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        6a Mostra d’Arquitectura   

        de les Terres de Lleida  
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6a Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida  
  
El programa Mostres d'Arquitectura Catalana del COAC recull l’herència de les Biennals, Mostres, 
Triennals i Premis d’arquitectura organitzats durant més de quinze anys per seus, Delegacions i 
Demarcacions col·legials amb la voluntat de potenciar i donar a conèixer el treball dels/les arquitectes 
arreu del territori català.   

ÀMBIT  

La Demarcació de Lleida del Col·legi d´Arquitectes de Catalunya convoca la 6a Mostra d´Arquitectura de 
les Terres de Lleida per distingir les obres més significatives, acabades entre l´1 de gener de 2019 i el 31 
de desembre de 2022 en l´àmbit de la província de Lleida.  

L´objectiu de la Mostra és difondre l´arquitectura més rellevant realitzada a les nostres comarques, 
crear un fons documental i reconèixer i estimular els esforços dels autors i els agents implicats.  

PARTICIPACIÓ  

Qualsevol persona, entitat o institució interessada en aquests premis pot proposar les obres que 
consideri oportunes, amb la condició que hagin estat redactades per arquitecte/es o equips que integrin 
arquitecte/es entre els seus autors/es signants i aquests constitueixin més de la majoria simple dels co-
autors/es, amb independència de la tipologia, el programa i el pressupost, que s´hauran d´adscriure a 
una modalitat.  

El jurat prendrà en consideració totes les obres proposades, per bé que es reserva el dret de re-
classificar les obres presentades, descartar aquelles que al seu parer no s’atenguin a allò contingut en les 
presents bases i/o crear altres modalitats si les característiques de les obres així ho requerissin  

MODALITATS   

Les obres presentades s’adscriuran necessàriament a una  de les següents modalitats :  

1. Intervencions de nova planta d´ús públic 

2. Intervencions de nova planta d’ús residencial 

3. Intervencions de restauració, de rehabilitació o de reforma 

4. Intervencions en espais exteriors urbans o de paisatge 

5. Intervencions en espais interiors 

6. Intervencions efímeres 

  



 

INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ   

La Demarcació de Lleida del COAC, en el seu legítim 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 30,00 € + IVA (21%) per cada obra presentada.  

El compte per fer l’ingrés  és:   ARQUIA  ES87 3183 2500 0310 0068 4728   

(és necessari posar el nom de l’autor i el títol de l’obra presentada i presentar el resguard del 
pagament) 

Qualsevol dubte en referència al procediment d’inscripció i d’enviament de la documentació es pot fer 
arribar al correu mostra.lle@coac.net 

Documentació física. La documentació física necessària per a participar-hi és la següent:  

1. La documentació que els autors considerin necessària per a la comprensió de l'obra s'haurà de 
presentar muntada en un únic panell de cartró ploma d'1 cm de gruix, mida DIN A1 i de lectura 
vertical, indicant l’escala gràfica i l’orientació i correctament identificat amb el nom de l'obra i 
dels autors.  

2. Lliurar un USB amb la informació requerida de cada obra presentada (full d’inscripció, plànols, 
fotografies, memòria, annexes d’autoritzacions i resguard del pagament de la inscripció):  

1. Plànols 

 Fins a 5 plànols en format Pdf i DIN A4 apaïsat de màxim 2M. 
 Es recomana una imatge per plànol, cal tenir en compte que la mesura final que tindran les 

imatges al ser publicades en paper o panell no seran més grans que els formats estàndard 
13x18cm, aproximadament. 

2. Fotografies 

 Fins a 10 fotografies en format jpg o png amb una resolució de 300dpi i de 13x18cm 
apaïsades de màxim 2M. 

 Les fotografies presentades hauran de ser d'autoria pròpia dels/les arquitectes autors/es de 
les obres d'arquitectura presentades o hauran de disposar de l'autorització escrita del 
fotògraf. La presentació d'aquestes fotografies comporta l'expressa cessió dels drets de 
publicació per part del COAC en els medis de comunicació. 

        3. Memòria      

             •       Memòria descriptiva de l’obra presentada, en format word o Pdf, extensió màxima 1 A4. 



 

TERMINI DE PRESENTACIÓ   

El termini d'inscripció i presentació de la documentació d'aquesta convocatòria s’obrirà a partir del dia 
20 de gener de 2023, i s’acabarà a les 14h del dia 24 de febrer de 2023.   

En l’hora i data assenyalades caldrà que tota la informació sol·licitada hagi estat lliurada a la seu de la 
Demarcació de Lleida o haver enviat correu electrònic (mostra.lle@coac.net) amb el resguard 
d’enviament postal dins el termini. No s’admetrà cap material fora del termini.  

