


 

 

MODALITATS DE PRESENTACIÓ DE LA MOSTRA 

A. Edificis de nova planta de promoció pública. 

B. Edificis d’habitatges unifamiliars de promoció privada. 

C. Edificis d’habitatges plurifamiliars de promoció privada. 

D. Edificis d’ús no residencial de promoció privada. 

E. Intervencions de rehabilitació, tant de promoció pública com privada. 

F. Intervencions en espais exteriors. 

Inclou obres d’urbanització i ordenació d’espais exteriors. 

G. Intervencions en espais interiors. 

Inclou arquitectura d’interiors i arquitectures efímeres. 

H. Planejament i urbanisme. 

Inclou qualsevol figura de planejament urbanístic amb aprovació definitiva entre l’1 de 
gener de 2008 i el 31 de desembre de 2011. 

 

INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

Els requeriments d’inscripció, la seva mecànica, així com la documentació a 
presentar formada per text, imatges i plànols, amb les especificacions i descripció 
precisa, es farà efectiva i es penjarà al portal www.coac.net/mostra/, seguint les 
indicacions a tal efecte. Qualsevol dubte es pot fer arribar al correu 
mostra@coac.net 

La Demarcació de Barcelona del COAC, amb l’interès per difondre l’obra 
arquitectònica i el treball dels arquitectes amb el reconeixement implícit de la seva 
dedicació i esforç en l’exercici de la professió i la posada en valor del servei que 
aquest exercici aporta a la societat, es compromet a la seva divulgació pública tot 
reservant-se el dret de fer ús parcial o totalment de la documentació lliurada de 
totes les obres presentades. 
 
El preu d’inscripció per la participació a la Mostra és de 30 euros per la primera obra 
presentada i de 50 euros per la segona obra i les posteriors. 
 
 
TERMINIS 
 
El termini d’inscripció i presentació de la documentació d’aquesta convocatòria 
s’obrirà a partir del 25 de febrer 2013  i s’acabarà a les 14.00 h del 25 de març de 
2013. 
 



 

 

 
JURAT 
 

Es formaran quatre jurats integrats per 5 membres de diferents nacionalitats, amb 
diferents perfils professionals i diversos camps d’expertesa i amb majoria 
d’arquitectes.  

Cada jurat seleccionarà dues de les deu modalitats de la mostra. Els jurats actuaran 
d’acord amb les bases i estaran coordinats per un representant de la Demarcació 
de Barcelona del COAC i un secretari/a del Jurat, sense vot. 

L’acceptació de formar part del jurat comporta la renúncia expressa a optar a cap 
dels premis amb cap de les obres amb les que hagin tingut relació directa. 

El jurat procedirà als acords per majoria de vots. 

El jurat haurà d’incloure en l’acta una valoració de les obres seleccionades i podrà 
fer les mencions que cregui oportunes així com declarar desertes,reordenar les 
categories, o re-classificar alguna de les obres, si així ho convé. 

(En el cas d’haver de fer una nova classificació, l’autor/a rebrà una notificació 
escrita on se li sol·licitarà el vistiplau). 

 

SELECCIÓ I PREMIS 

El jurat emetrà dues actes, en la primera fase es farà una selecció de les obres 
presentades en cadascuna de les categories i en la segona s’atorgaran les 
mencions per a cada modalitat de la Mostra així com els premis descrits. El 
veredicte del jurat es donarà a conèixer en l’acte públic que es realitzarà a tal efecte 
i que serà anunciat durant el mes d’abril de 2013. 

 

GUARDONS ASSOCIATS A AQUESTA CONVOCATÒRIA 

Tot i que no hi ha convocat cap premi, paral·lelament a les modalitats pròpies de la 
Mostra, es contempla la possibilitat i serà anunciat durant el període d’inscripció.  

Els autors de les obres que optin al premi ho hauran de fer explícit en el moment de 
la publicació a la casella que s’habilitarà a tal efecte. 

 

 



 

 

PUBLICACIÓ DELS TREBALLS 

Tots els treballs que s'hagin presentat a la Mostra seran publicats a la xarxa i, si fos 
possible, en paper de la manera més massiva possible, atesa la voluntat de 
difondre’ls en mitjans de comunicació escrita. 

Els participants cediran els seus drets de propietat intel·lectual en favor del COAC 
de manera que aquest en pugui fer la divulgació que cregui més oportuna. 

 

 

 

(NOTA: la participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases. 
Qualsevol consideració no especificada en aquestes bases quedarà sota la decisió 
del Jurat) 
 



 
 
AUTORITZACIÓ 
 
La resposta  afirmativa a aquest requeriment de la inscripció suposa l’acceptació expressa de 
totes i cadascuna de les condicions expressades a continuació, així com altres condicions que 
les Mostres d’Arquitectura (biennals, triennals, o premis d’arquitectura) incloguin a les seves 
bases. De la mateixa manera autoritza al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (de 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 a les diverses Mostres d’Arquitectura que decideixi portar a terme, per sí 
mateix o a través de tercers, des de les diferents seus territorials de l’entitat, així com a 
través de les publicacions que el COAC per sí mateix o 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 voluntària i gratuïtament 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 las tasca.  
Els arquitectes hauran de disposar de l’autorització escrita del fotògraf del treball 
presentat per poder mostrar-lo al portal i/o a través de les publicacions esmentades 
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.  
 
