitzats els premis
així com en xarxes socials i plataformes web únicament gestionades per l’AJAC. Els participants,
en cas de resultar guanyadors, es comprometen a facilitar la informació addicional que la
publicació pugui requerir.
Tota la documentació de projecte que els guanyadors cediran a l’AJAC s’utilitzarà única i
exclusivament per a fer difusió pública dels projectes premiats.
En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002, s’informa a l’interessat que les dades
de caràcter personal que voluntàriament facilita, inclòs el seu correu electrònic, seran
incorporats a un fitxer automatitzat propietat i responsabilitat de l’AJAC. A l’entregar les seves
dades, l’interessat autoritza expressament la utilització de les mateixes per a realitzar
comunicacions periòdiques, incloent-hi les que es portin a terme via correu electrònic, que
l’AJAC portarà a terme per informar de les activitats, continguts i serveis que desenvolupa.
L’AJAC informa del dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació d’aquestes dades mitjançant
e-mail dirigit a l’AJAC.

7

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La propietat intel·lectual dels treballs presentats pertany als seus autors.
Així mateix, els participants cedeixen a l’AJAC els drets d’explotació del material presentat al
present procediment, cedint també les dades personals dels mateixos que hi consten, amb la
finalitat que L’AJAC pugui efectuar tasques de difusió i publicitat tant de la present convocatòria,
com també, de l’arquitectura en general, tant en format paper, com oral, com informàtic i en el
seu àmbit territorial.
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ANNEX I: BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ ALS PREMIS AJAC XII
Membres AJAC o equips formats per membres AJAC .................................. 25,00€ (IVA inclòs)
Equips mixtes formats per membres AJAC i arquitectes no agrupats ........... 55,00€ (IVA inclòs)
Altres................................................................................................................85,00€ (IVA inclòs)
Projectes final de carrera o màster habilitant amb autors agrupats a l’AJAC....0,00€
(els preus són per cada obra o treball presentat a concurs)
Lema: ...........................................................................................................................................
Àmbit: (Marcar amb una X)

A.1

Obra nova / rehabilitació.

Executat

A.2

Obra nova / rehabilitació.

No executat

B.1

Urbanisme / Paisatge.

Executat

B.2

Urbanisme / Paisatge.

No executat

C

Processos participatius

D

Reforma interior / Retail

E

Disseny de producte

F

Arquitectura efímera

G

Projecte final de carrera o màster habilitant

H

Difusió i divulgació de l’arquitectura

I

Investigació i/o teoria de l’arquitectura

Forma de pagament:
Transferència bancària* fent constar AJAC +LEMA del treball.
Exemple:

AJAC – El cel es blau

Núm. de compte: ES43 3183 0800 8610 0068 6525
*El resguard de pagament s’adjuntarà dins el PDF1.
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ANNEX II: FITXA D’INSCRIPCIÓ DE MEMBRES
Els membres de l’equip del projecte presentat als Premis AJAC XII són els següents:
( Cal indicar Nom i Cognoms, DNI, càrrec i categoria dins del projecte.)
- Nom de l’equip: ............................................................................................................................
- Membres de l’equip:
Nom:................................................................ DNI .....................Càrrec......................................
Nom:................................................................ DNI .....................Càrrec......................................
Nom:................................................................ DNI .....................Càrrec......................................
Nom:................................................................ DNI .....................Càrrec......................................
Nom:................................................................ DNI .....................Càrrec......................................
Nom:................................................................ DNI .....................Càrrec......................................
Nom:................................................................ DNI .....................Càrrec......................................
Nom:................................................................ DNI .....................Càrrec......................................
Nom:................................................................ DNI .....................Càrrec......................................
Nom:................................................................ DNI .....................Càrrec......................................
Nom:................................................................ DNI .....................Càrrec......................................
Nom:................................................................ DNI .....................Càrrec......................................
Nom:................................................................ DNI .....................Càrrec......................................
Nom:................................................................ DNI .....................Càrrec......................................
...
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ANNEX III: DECLARACIÓ JURADA
(Cal un exemplar signat per cada membre de l’equip)

Jo,............................................................................................... amb DNI .................................,
amb

domicili

aC/...................................................número

...................................................................,

Telèfon

........

Codi Postal ..............de

...........................

i

correu

electrònic...................................................................... declaro sota la meva responsabilitat, que:
Que no era major de 40 anys a data de 31 de desembre de 2019.
Que el treball que presento ha estat realitzat o construït (segons l’àmbit al qual s’opti) dins del
període comprès del 1-01-2018 al 31-12-2019.
Que la documentació entregada amb la finalitat de participar en la convocatòria dels Premis AJAC
XII no correspon a cap projecte premiat amb anterioritat a nivell autonòmic o estatal.
Que el pagament de la quota realitzat és el convingut segons els criteris establerts a les bases
dels premis AJAC XII.
Que del projecte presentat als premis AJAC XII, sóc una de les següents categories:
(Marcar amb una X)

Autora o Autor

En el cas d’existir més d’un autor o autora que exerceix les
funcions descrites a la categoria d’autor o autora.

