
 

 

 

Concurs d’aparadors al Born i Sant Antoni 

 

1. ENTITAT CONVOCANT 

 

L’entitat convocant del present concurs és el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (en 

endavant COAC). 

 

La comunicació i consultes en relació amb aquest concurs es mantindrà amb: 

inscripcions@coac.net 

 

 

 

2. OBJECTE DEL CONCURS 

 

L'objecte del concurs consisteix en la selecció de 10 equips per dissenyar i produir 

diversos aparadors de comerços de la ciutat.  

 

El Concurs d’aparadors, organitzat pel Col·legi d’Arquitectes en motiu de la Setmana 

d’Arquitectura, pretén vincular projectes arquitectònics amb espais de gran visibilitat 

comercial, donant oportunitat tant a arquitectes perquè desenvolupin un projecte 

d’arquitectura efímera com a comerciants perquè puguin gaudir d’un aparador 

diferent i guanyar visibilitat del seu establiment i el seu producte. Es treballaran dos eixos 

comercials, el Born i Sant Antoni, i cada equip guanyador desenvoluparà un aparador 

a cada un d’aquests barris.  

 

L’objectiu final del disseny d’un aparador és ressaltar i donar màxima visibilitat a allò que 

ofereix cada comerç. És per això que els equips guanyadors hauran d’establir contacte 

amb els comerciants (es facilitarà el contacte des del Col·legi d’Arquitectes) per veure 

quins son els punts forts del seu negoci, què necessiten ressaltar i de quin material 

disposen. 

 

 

 

3. TIPUS DE CONCURS 

 

Es tracta d’un concurs de selecció d’equips amb intervenció de jurat en una fase i amb 

contractació posterior als 10 equips guanyadors. El pressupost per desenvolupar la 



 

 

 

proposta és de 500 € + iva (per executar 2 aparadors) dels quals 400 € seran en concepte 

d’honoraris i 100 € es destinaran a material per dur a terme el projecte (que s’hauran de 

justificar). 

 

És obert a tots els arquitectes col·legiats, capacitats legalment per exercir la professió i  

que no es trobin incursos en cap causa d’incompatibilitat, i societats d’arquitectes 

professionals inscrites al COAC.   

 

La participació podrà fer-se a títol individual o formant equip. En aquest últim cas s’haurà 

de nomenar un responsable que haurà de ser arquitecte col·legiat i declarar el nom i la 

professió de cadascun dels components.  

 

Cada component només podrà ser-ho d'un dels equips que concorren al concurs.  

 

 

4. INCOMPATIBILITATS 

 

Sense perjudici de les incompatibilitats professionals o legals establertes, no podran 

participar en aquest concurs: 

 

- Els membres del Jurat i Comissió Tècnica, de la Junta de Govern del COAC, de les Juntes 

Directives de les Demarcacions i els delegats de les respectives Delegacions. 

 

- El personal que hagi participat en l’elaboració de les prescripcions tècniques o dels 

documents preparatoris sempre que aquesta  participació pugui provocar restriccions 

a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat  respecte de la resta de 

participants. 

 

La prohibició s’estén igualment, en ambdós casos, si guarda relació de parentiu fins al 

segon grau de consanguinitat i segon d’afinitat, associació professional permanent o 

temporal actual. 

 

- Els treballadors al servei del COAC. 

 

 

5. DOCUMENTACIÓ QUE ES LLIURA ALS 10 EQUIPS GUANYADORS 

 

El COAC facilitarà als equips seleccionats la documentació necessària, que consistirà 

en: 



 

 

 

 

- Ubicació dels aparadors assignats. 

- Telèfon i persona de contacte de cada comerç. 

 

El COAC proporcionarà una persona que mediarà en tot el procés, des de l’assignació 

dels aparadors a cada equip guanyador, garantint el contacte correcte entre 

participants i comerciants i fent seguiment del desenvolupament dels projectes.  

 

 

6. COMPOSICIÓ DEL JURAT 

 

El jurat estarà constituït pels següents membres: 

 

- Un representant de la Junta de la Demarcació de Barcelona del COAC 

- Un representant del Grup de Treball de Retail del COAC 

- Un representant de la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona 

- Un representant de l’organització del concurs 

  

La resolució del jurat serà irrevocable i vinculant.  

 

 

7. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ  

 

El termini de presentació de la documentació finalitzarà el dimecres 10 de maig a les 

12.00 hores. 

 

La documentació es presentarà per correu electrònic a l’adreça inscripcions@coac.net 

mitjançant 2 arxius comprimits (màxim 10 MB entre els 2 arxius), que incorporaran la 

documentació escanejada a  la qual es refereix la cl. 8, seguint el següent esquema:  

 

 

 Arxiu 1  

Carpeta 

Comprimida ZIP 

Arxiu 2 

Carpeta 

Comprimida ZIP 

 Títol:  

Cat B_ Arxiu 1_ 

Documentació 

Administrativa_  

Títol:  

Cat B_ Arxiu 2 _ 

Referències 

mailto:inscripcions@coac.net


 

 

 

Nom Equip o 

Arquitecte 

tècniques_ Nom 

Equip o Arquitecte 

 

 

El participant no podrà presentar més d’una proposta ni figurar en més d’un equip. Cas 

de fer-ho, serà causa de la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest. 

 

 

8. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  

 

8.1. Els arxius tindran el contingut següent: 

 

Arxiu núm. 1. Documentació administrativa: 

 

a) Sol·licitud de participació i declaració responsable segons Annex A  

 

b) Document Nacional d'Identitat del licitador.  

