Edició especial Recull de Mostres

Bases

Dintre de les accions del 16è Congrés
d’Arquitectura de Catalunya, el COAC obre
la base de dades de la Mostra d’Arquitectura
Catalana a tots aquells treballs desenvolupats
en un període de temps especialment condicionat
-2010/2015-, i que no hagin estat inscrits en
passades edicions

Setembre de 2016

1. INTRODUCCIÓ

El Programa Mostra d’Arquitectura Catalana recull l’herència de les biennals,
triennals i premis d’arquitectura organitzats fa prop de vint anys per Delegacions i
Demarcacions col·legials amb la voluntat de potenciar i donar a conèixer el treball
d’edificació i planejament dels arquitectes arreu del territori català i en l’àmbit
internacional.
També persegueix, no obstant això, mostrar altres formes i maneres d’exercir
aquest ofici -basades en la transversalitat i la resolució d’entorns complexos-, que
van més enllà de les atribucions clàssiques. Busca fer visible la versatilitat que ens
proporciona la nostra formació, la versatilitat d’un ofici que ofereix perfils
professionals molt diversos, i que permet desenvolupar múltiples exercicis, en
definitiva, múltiples Arquitectures.
D’aquesta manera el Programa Mostra esta obrint el focus i evolucionant cap a un
objectiu més ampli: Mostrar les Arquitectures de Catalunya.
El COAC, en l’entorn del 16è Congrés d’Arquitectura i a través de la Taula de
Mostres, vol ampliar i aprofundir la mirada sobre els últims anys de producció dels
seus col·legiats, en un context especialment condicionat, que va des de l’any 2010
fins el 2015, mitjançant la present convocatòria anomenada Recull de Mostres.
Per poder compilar tant les obres construïdes com altres treballs i tasques
realitzats en l’àmbit de les competències i el perfil propis dels arquitectes, el
Programa Mostra obre el seu registre per a que puguin ser inscrites totes aquelles
obres construides i tasques no incloses a la seva base de dades –no presentades
en anteriors Mostres-, finalitzades dintre del període de temps esmentat i
desenvolupades a qualsevol punt de l’estat espanyol.
Alhora aquesta convocatòria inclou un nou espai virtual on poder inscriure
accions, tasques, treballs, produccions,... no contemplades en les modalitats que
la Mostra acostuma a recollir en tant que relacionades amb l’edificació i
l’urbanisme. Aquest espai, anomenat Altres Modalitats, permet posar en valor i
divulgar les capacitats diverses que els/les arquitectes posen en pràctica per a
realitzar aquelles accions, tasques, etc...

2. PARTICIPACIÓ I ÀMBIT D’AQUESTA CONVOCATÒRIA

Qualsevol persona, entitat o institució interessada pot proposar les obres i treballs
que consideri oportuns, realitzats en l’àmbit territorial de tot l’estat espanyol,
seguint el procediment indicat al portal d’inscripció i l’abonament del preu
d’inscripció.
Poden optar a aquesta Mostra les obres finalitzades entre l’1 de gener de 2010 i
el 31 de desembre de 2015, construïdes o desenvolupades en l’àmbit territorial
determinat en el paràgraf anterior.

3. MODALITATS DE PRESENTACIÓ
-Edificis amb ús residencial
Inclou edificis unifamiliars de promoció privada o pública ..........................
Inclou edificis purifamiliars de promoció privada o pública..........................

apartat B
apartat C

-Edificis amb ús no residencial
Inclou edificis de nova planta de promoció pública ...................................
Inclou edificis de nova planta de promoció privada ..................................

apartat A
apartat D

-Intervencions parcials
Inclou intervencions de rehabilitació ..........................................................
Inclou intervencions interiors i exteriors, efímeres o Permanents...............

apartat E
apartat G

-Intervencions paisatgístiques i ordenació d’espais urbans......

apartat F

-Intervencions urbanístiques i de planejament
Inclou qualsevol figura de planejament urbanístic amb aprovació
definitiva entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2015 ...........

