


1.  Objecte del contracte

Aquestes bases tenen per objecte la contractació d’un 
projecte de disseny i comissariat per l’exposició de la 
23a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques 
de Girona 2020. 

Aquesta proposta s’haurà d’ajustar al marc conceptual  
i a l‘import de producció establerts. 

Hi haurà una única fase de concurs. S’hi podran 
presentar totes les persones físiques o jurídiques 
interessades i que estiguin col·legiades.

Els participants cediran a la Demarcació de Girona del 
COAC tots els drets d’explotació sobre la documentació 
presentada al present concurs.

La inauguració de l’exposició es portarà a terme durant 
l’acte de lliurament dels Premis el dia 12 de juny de 2020 
a la Sala d’Exposicions de la Pia Almoina a la Demarcació 
de Girona del COAC.

2.  Import del contracte 

El valor del contracte és de 2.000 euros (impostos 
no inclosos) en concepte d’honoraris pel projecte 
guanyador.

3.  Jurat 

La Demarcació de Girona del COAC constituirà un Jurat 
que emetrà un veredicte nomenant un guanyador que 
realitzarà el projecte de disseny i comissariat.

El Jurat el compondran tres membres de la Junta de la 
Demarcació de Girona del COAC: 

•  Sr. Marc Riera; President

•  Sr. Jordi Ortega; Secretari 

•  Sra. Sílvia Musquera; Vocal responsable de Cultura

•  Sra. Helena Hugas; assessora jurídica de la Demarcació 
- Secretària del Jurat, amb veu i sense vot.   

4.  Informació per a la presentació  
de sol·licituds 

A l’Annex 1 es faciliten als participants els plànols de 
les sales de la Demarcació de Girona del COAC i la 
Delegació de l’Alt Empordà en les que, com a mínim, 
haurà d’ubicar-se l’exposició.

5.  Requisits, documentació, termini i lloc  
de recepció de sol·licituds 

 Capacitat per contractar i requisits per poder
concursar

Els participants en el concurs hauran de ser col·legiats. 
Si es tracta d’un equip, un dels membres haurà de ser 
arquitecte col·legiat.

Documentació 
  
Currículum Vitae amb la trajectòria professional (obres, 
publicacions, concursos, premis...) i fent referència  
a propostes o obres similars a l’objecte del concurs. 

Pre-proposta gràfica i/o escrita del projecte expositiu.

Previsió de costos de producció i muntatge. (vegeu punt 9) 

Extensió màxima de la documentació: dues pàgines 
DIN-A3 a una cara

El termini pel lliurament del material corresponent a la 
23a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques 
de Girona s’obrirà el dilluns 27 de gener de 2020  
i finalitzarà a les 13.00 hores del divendres 14 de febrer 
de 2020 

Les propostes hauran de ser originals i presentades al 
portal web www.premisarquitecturagirona.cat. 

Un cop es pengi la documentació, s’enviarà als 
participants la fitxa de participació com a acusament 
de rebuda al correu electrònic corresponent, que els 
permetrà participar en el present concurs.

6. Valoració de la documentació

Una vegada finalitzat el termini de presentació de 
sol·licituds, es comprovarà la documentació aportada 
pels participants, i, el Jurat, d’entre les sol·licituds 
presentades, en seleccionarà una com a guanyadora. 

El jurat podrà sol·licitar una entrevista personal als 
candidats millor puntuats i podrà declarar deserta 
la convocatòria en el cas que cap de les sol·licituds 
compleixi suficientment amb els criteris demanats. 
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Aquesta elecció es durà a terme valorant la 
documentació presentada i l’entrevista exposada 
anteriorment, en els casos que s’hagi acordat realitzar-la.

•  20 punts: Currículum Vitae i explicació de projectes 
similars

•  80 punts: Pre-proposta d’exposició dels Premis 
d’Arquitectura de les Comarques de Girona

Es comunicarà el resultat durant el mes de febrer.

7.  Contractació del guanyador del concurs  
i cessió de drets

S’ofereix al guanyador del concurs la signatura d’un 
contracte mercantil d’arrendament de serveis.  
El contracte inclourà totes les clàusules que regularan la 
relació contractual de l’encàrrec i s’incorporarà al mateix 
el present plec de clàusules.

Per a l’elaboració del projecte, el comissari/a seleccionat 
treballarà conjuntament amb la Vocalia de Cultura de la 
Demarcació de Girona del COAC.

8. Marc conceptual 

Per a la proposta expositiva dels Premis d’Arquitectura 
de les Comarques de Girona 2020  es valoraran els 
següents requisits:

•  Que prioritzi la visibilitat de les obres distingint les 
seleccionades de les premiades.

•  Que sigui adaptable a diversos espais expositius, com 
la sala d’exposicions de la Pia Almoina a la Demarcació 
de Girona del COAC, on s’inaugurarà, a la Delegació 
de l’Alt Empordà i a la Universitat de Girona. Els plànols 
dels diversos espais s’adjunten a l’Annex 1.  

•  Que incorpori tots els elements gràfics necessaris 
(títol exposició, textos i crèdits...)

•  Que sigui autoportant i resistent als diversos 
muntatges i desmuntatges

•  Que es pugui muntar i desmuntar per part de 
personal no especialitzat i de fàcil transport en un 
turisme tipus furgoneta 

•  Que utilitzi elements i materials reciclables i/o 
reutilitzables

L’exposició ha de garantir la confidencialitat del 
veredicte del jurat fins a la finalització de l’acte de 
lliurament dels Premis, moment en què es desvetllarà al 
públic assistent la documentació exposada. Es requereix 
la descripció d’aquest procés.

La Demarcació de Girona del COAC posa a disposició 
del comissariat 2 monitors professionals de 65 polzades. 
(1.467,4x848x55,9mm) inclòs el disc dur que les enllaça.

A títol informatiu el nombre de projectes exposats a les 
últimes edicions han estat els següents:

•  2019 – 26 obres

•  2018 – 33 obres

•  2017 – 43 obres

9. Import màxim de producció i itinerància

L’import màxim de la producció és de 4.000 euros 
(impostos no inclosos). Aquest import inclou els 
següents elements relacionats amb la producció i 
muntatge de l’exposició: 

•  Producció de l’exposició. (gràfica, elements expositius, 
protecció dels elements expositius, vinils, il·luminació, 
moqueta (12,6x4,8 m) cablejat,...)

•  Muntatge de l’exposició a la Pia Almoina.  

•  Embalatge per tal de fer possible la itinerància als 
diversos espais.

L’import màxim de les itineràncies és de 2.100 euros 
(impostos no inclosos).Aquest import inclou els següents 
desplaçaments:

•  Desmuntatge a Girona – Muntatge a Olot: 600 euros 
(impostos no inclosos)

•  Desmuntatge a Olot – Muntatge a Figueres: 600 euros 
(impostos no inclosos)

•  Desmuntatge a Figueres – Muntatge a UdG: 600 euros 
(impostos no inclosos)

•  Desmuntatge a UdG – retorn a magatzem: 300 euros 
(impostos no inclosos)

En el cas que es necessiti transport i muntatge 
especialitzat haurà d’estar contemplat en l’import 
d’itinerància.

L’exposició serà propietat de la Demarcació de 
Girona del COAC i es reserva el dret de modificar les 
itineràncies previstes.

El seguiment de l’execució pressupostària del projecte, 
a càrrec de la Vocalia de Cultura de la Demarcació de 
Girona del COAC, podrà comportar canvis en el disseny, 
contingut i la producció de l’exposició per tal d’ajustar-se 
a l’import màxim establert.
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