 

c) Escriptura de constitució o modificació de la societat.   

 

d) Justificació de la solvència tècnica o professional: certificat de la corresponent 

col·legiació (en cas de ser col·legiat al COAC o societat inscrita al COAC no serà 

necessari, sent comprovat pel mateix Col·legi). 

 

 

Arxiu núm. 2. Referències tècniques  

  

a) 1 DIN A3 amb projectes similars realitzats per l’equip, ja siguin de disseny d’aparadors, 

arquitectura efímera, retail o el que es cregui convenient, relacionat amb les 

característiques del concurs. 

 

b) 1 DINA 4 amb dades mínimes de CV de l’equip. 

  

 

Tots els documents  seran a una sola cara. 

 



 

 

 

El COAC podrà demanar altra documentació als equips si considera insuficient la 

justificació aportada. En cas que no pugui aportar-se, comportarà la no valoració del 

treball o l’exclusió del concurs segons el cas.  

 

 

8.2. Si s’observen errors o defectes materials de caràcter esmenable a la documentació, es 

podrà concedir, si es considera convenient, un termini de tres dies hàbils per presentar 

l’esmena. La notificació es farà al correu electrònic especificat a la sol·licitud.   

 

 

9. SELECCIÓ  

 

9.1. L’Oficina de Concursos del COAC examinarà i qualificarà prèviament la validesa formal 

dels esmentats documents, així com també si contenen tot allò que hom exigeix en 

aquest plec. 

 

9.2. A la vista de la documentació presentada pels licitadors admesos, el Jurat seleccionarà 

10 equips en virtut dels criteris següents:  

 

Currículum i experiència de l’equip, originalitat dels projectes, visibilitat dels productes 

en els exemples presentats, impacte de les propostes.  

 

 

10. RESOLUCIÓ DEL JURAT 

 

El Jurat farà constar en un informe, signat pels seus membres, la classificació de les 

propostes, tenint en compte els mèrits de cada un, juntament amb les seves 

observacions. 

 

 

11. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

 

Els autors mantindran la propietat intel·lectual dels treballs presentats. Els seleccionats 

han de cedir a l'entitat convocant únicament els drets d'explotació que corresponguin 

segons l'objecte del concurs. 

 

Sense consentiment exprés de cada seleccionat, de conformitat amb la Llei de 

propietat intel·lectual, no es podran utilitzar aspectes concrets dels seus plans o projectes 

per refondre’ls en la nova proposta. 



 

 

 

 

 

12. EXPOSICIÓ DELS TREBALLS 

 

El COAC es reserva el dret de donar la més amplia divulgació del resultat del concurs a 

través de qualsevol mitjà de difusió, així com de les idees presentades. Els seleccionats, 

en cas de no resultar guanyadors del concurs, tenen dret a mantenir l'anonimat del seu 

treball, si així ho han fet constar a la seva proposta. 

 

 

13. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

 

El fet de presentar-se al concurs convocat implica per part dels concursants el 

coneixement i acceptació de les presents bases. 

 

 

14. DESENVOLUPAMENT POSTERIOR 

 

Un cop s’hagin triat els 10 equips seleccionats, l’organització del concurs es posarà en 

contacte amb aquests per notificar-los quins 2 aparadors han de treballar, així com 

facilitar-los el contacte amb els comerciants pertinents i controlar el disseny i execució 

del projecte. 

 

El muntatge dels aparadors es durà a terme el dia 18 de maig i aquest restarà exposat 

del 19 al 27 de maig (Setmana d’Arquitectura). Després d’aquesta data s’haurà de 

desmuntar en cas que es vulgui recuperar el material.  

 
  



 

 

 

ANNEX A: SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
(en cas de persona física) 
Nom .................................................................amb DNI ........................, domiciliat a ...................................... 
núm. de col·legiat ........ Col·legi ............................... 

 
(en cas de persona jurídica) 
Raó social ........................................ amb CIF ............................., domiciliada a............................................... 
inscrita al COAC ............. i representada per....................................................., amb DNI................................ 
núm. de col·legiat ........ Col·legi .................... 
 

Assabentat/s del Concurs convocat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya: 

CONCURS PER SELECCIONAR 10 EQUIPS PER AL DISSENY I PRODUCCIÓ DE 20 APARADORS AL BORN I 
SANT ANTONI  
 

Declara:  

1. Que disposa/en de la capacitat per concursar i no està incurs en cap prohibició de contractar,  

2. Que coneix/en el contingut de les bases que regulen el concurs  
 

Sol·licita:  

Que s’accepti la seva participació, per a la qual aporta la següent documentació:  

 

1. Aquest document de sol·licitud de participació  

2. Tots els documents requerits en les bases que regulen el present concurs.  

 

i facilita les següents dades a efecte de notificacions:  

Adreça.............................................................................. de................................ CP......................................  

Telèfon............................... Fax................................... Mail................... Lema................(en la categoria C) 

 

Signat: 

a ........................................... el dia......................de...................de................  

Nota: En cas de diversos participants, tots ells signaran aquest document. 



 

 

 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les 
seves dades formen part d’un fitxer automatitzat propietat de Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb la 
finalitat de promoció i difusió de les nostres activitats i serveis. Així mateix l’informem sobre la possibilitat 
d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per la qual cosa haurà de dirigir l’ esmentada 
petició en els termes i condicions que estableix la llei a: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Plaça Nova 5, 
08002. Barcelona 
 
 