JURAT   

El jurat, que  actuarà d´acord amb les presents bases, estarà integrat pels arquitectes Bet Capdeferro de 
Bosch Capdeferro Arquitectura, Ignacio Pedrosa de Paredes Pedrosa Arquitectos i María González de 
SOL 89. 

A banda, la Demarcació designarà una persona com a secretari/a, que actuarà en tasques de suport al 
jurat, amb veu, però sense vot i per a qui regiran les mateixes condicions que per al jurat.  

Els membres del jurat podran, per causes justificades, delegar en una altra persona, si s’escau.  

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

El jurat haurà d'incloure en I‘acta una valoració de les obres seleccionades i podrà fer les mencions que 
cregui oportunes així com declarar desertes i reordenar les categories, o reclassificar alguna de les 
obres, si així ho acorda..   

Seguint els objectius del programa, Mostra està més a prop d’una exhibició que d’una competició. El 
seu objectiu no persegueix l’exaltació d’una obra per damunt de la resta, sinó posar en valor la feina 
que, voluntàriament, els arquitectes volen fer pública.   

Serà, doncs, tasca dels membres del jurat l’analitzar i debatre sobre totes les obres presentades; 
destacar, si ho considera adient, aquelles obres que pels seus valors arquitectònics siguin rellevants; i 
explicar de manera clara, divulgativa i sintètica les conclusions i la seva motivació.  

Les decisions del jurat caldrà que sempre siguin motivades.  

SELECCIÓ I PREMIS   

Es realitzaran tres fases de selecció:  

• Primera, obres seleccionades.  

• Segona, obres finalistes, d’entre les seleccionades  

• Tercera, obres premiades, d´entre les finalistes, de cadascuna de les modalitats   



 

El jurat elevarà dues actes diferents: una primera, on hi constaran les obres seleccionades que es 
podran donar a conèixer amb caràcter previ; i una segona, el contingut de la qual es farà públic en l’acte 
de lliurament de premis, amb les obres finalistes i premiades en cada categoria.  

DIFUSIÓ   

La Demarcació de Lleida del COAC, amb l’esperit de difondre l´arquitectura d´aquesta Demarcació, podrà 
organitzar tants actes de divulgació dels treballs de la Mostra com consideri.   

Es farà una exposició  de les obres seleccionades, finalistes i premiades que s´inaugurarà coincidint amb 
l´acte públic en el qual es donarà a conèixer el veredicte del jurat. També s´editarà un catàleg que 
recollirà totes aquestes obres.   

A banda d’això, tots els treballs que s'hagin presentat a la Mostra seran publicats a la xarxa web de la 
Mostra d’Arquitectura de Catalunya, dins l’espai de la Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida.  

La mera participació implica la cessió dels drets de propietat intel·lectual i sobre les imatges per a la seva 
publicació en favor del COAC de manera que aquest en pugui fer la divulgació que cregui més escaient. 
És responsabilitat de cada arquitecte assegurar-se que els esmentats drets poden ser cedits a la Mostra.  

Els premis no tenen dotació econòmica, per bé que els finalistes i premiats rebran un diploma que així 
ho acredita.  

La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació de les bases.   

Qualsevol consideració no especificada en aquestes bases quedarà sota la decisió del Jurat.   



 

 

6è Premi Ignasi Miquel per a joves arquitectes  
 
PRESENTACIÓ  

L’exercici de l’Arquitectura, en l’àmbit de les Terres de Lleida, s’enfronta habitualment a un triple 
repte:  

1. Un repte tècnic, que fa referència a la necessitat de construir, amb solidesa i qualitat, l’hàbitat 
humà.  

2. Un repte cultural, que fa referència a les alternatives que l’exercici de l’Arquitectura, per la seva 
naturalesa artística, ofereix i sol·licita.  

3. Un repte social, que es planteja com a conseqüència dels dos primers, en el moment en que cal  
pensar, projectar i construir en un lloc concret i amb unes preexistències tècniques, 
econòmiques, culturals i socials determinades.  

A aquests reptes que planteja l’exercici de l’Arquitectura, s’hi pot respondre de diverses maneres que 
són mereixedores d’atenció quan la resposta és proporcionada als termes de l’encàrrec i resolta amb 
austeritat i contenció.  

D’entre aquestes respostes n’hi ha que esdevenen especialment interessants i dignes de menció pel 
fet que treballen en la recerca d’una expressió compromesa tant amb l’arquitectura contemporània 
com amb la revisió i actualització dels aspectes tipològics més característics de la cultura constructiva 
del lloc on aquesta es materialitza.  