Coautora o
Coautor
Col·laboradora
o Col·laborador

Partícep

Persona que contribueix substancialment a la concepció de la idea
o del disseny, i/o redacta o revisa el contingut intel·lectual del
treball, i/o s’ocupa de l’aprovació final de la versió a publicar, i/o
assumeix la responsabilitat de l’obra del projecte.

Persona que s’ha ocupat de parts especifiques i concretes del
projecte. Es citarà en funció el grau d’implicació i es podrà
especificar la tasca que ha desenvolupat. El col·laborador dirigeix
les funcions per al desenvolupament de les funcions assignades.
Col·labora amb l’aportació necessària en l’execució del projecte o
de l’obra amb la finalitat d’ajudar a portar a terme la seva
realització. El partícep, no dirigeix, assumeix les tasques
encomanades.

A ............................................., el ....... de ............................................. del 2020
Signat
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ANNEX IV: DECLARACIÓ JURADA
(Cal un exemplar signat pel cap de projecte/ despatx / estudi)
Jo,............................................................................................... amb DNI .................................,
amb domicili a C/...................................................número ........ Codi Postal ..............de
...................................................................,
Telèfon
...........................
i
correu
electrònic...................................................................... declaro sota la meva responsabilitat:

Que tots els participants garantim que les condicions de contractació són les adients segons el
conveni col·lectiu corresponent o que ens presentem joves arquitectes en igualtat de
condicions.
Que jo com a màxim responsable del projecte, confirmo que totes les persones implicades en la
realització del projecte han estat degudament contractades, remunerades i valorades com a
mínim com diu el conveni "XVIII Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Ingeniería y
Oficinas de Estudios Técnicos" codi de conveni nº99002755011981.
BOE Boletín Oficial del Estado, ministerio de empleo y Seguridad social o bé degudament
registrat a la seguretat social com autònom al "Régimen Especial Trabajadores Autónomos"
(RETA) o a la "Hermandad Nacional de Arquitectos" (HNA).
Les entitats, empreses, organitzacions, associacions o ONG que no compleixin els punts
anteriors hauran d’entregar els documents necessaris per demostrar que, en cas de tenir
treballadors al seu càrrec, amb independència de la forma jurídica sota la que estiguin
constituïts, estan contractats, remunerats i valorats segons el conveni esmentat en el primer
punt o aquell altre que resulti d’aplicació. En cas de formar part d’entitats, empreses,
organitzacions, associacions, cooperatives o ONG en las quals no hi hagi cap treballador al
càrrec, caldrà presentar la documentació jurídica corresponent a la constitució d’aquestes
entitats on apareguin degudament descrits els càrrecs o persones que en formen part així com
un document o declaració acreditativa del tipus d’entitat jurídica en la qual esta inscrita l’entitat
jurídica corresponent.
L’AJAC es compromet a donar cabuda a totes les fórmules jurídiques que no realitzin una feina
deslleial al sector, que compleixin la llei i els estatuts estipulats, que treballin per una millora del
col·lectiu per no damnificar el valor de la professió i dels joves arquitectes.
L’AJAC podrà sol·licitar una còpia de tota la documentació jurídica relacionada amb les entitats,
empreses, organitzacions, associacions, ONG, cooperatives, estudis, col·lectius i d’altres formes
jurídiques registrades en el registre mercantil en cas de ser requerides, per a la verificació de la
certesa de la present declaració responsable.
I per que així consti, signo:
A ............................................., el ....... de ............................................. del 2020
Signat
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ANNEX V: CESSIÓ DE DRETS DE LA DOCUMENTACIÓ
(Cal un exemplar signat per cada membre de l’equip)

Jo, .................................................................................................. amb DNI ...............................,
declaro sota la meva responsabilitat:
Que cedeixo els drets d’explotació de la documentació entregada pels Premis AJAC XII a
l’Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya, per tal de gestionar-ne la seva difusió, tal i
com s’estableix a les bases dels presents premis.

A ............................................., el ....... de ............................................. del 2020
Signat
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ANNEX VI: FORMULARI INSCRIPCIÓ AJAC
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Cognoms

Nom

Adreça

Telèfon

Població

Codi Postal

Província

NIF/DNI

Professió

Correu electrònic

Data de naixement:

(Poden inscriure’s els menors de 40 anys)

El nom i cognoms seran publicats a la web de l’Agrupació. Podeu escollir pàgina web, correu electrònic o telèfon a
publicar al llistat de socis.