apartat H

-Altres Modalitats (nou espai d’inscripció)
Inclou accions, tasques i treballs d’intervenció en el sector de serveis, consultoria i
organització, en el mon de l’administració pública, la indústria,... i en altres sectors
econòmics i productius que no estiguin directament vinculats -o que no aboquin
necessariament- a l’edificació o al planejament (ja inclosos en els apartats de l’A a l’H), i
que treballin i aportin de manera clara valors i àrees de coneixement estretament
vinculades amb la formació i les atribucions pròpies dels arquitectes ......
apartat AM

4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR I PREUS D’INSCRIPCIÓ, I TRACTAMENT
DE LA INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

Els requeriments d’inscripció, la seva mecànica, així com la documentació a
presentar formada per un text -en tres idiomes: català, castellà i anglès- amb un
màxim de 1.000 caràcters, imatges, plànols i, opcionalment, vídeos, amb les
especificacions i descripció precisa, es farà efectiva i es penjarà al portal:
https://www.arquitectes.cat/ca/recull-de-mostres, seguint les indicacions a tal
efecte. Qualsevol dubte es pot fer arribar al correu:
mostra@coac.net
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 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 a la base de dades és de 30€ + IVA.

5. TERMINIS
El termini d’inscripció i presentació de la documentació d’aquesta convocatòria
s’obre el l’1 d’octubre de 2016, i s’acaba a les 24.00 h del 31 d’octubre de 2016.

6. COMITÈ DE VALORACIÓ

Es constituirà un comitè de valoració que realitzarà una tasca transversal d’anàlisi
de les obres del període establert –les ja inscrites en les seves respectives
convocatòries, i en l’actual, dintre del Congrés-, i emetrà unes conclusions que
seran recollides en els treballs finals del conjunt del Congrés.
No es contempla la concessió de premis ni guardons. Els membres del comitè
actuaran d’acord amb les bases i estaran coordinats pel propi Congrés.

7. PUBLICACIÓ DELS TREBALLS

Tots els treballs que s'hagin presentat a aquesta convocatòria 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
de la Taula de Mostres)

8. ANNEXOS A LA PRESENTACIÓ DE TREBALLS

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ A LA MOSTRA, I DOCUMENTACIÓ I
AUTORITZACIONS
El COAC proposa fer pública la tasca dels arquitectes a través d’Internet,
mitjançant el portal dedicat a les diverses Mostres d’Arquitectura Catalana 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.
Modalitats –apartats de la A fins la H-. En aquest cas la documentació a aportar
estarà composada per:
-

Fotografies de l’obra acabada: fins a 5 fotografies en format jpg de pes
màxim 2M, de 13x18cm a 300dpi (segons s’especifica a 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 sintètic de l’obra, en català, castellà i anglès, d’una
extensió màxima de 1000 caràcters amb espais inclosos (segons
s’especifica a la butlleta d’inscripció)

-

-

Altres documents: plànols, gràfics, esbossos,... Fins a 5 documents en
format pdf, de mida A4 apaïsat, pes màxim 2M, (segons s’especifica a la
butlleta d’inscripció)
Autorització escrita de l’arquitecte(*)
Autorització escrita del fotògraf(*)
Autorització escrita dels propietaris/promotors/ocupants(*)
Videos (opcional)

Altres Modalitats –apartat AM-. En aquest cas la documentació a aportar estarà
composada per:
- Fotografies descriptives: fins a 5 fotografies en format jpg de pes màxim
2M, de 13x18cm a 300dpi (segons s’especifica a 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’acció, tasca,..., en català, castellà i anglès, d’una
extensió màxima de 1000 caràcters amb espais inclosos (segons
s’especifica a la butlleta d’inscripció)
Altres documents descriptius (si s‘escau): plànols, gràfics, esbossos,...
Fins a 5 documents en format pdf, de mida A4 apaïsat, pes màxim 2M,
(segons s’especifica a la butlleta d’inscripció)
Aquests documents poden ser substituïts en part o totalment per més
imatges, documents amb intenció descriptiva d’altra naturalesa, etc...
Autorització escrita de l’arquitecte(*)
Autorització escrita del fotògraf(*)
Autorització escrita dels propietaris/promotors/ocupants(*)
Videos (opcional)

NOTA:
(*) Aquests documents s’hauran d’enviar via mail al correu mostra@coac.net
És imprescindible la seva presentació per donar validesa a la inscripció.

