
 
 

 
AJAC VII Premi Joves Arquitectes 
 

 

Col.legi d’Arquitectes de 
Catalunya 
Arcs, 1-3 4a. Planta 
08002 Barcelona  
Tel. 93 3067828 Fax 93 4123964 
E. mail: agrupacions@coac.net 

 
 
Es convoca el VII Premi Joves Arquitectes per valorar les noves obres, projectes i treballs d’investigació més 
rellevants dels arquitectes joves en el període 2008-2009. Es pretén donar a conèixer la producció dels arquitectes 
joves, recolzant així la seva projecció. 

 
Àmbits 
 
La convocatòria es divideix en quatre àmbits: 

 
Àmbit  a) 
Projectes arquitectònics: 
Obra construïda 
 
 

Àmbit  b) 
Projectes arquitectònics: 
Obra no construïda 

Àmbit  c) 
Treballs d’investigació 
relacionats amb la difusió  
de l’arquitectura: 
. Articles                     
. Assaigs 

Àmbit d) 
Projectes final de carrera 
(PFC) 
 

 
Qui pot participar? 

 
Per a  participar és necessari ser arquitecte o estudiant d’arquitectura, menor de 40 anys (a data 31 de desembre de 
2009). 
 
Requisits 
 
Tots els treballs presentats han d’haver estat realitzats (àmbit B, C, D) o construïts (àmbit A)  dins del període comprès 
entre el 1-01-2008 al 31-12-2009.  
 
No s’acceptaran treballs realitzats en col·laboració amb arquitectes majors de 40 anys. 
 
Tots els treballs presentats han de ser originals de la persona inscrita i no haver estat premiats amb anterioritat. 
 
Inscripció i entrega de la documentació  
 
L’entrega de tota la documentació té com a data límit el 5 de juliol de 2010 (abans de les 13.00 hores).  
 
Documentació 
 
Àmbit a) Obra construïda 
 
Què presentar? 
 
Treball resumit en  4 din A3 màxim, sense format rígid. 
Composats amb plànols, memòria i imatges virtuals o 
fotografies. 
 
Una còpia  a color i quatre copies del joc que poden ser en 
b/n (per al jurat). Cinc còpies en total. 

 
 
Com? 
 
Totes les còpies entregades sense relligar. Cada còpia 
dins un sobre tancat amb el lema i l’àmbit escrits 
visiblement a l’exterior. 
 
S’aconsella que els textos estiguin escrits en català o 
castellà i anglès.  

 
Àmbit b) Obra  no construïda 
 
Què presentar? 
 
Treball resumit en  4 din A3 màxim,sense format rígid. 
Composats amb plànols, memòria i imatges virtuals o 
fotografies. 
 
Una còpia  a color i quatre copies del joc que poden ser en 
b/n (per al jurat). Cinc còpies en total. 

 
 
Com? 
 
Totes les còpies entregades sense relligar. Cada còpia 
dins un sobre tancat amb el lema i l’àmbit escrits 
visiblement a l’exterior. 
 
S’aconsella que els textos estiguin escrits en català o 
castellà i anglès. 

 



 
 
Àmbit c) Articles i Assaigs 
 
Què presentar? 
 
Els articles màxim:  10 pàgines + 1 pàg. resum 
Els assaigs màxim:  30 pàgines + 1 pàg. resum 
( Cada pàgina 5000 caràcters màxim)  
 
Tots han d’anar acompanyat d’una pàgina de resum.  
 
Cal entregar quatre còpies. No s’admeten tesis doctorals 

 
 
Com? 
 
Totes les còpies entregades sense relligar. Cada còpia 
dins un sobre tancat amb el lema i l’àmbit escrits 
visiblement a l’exterior. 
 
S’aconsella que els textos estiguin escrits en català (amb 
traducció al castellà) o castellà. 

 
 
Àmbit d) Projectes Final de Carrera 
 
Què presentar? 
 
Treball resumit en  4 din A3 màxim, sense format rígid. 
Composats amb plànols, memòria i imatges virtuals o 
fotografies. 
 
Una còpia  a color i tres copies del joc que poden ser en 
b/n (per al jurat). Quatre còpies en total. 

 
 
 
Com? 
 
Totes les còpies entregades sense relligar. Cada còpia 
dins un sobre tancat amb el lema i l’àmbit escrits 
visiblement a l’exterior. 
 
 
S’aconsella que els textos estiguin escrits en català o 
castellà i anglès. 

 
El material entregat serà sempre anònim i portarà el lema i l’àmbit pel que es presenta. Aquest figurarà en cada 
una de les làmines entregades (àmbits a, b i d) o a la portada del treball (àmbit c).  
 