Desitja inscriure’s a l’Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya com a:
SOCI NUMERARI * Arquitectes col·legiats al COAC NUM.
SOCI COL·LABORADOR Arquitectes no col·legiats al COAC, estudiants d’arquitectura i altres professionals
(cal adjuntar còpia del títol o de la matrícula)
Els socis numeraris amb menys d’un any de col·legiació, i els estudiants d’arquitectura, estan exempts de la 1a. quota anual.
La quota anual és de 22 € pels socis numeraris i col·laboradors, que es farà efectiva:
Arquitectes col·legiats: La quota es carregarà contra compte bancari on estiguin domiciliades les quotes col·legials
Arquitectes no col·legiats, estudiants d’arquitectura i altres professionals: Per domiciliar la quota han de complimentar
el formulari SEPA
La inscripció comporta l’acceptació del reglament de l’agrupació.
Lloc i data:
Signatura:

Cal trametre aquesta butlleta a: Secretaria d’Agrupacions del COAC
Mail: agrupacions@coac.net
Tel. 93.306.78.28
COAC Plaça Nova 5, 6. planta - 08002 Barcelona
Informació sobre protecció de dades personals:
De conformitat amb el Reglament UE 2016/679 de protecció de dades personals (RGPD) us informem que les dades consignades en aquest formulari, seran
tractades pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb la finalitat de gestionar la vostra relació amb l’agrupació A
, així com, si ho consentiu de forma
inequívoca, per informar-vos sobre les nostres activitats i serveis. Podeu exercitar els drets de transparència, informació, accés, rectificació, supressió, dret a
l’oblit, portabilitat, limitació i oposició al tractament de les vostres dades personals adreçant-vos al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, mitjançant escrit,
acompanyat de còpia del document oficial que acrediti la vostra identitat, a través de correu electrònic en l'adreça dadespersonals@coac.net, indicant a la línia
d'Assumpte el dret que desitgeu exercitar; o mitjançant correu ordinari remès a Plaça Nova, 5 08002 Barcelona (Barcelona). Per més informació, consulteu la
política de protecció de dades i aplicació del RGPD.

Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate
A complimentar pel creditor / A cumplimentar por el acreedor / To be completed by the creditor

Referència de l’ordre de domiciliació : _____________________________________________________
Referencia de la orden de domiciliación.
Mandate reference

Identificador del creditor : ________ ESES-Q-0875010 -A _______________________________________
Identificador del acreedor
Creditor identifier

Nom del creditor / Nombre del acreedor / Creditor’s name
_____________________________COL
COL·LEGI
COL LEGI ARQUITECTES DE CATALUNYA _____________
Adreça /Dirección / Address
____________________________________ Plaça Nova, 5______________________________________________________
Codi postal – Població –Província / Código postal – Población – Provincia / Postal code – City –Town
_____________________________________08002 BARCELONA _________________________________________________
País / País / Country
______________________________________ESPANYA___________________________________________________________
Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per
debitar càrrecs al seu compte i (B) a l’entitat per realitzar els dèbits al seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets,
el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions subscrits amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament
haurà de portar-se a terme dins de les vuit setmanes següents a la data del dèbit en compte. Pot obtenir més informació sobre els seus drets
dirigint-se a la seva entitat financera.
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los
adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato
suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos
dirigiéndose a su entidad financiera.
By signing this mandate form, you authorize (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions
from the creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank, A refund must be claimed within eight
weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

A complimentar pel deutor / A cumplimentar por el deudor / To be completed by the debtor

Nom del deutor / Nombre del deudor / Debtor’s name
(Titular del compte de càrrec)

____________________________________________________________________________________
Adreça del deutor / Dirección del deudor / Address of the debtor
__________________________________________________________________________________________________________

Codi postal – Població –Província /

Código postal – Población – Provincia / Postal code – City –Town

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

País del deutor / País del deudor / Country of the debtor
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Swift BIC (pot contenir 8 o 11 posicions) / Swift BIC (puede contener

8 o 11 posiciones)/ Swift BIC (up to 8 or 11characters)

Numero de comptecompte- IBAN / Número de cuenta – IBAN / Account number – IBAN
A Espanya l’IBAN consta de 24 posicions començant sempre per ES
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES
Spanish IBAN of 24 positions always starting ES

Tipus de Pagament :

Pagament periòdic

Tipo de pago/ Type of payment

Pago recurrente / Recurrent payment

o

o/or

Pagament únic

Pago único / One –off payment

DATA – LOCALITAT : __________________________________________________________________________________________________
Fecha – localidad / Date- location in which you are signing

Signatura del deutor : _______________________________________________________________________________
Firma del deudor / Signature of the debtor

TOTS ELS CAMP
CAMPS HAN DE SER CUMPLIMENTATS OBLIGATÒRIAMENT . UN COP SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA DE SER
ENVIADA AL CREDITOR PER A LA SEVA CUSTÒ
CUSTÒDIA.
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATÓRIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU
CUSTODIA.
ALL GAPS ARE MANDATORY .ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE.