La documentació a aportar estarà composada per: 

- Fotografies de l’obra acabada , segons els requeriments de mida i resolució 
exposats en la butlleta 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 medis de comunicació esmentats. 

- Escrit descriptiu de l’obra , segons els requeriments d’extensió màxima 
exposat en la butlleta d’inscripció. 

- Autorització escrita de l’arquitecte* 
- Autorització escrita del fotògraf* 
- Autorització escrita dels propietaris/promotors/ocu pant* 
- Altres documents : plànols, gràfics, esbossos,... segons els requeriments de 

mida, resolució i contingut exposats en la butlleta d’inscripció. 
 

 
*NOTA: Aquests documents s’hauran d’enviar via mail  al correu  mostra@coac.net 
És imprescindible la seva presentació per donar val idesa a la inscripció. 
 
 
ADVERTIMENT LEGAL 
Informació sobre el compliment de la Llei de Protecc ió de Dades 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Persona, li informem que les 
seves dades forment part d’un fitxer automatitzat propietat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Així 
mateix li informem sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per a 
la qual cosa haurà 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 
coac@coac.cat. 



 

AUTORITZACIÓ A LA PUBLICACIÓ DE PROJECTE I IMATGES 
(Arquitecte) 

 
EL Sr. ............................, 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 a les Mostres d’Arquitectura que el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC) decideixi portar a terme, des de les diferents seus territorials de 
l’entitat, així com a través de les publicacions que el COAC per sí mateix o a través de 
tercers autoritzats pel COAC, decideixi editar i divulgar, mitjançant qualsevol medi 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 següent material relatiu als esmentats 
treballs per al propòsit de difusió a través del portal d’internet de Mostres 
d’Arquitectura o 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 esmentades 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 esmentades 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.......................... 



 
 
 
 
 

AUTORITZACIÓ A LA PUBLICACIÓ D’IMATGES 
(Fotògraf) 

 
 
 
EL Sr. ............................, 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 a les Mostres d’Arquitectura que el COAC decideixi portar a 
terme, per sí mateix o través de tercers, des de les diferents seus territorials de 
l’entitat, així com a través de les publicacions que el COAC per sí mateix o a través de 
tercers autoritzats pel COAC, decideixi editar i divulgar, mitjançant qualsevol medi de 
comunicació escrit, digital, televisiu o radiofònic. La cessió de les fotografies es realitza 
amb caràcter voluntari i gratuït.   
 
Títol del treball Arquitecte Nom Imatge 
  
 
 
2.- El nom que haurà d’aparèixer en els crèdits fotogràfics d’autoria de les imatges és : 
........................................................................................  
 
 
 
 
Signat 
 
 
 
 
El Fotògraf ...................................... 
Data  
 
 
 
 
 
 
ADVERTIMENT LEGAL 
 
Informació sobre el compliment de la Llei de Protecc ió de Dades 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Persona, li informem que les 
seves dades forment part d’un fitxer automatitzat propietat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Així 
mateix li informem sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per a 
la qual cosa haurà 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 
coac@coac.cat. 



 
 
 
 
 
 

AUTORITZACIÓ A LA PUBLICACIÓ DELS PROJECTES 
(Propietari/Promotor/Ocupant) 

 
 
 
EL Sr. ............................, amb D.N.I núm. .............................. i domicili a ................, 
propietari de l’obra ................... (emplaçament, projectada i dirigida per .....................).  
 
 
 
 
MANIFESTA que coneix i dóna la seva conformitat per a la difusió, en qualsevol suport 
i mitjà dels materials de l’esmentat treball que tot seguit es relacionen, a través 
d’internet mitjançant el portal dedicat a les Mostres d’Arquitectura que el Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC) decideixi portar a terme, per sí mateix o través de 
tercers, des de les diferents seus territorials de l’entitat, així com a través de les 
publicacions que el COAC per sí mateix o a través de tercers autoritzats pel COAC, 
decideixi editar i divulgar, mitjançant qualsevol medi de comunicació escrit, digital, 
televisiu o radiofònic 
 
- Treball: 
 
 
 
 
 
Signat 
 
 
 
 
El Propietari/Promotor/Ocupant ........................ 
Data.......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADVERTIMENT LEGAL 
 
Informació sobre el compliment de la Llei de Protecc ió de Dades 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Persona, li informem que les 
seves dades forment part d’un fitxer automatitzat propietat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Així 
mateix li informem sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per a 
la qual cosa haurà 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 
coac@coac.cat. 
 