La trajectòria professional d´Ignasi Miquel, és un bon exemple i resumeix aquestes virtuts, i el seu 
llegat inspira la convocatòria d´aquest premi.  

 

ÀMBIT  

La Demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya convoca el 6è Premi Ignasi Miquel 
per a Joves Arquitectes amb la voluntat de distingir les obres més representatives d´aquestes virtuts 
construïdes pels joves arquitectes, acabades entre l´1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2022 
en l´àmbit de la Demarcació de Lleida.  

L´objectiu del Premi Ignasi Miquel per a Joves Arquitectes és difondre l´arquitectura més rellevant 
realitzada pels joves arquitectes en les nostres terres, crear un fons documental i reconèixer i 
estimular els esforços dels autors/es i els/les agents que la fan possible.  

  
PARTICIPACIÓ  

Qualsevol persona, entitat o institució interessada en aquests premis pot proposar les obres que 
consideri oportunes, amb la condició que siguin redactades per arquitecte/es o equips que integrin 



 

arquitecte/es entre els seus autors/es en més de la meitat dels seus redactors/es, i la majoria simple 
dels quals compleixin amb la condició d´ésser menors de 40 anys a la data de finalització de les obres, 
amb independència de la tipologia, el programa i el pressupost, sense que calgui adscriure-les a cap 
modalitat; i estar col·legiat a la Demarcació de Lleida del COAC.  

El jurat prendrà en consideració totes les obres presentades, per bé que es reserva el dret de rebutjar 
aquelles que no s’adaptin a les condicions estipulades en les presents bases o si es demostra falta de 
veracitat de les dades, i a descartar aquelles que al seu parer no s’atenguin a allò contingut en les 
presents bases. Atès que el Premi Ignasi Miquel vol ser un reconeixement ampli a una actitud més 
que no pas a una obra concreta, no podran participar en la present edició dels premis aquells 
arquitectes o equips d’arquitectes o que ja hagin estat guardonats en anteriors edicions.  
  
INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ   
Els requeriments d'inscripció, terminis, la seva mecànica, així com la documentació a presentar 
formada per text, imatges i plànols, amb les especificacions i descripció precisa, ja queda registrada i 
recollida en el moment de fer la inscripció de l’obra.  

JURAT   

El jurat, que valorarà l’adjudicació d’aquest premi serà el mateix que actuarà pel conjunt de la 6a. 
Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida i sota les mateixes condicions.  

El jurat haurà d'incloure en I ‘acta del 6è Premi Ignasi Miquel per a Joves Arquitectes una valoració 
del premi. El jurat podrà declarar desert el premi, i el seu veredicte no admetrà apel·lació.   

DIFUSIÓ   

La Demarcació de Lleida del COAC, amb l’esperit de difondre l´arquitectura d´aquesta Demarcació, 
podrà organitzar tants actes de divulgació dels treballs del Premi Ignasi Miquel com consideri.   

Es farà una exposició de les obres premiades que s´inaugurarà coincidint amb l´acte públic en el qual 
es donarà a conèixer el veredicte del jurat. També s´editarà un catàleg que recollirà totes aquestes 
obres.   

A banda d’això, tots els treballs que s'hagin presentat seran publicats a la xarxa web de la Mostra 
d’Arquitectura de Catalunya, dins l’espai del Premi Ignasi Miquel per a Joves Arquitectes  

La mera participació implica la cessió dels drets de propietat intel·lectual i sobre les imatges per a la 
seva publicació en favor del COAC de manera que aquest en pugui fer la divulgació que cregui més 
escaient. És responsabilitat de cada arquitecte assegurar-se que els esmentats drets poden ser cedits 
a la Mostra.  

Els premis no tenen dotació econòmica, per bé que els finalistes i premiats rebran un diploma que així 
ho acredita.  

La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació de les bases.   

Qualsevol consideració no especificada en aquestes bases quedarà sota la decisió del Jurat  



 

 

ANNEXOS  

  

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ  

ADVERTIMENTS LEGALS  

FITXA DE L’OBRA I AUTORITZACIONS  
  
  
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ  

  
La inscripció en aquesta Mostra i Premi suposa l’acceptació expressa de totes i cadascuna de les 
condicions expressades a continuació, així com altres condicions que les Mostres d’Arquitectura 
incloguin a les seves bases. De la mateixa manera autoritza al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (des 
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/les arquitectes abans esmentada serà mostrada a través de la documentació que els/les 
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/Les 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/Les arquitectes hauran de disposar de l’autorització escrita del fotògraf/a 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/Les arquitectes hauran de disposar de l’autorització escrita del promotor/a-propietari/a-ocupant 
del treball presentat per poder mostrar-lo al portal i/o a través de les publicacions esmentades.  