Cada joc de documentació en sobres per separat amb lema i àmbit a l’exterior. 
 
Més documentació necessària:  
 
Un sobre tancat, de dimensions 21x11cm aprox., que contindrà les referències personals a l’interior (nom, cognoms, 
data de naixement, fotocopia del DNI o passaport, direcció de contacte i telèfon/fax).  A l’exterior constarà el 
lema i l’àmbit en el que es vol participar. 
 
Full d’inscripció i Declaració Jurada. S’adjunta a les bases. 

 
 
Criteris de selecció 
 

Àmbit  a)  i  b) 
 
Qualitat arquitectònica           45 punts 
Capacitat interlocutora  
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 del treball          25 punts 
Qualitat del  
desenvolupament  
del treball                               25 punts 
Aportació del treball a 
l’àmbit de l’arquitectura          25 punts 
 

Àmbit  d)  
 
Qualitat arquitectònica          40 punts 
Capacitat interlocutora  
amb l’entorn                          20 punts 
Incorporació de criteris 
 de sostenibilitat                    20 punts 
Innovació de la proposta       15 punts 
 

 
Jurat  
 
Àmbit  a)   
Toni Casamor 
Smilian Radic 
Alejandro Aravena 
David Basulto 

Àmbit  b)   
Esteve Bonell 
Antonio Jimenez 
Alejandro Arcuri 

Àmbit  c) 
Rozanna Montiel 
Ethel Baraona 
Miquel Adrià 

Àmbit  d)  
Rosa Rull 
Daniela Hartmann 
Andreas Quednau 

 
Els premis no podran declarar-se deserts. El veredicte serà inapel·lable i es farà públic durant el mes d’octubre de 
2010, en un acte públic de lliurament de premis dins el Simposi AJAC - Wonderland. 



 
 
 
 
Premis 
 

Àmbit  a)   
 
3 premis ex-aequo 
 

Àmbit  b)   
 
3 premis ex-aequo 

Àmbit  c)  
Articles:      2 premis ex-aequo 
Assaigs:     2 premis ex-aequo 

Àmbit  d)  
 
3 premis ex-aequo 

 
Els treballs premiats seran objecte d’una publicació i una exposició a la seu del COAC. Els autors rebran un 
diploma acreditatiu i participaran en el cicle de tertúlies Inexperiències explicant la seva obra. Es farà ressò en els 
mitjans de comunicació dins l’àmbit de l’arquitectura.  
 
Propietat intel·lectual  
 

La propietat intel·lectual dels treballs presentats pertany als autors. 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.
 
 



 
 
 
BUTLLETI D’INSCRIPCIÓ AJAC VII PREMI JOVES ARQUITECTES  
 
   
Membres  AJAC ......... 10,00€  (IVA inclòs) 
 
Estudiants (adjuntar còpia de la matrícula curs 2009- 2010) ..........25,00€ (IVA inclòs) 
 
Altres........60,00€  (IVA inclòs) 
 
(els preus són per cada obra o treball presentat a concurs) 
 
Lema: ................................................................................................................................................................................    
 
Àmbit  a) obra construïda  ......  Àmbit  b) obra no construïda ....... 
 
Àmbit c) article .....  assaig ......  Àmbit d) PFC   ....... 
                                                                                                                            
    
Noms i Cognoms...............................................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................    NIF.................................................... 
 
Adreça:.............................................................................................................................................................................. 
 
Telèfon:................................   Correu electrònic:  ....................................................................................... 
   
 
Entregar aquest butlletí d’inscripció, el resguard de pagament i tota la documentació, a la Secretaria de l’AJAC, a 
l’atenció d’Esther Martín   
 
c/ Arcs 1-3 4ª pl. 08002 Barcelona  Tel. 933067828  Fax. 934123964   e-mail. ajac@coac.net  
 
Forma de pagament: transferència bancària, fent constar AJAC VII premi joves arquitectes i el lema del treball   
 
Núm.  De compte:  Caixa d’Arquitectes c/c 3183-0800-83-0000004369 
 
 
DECLARACIÓ JURADA 
 
Declaro sota la meva responsabilitat que la documentació entregada amb la finalitat de participar en la convocatòria 
del Premi AJAC VII no ha estat premiada amb anterioritat.  
 
El  treball que presento  ha estat realitzat (àmbit B, C, D) o construït ( àmbit A)  dins del període comprès entre el  
1-01-2008 al 31-12-2009.  
 
I en cas d’haver-lo realitzat en equip, cap dels membres d’aquests, era major de 40 any a data 31 de desembre de 
2009. 
 
 
 
 
 
 
 

............................................., a .................................................... de 2010 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Signat 