ADVERTIMENT LEGAL
Les dades que ens faciliti i aquelles que s´obtinguin de la seva relació amb nosaltres seran incorporades a un
fitxer o fitxers responsabilitat del Col·legi d´Arquitectes de Catalunya, amb les finalitats de manteniment,
compliment, desenvolupament, control i gestió de la seva sol·licitud i participació a la Mostra. Així mateix es
podran utilitzar les seves dades per a qualsevol altre finalitat prevista a les Bases de participació. En cas de
facilitar dades de tercers es compromet prèviament a cada tercer d´informar-lo i obtenir el seu consentiment
segons l´aquí exposat. Es podran comunicar les dades en cas que hi hagi obligació legal i/o contractual.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit acompanyant còpia de
document oficial que li identifiqui al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb domicili a la Plaça Nova, nº 5, Cp
08002, de Barcelona, o enviant un correu electrònic a dadespersonals@coac.net indicant en el sobre o en
l’assumpte del missatge: COAC Mostra.

AUTORITZACIÓ A LA PUBLICACIÓ DE PROJECTE I IMATGES (Arquitecte)

EL Sr./Sra ............................, 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.........................
ADVERTIMENT LEGAL
Les dades que ens faciliti i aquelles que s´obtinguin de la seva relació amb nosaltres seran incorporades a un fitxer o
fitxers responsabilitat del Col·legi d´Arquitectes de Catalunya, amb les finalitats de manteniment, compliment,
desenvolupament, control i gestió de la seva sol·licitud i participació a la Mostra. Així mateix es podran utilitzar les seves
dades per a qualsevol altre finalitat prevista a les Bases de participació. En cas de facilitar dades de tercers es
compromet prèviament a cada tercer d´informar-lo i obtenir el seu consentiment segons l´aquí exposat. Es podran
comunicar les dades en cas que hi hagi obligació legal i/o contractual. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit acompanyant còpia de document oficial que li identifiqui al Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, amb domicili a la Plaça Nova, nº 5, Cp 08002, de Barcelona, o enviant un correu electrònic a
dadespersonals@coac.net indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: COAC Mostra.

AUTORITZACIÓ A LA PUBLICACIÓ D’IMATGES (Fotògraf)

EL Sr/Sra. ........................, 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
Les dades que ens faciliti i aquelles que s´obtinguin de la seva relació amb nosaltres seran
incorporades a un fitxer o fitxers responsabilitat del Col·legi d´Arquitectes de Catalunya, amb les
finalitats de manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de la seva sol·licitud i
participació a la Mostra. Així mateix es podran utilitzar les seves dades per a qualsevol altre finalitat
prevista a les Bases de participació. En cas de facilitar dades de tercers es compromet prèviament a
cada tercer d´informar-lo i obtenir el seu consentiment segons l´aquí exposat. Es podran comunicar
les dades en cas que hi hagi obligació legal i/o contractual.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit
acompanyant còpia de document oficial que li identifiqui al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb
domicili a la Plaça Nova, nº 5, Cp 08002, de Barcelona, o enviant un correu electrònic a
dadespersonals@coac.net indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: COAC Mostra.

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
Les dades que ens faciliti i aquelles que s´obtinguin de la seva relació amb nosaltres seran
incorporades a un fitxer o fitxers responsabilitat del Col·legi d´Arquitectes de Catalunya, amb les
finalitats de manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de la seva sol·licitud i
participació a la Mostra. Així mateix es podran utilitzar les seves dades per a qualsevol altre finalitat
prevista a les Bases de participació. En cas de facilitar dades de tercers es compromet prèviament a
cada tercer d´informar-lo i obtenir el seu consentiment segons l´aquí exposat. Es podran comunicar
les dades en cas que hi hagi obligació legal i/o contractual.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit
acompanyant còpia de document oficial que li identifiqui al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb
domicili a la Plaça Nova, nº 5, Cp 08002, de Barcelona, o enviant un correu electrònic a
dadespersonals@coac.net indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: COAC Mostra.