 

 

ADVERTIMENT LEGAL  

Informació sobre el compliment de la normativa sobre Protecció de Dades. En compliment del que 
disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica de Protecció de 
Dades Personals i el Reial Decret 1720/2007, les dades personals que els participants facilitin 
voluntàriament en registrar-se a la Mostra i/o al Premi, seran tractades i conservades durant els 
terminis necessaris pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya com a responsable del tractament, amb la 
finalitat de gestionar la participació als mateixos, sense que es produeixin comunicacions o cessions 
de dades a tercers aliens a l’organització dels mateixos, és a dir, als membres del Jurat i a la Diputació 
de Lleida.  

Les dades facilitades  es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut i sempre que 
els seus titulars no exerceixin cap dret dels que els emparen. No es comunicaran a tercers, excepte 
per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el 
consentiment previ dels titulars. Un cop les dades ja no siguin necessàries, seran anonimitzades de 
forma irreversible  i tractades de forma agregada per realitzar estadístiques per l'estudi i anàlisis de 
les necessitats de les activitats professionals i les necessitats socials relacionades amb l’Arquitectura i 
l’Urbanisme. 

Els titulars de les dades tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació i supressió de les mateixes i la 
limitació i oposició al seu tractament, per la qual cosa s’hauran d’adreçar al Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, amb domicili a Plaça Nova, 5  08002 Barcelona, o enviar un correu electrònic a 
dadespersonals@coac.net, junt amb una fotocòpia del seu document oficial d’identitat o passaport, 
indicant el tipus de dret que volen exercir. Els titulars de les dades també tenen dret a  retirar el 
consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del 
tractament efectuat abans de la retirada del mateix, però pot impedir la participació en el Premi o la 
Mostra. També tenen dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades http://apdcat.gencat.cat/ca/inici, si consideren que el tractament de dades personals no 
s'ajusta a la normativa vigent.   



 

 
 
DOCUMENTACIÓ A APORTAR  
    
RELATIVA A L’OBRA  
  
- Fitxa d’inscripció de l’obra 

 
- Fotografies de l’obra acabada, segons els requeriments de mida i resolució exposats en el 

formulari d’inscripció. 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.  
  

- Altres documents: plànols, gràfics, esbossos,... segons els requeriments de mida, resolució i 
contingut  exposats en la butlleta d’inscripció.  

  
   RELATIVA A LES PERSONES  
  
  - Autorització escrita de l’arquitecte/a  
  - Autorització escrita del fotògraf/a  
   - Autorització escrita dels propietaris/es o els promotors/es  
 
Els/Les participants són els únics  responsables d’estar en possessió dels legítims drets d’explotació de 
la propietat intel·lectual que els permet presentar els treballs com a propis, i hauran d’autoritzar i de 
comptar amb les corresponents autoritzacions per a la divulgació de tot el material aportat, 
fotografies, textos, gràfics, etc..., mitjançant la signatura dels corresponents documents d’autorització. 
 
NOTA: Aquests tres documents s’hauran d’incloure signats a l’USB que s’ha de lliurar. És imprescindible 
la seva presentació per donar validesa a la inscripció; i els originals poden ser requerits en qualsevol 
moment.  



 

 
 
FITXA D’INSCRIPCIÓ D’OBRA  
 
L’ obra presentada s’adscriurà a una  de les següents modalitats de la 
6a Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida  :  
 
1. Intervencions de nova planta d´ús públic 
2. Intervencions de nova planta d’ús residencial 
3. Intervencions de restauració, de rehabilitació o de reforma 
4. Intervencions en espais exteriors urbans o de paisatge 
5. Intervencions en espais interiors 
6. Intervencions efímeres 
 
 
L’ obra es presenta al 6è Premi Ignasi Miquel per a joves arquitectes: 
Sí 
No 
 
 
 
Obra 
 
Nom de l’obra: 
Data d’inici: 
Data d’acabament: 
Adreça: 
Població: 
Comarca: 
Nom del promotor: 
Nom del constructor: 
 
Autors/es de l’obra 
 
Nom de l’autor arquitecte/a: 
Adreça professional: 
Telèfon: 
Correu electrònic: 
Col·laboradors/es: 
Fotògraf/a: 
 
 
 
 
  
 


