


El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) té com 
a una de les seves principals funcions fer visible els 
valors de l’arquitectura difonent la tasca professional 
dels arquitectes, acció que desplega en múltiples 
formats per tot el territori.

La Demarcació de Girona del COAC, des del 1997, 
convoca els Premis d’Arquitectura de les Comarques 
de Girona, mostrant la qualitat i el rigor dels 
professionals i de l’arquitectura realitzada en  l’àmbit 
territorial de la Demarcació.

A la 24a edició dels Premis d’Arquitectura de les 
Comarques de Girona 2022 es podran presentar els 
projectes realitzats durant els anys 2020 i 2021 dins 
una de les quatre categories: Arquitectures, Interiors, 
Paisatges i Efímers.

Bases de la 24a Edició dels Premis 
d’Arquitectura de les Comarques  
de Girona 2022

Les candidatures presentades s’exposaran, durant els 
mesos de març i abril, a la sala “La Cova”.

Les obres seleccionades i premiades passaran 
a formar part de l’arxiu dels premis, a la web 
premisarquitecuragirona.cat. Els més de 600 registres 
que integren les 23 edicions anteriors es poden 
consultar per llocs, tipologies i autors amb accés obert 
als professionals, investigadors i ciutadans.

http://www.premisarquitecuragirona.cat


Es visitaran les obres que es considerin oportunes  
i l’organització es posarà en contacte amb els promotors 
per coordinar les visites del Jurat. 

Els criteris de valoració seran decisió del Jurat.

La decisió del Jurat serà inapel·lable.

La Demarcació de Girona del COAC es reserva el dret de 
modificar la configuració del Jurat en cas de ser baixa 
algun dels seus components, així com l’alteració de les 
dates de la reunió.

5. Reconeixements

Premis Jurat

El Jurat atorgarà els premis que consideri oportuns per  
a cada categoria designada.

Premi de l’opinió

S’atorgarà un premi de l’opinió a l’obra més votada entre 
totes les obres presentades, mitjançant un aplicatiu 
que permetrà el vot electrònic des del portal web 
premisarquitecturagirona.cat

Els autors de les obres guardonades rebran un diploma 
acreditatiu durant l’acte de lliurament dels Premis.

6. Documentació

Tota la documentació serà digital i es penjarà al portal 
www.premisarquitecturagirona.cat, en un arxiu únic 
comprimit en format zip d’un pes màxim de 200MB

1.  PDF del panell a 300 dpi de resolució, segons pautes de 
composició descarregables al portal web.

2.  Un màxim de 7 fotografies, numerades en ordre de 
preferència, en format mínim 20 x 24 cm digitalitzades 
en format TIFF, JPG o EPS amb una resolució de 300 
dpi a CMYK.

3.  Plànols que l’autor consideri imprescindibles per a la 
comprensió del treball en format JPG, EPS o TIFF, amb 
una resolució de 300 dpi i mida mínima DIN-A4.

4.   Text descriptiu de màxim 1000 caràcters espais 
inclosos, en format .docx (Word). En el cas de superar 
aquesta extensió, es tallarà automàticament als 1000 
caràcters.

5.  Un plànol o croquis de l’emplaçament i l’itinerari per 
tal de facilitar la visita del Jurat, si s’escau.

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 als Premis. 
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1. Àmbit

La Demarcació de Girona del COAC convoca la 24a 
edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de 
Girona. L’àmbit d’aquests premis són les Comarques 
de Girona. Dins les categories Arquitectures, Interiors, 
Paisatges i Efímers, poden optar-hi les obres acabades 
entre l’1 de gener del 2020 i el 31 de desembre de 2021. 

2. Participació

Qualsevol persona, entitat o institució interessada en 
aquests premis pot proposar les obres que consideri 
oportunes sempre que en sigui l’autor, el propietari  
o el promotor.

3. Categories

L’objectiu és premiar les obres més significatives 
realitzades a qualsevol localització de les Comarques 
Gironines. Caldrà inscriure les obres en una de les quatre 
modalitats següents:

•  Arquitectures: obres de nova planta, reformes  
i rehabilitacions.

•  Interiors: obres on l’accent recaigui en el tractament  
de l’espai interior.

•  Paisatges: obres en espais urbans com carrers, places... 
i en espais naturals, parcs, jardins…

•  Efímers: obres de durada limitada com exposicions, 
muntatges, escenografies.

4. Jurat

El Jurat, que actuarà d’acord amb aquestes bases, estarà 
format per:

•  Jurat: Izaskun Chinchilla, presidenta, Montse Nogués  
i Marta Benedicto (Cierto Estudio) com a vocals.

•  Secretària: Sílvia Musquera, vocal de la Junta Directiva 
de la Demarcació de Girona del COAC.

L’acceptació de formar part del Jurat comporta, per part 
dels membres d’aquest, la renúncia a presentar l’obra 
pròpia amb les quals hagin mantingut una relació directa.

El Jurat prendrà en consideració totes les obres 
proposades, sempre que no hi hagi contradicció amb  
les bases. 

El Jurat es reunirà presencialment durant la primera 
setmana de març i farà una selecció de les obres 
presentades, reservant-se el dret de canviar-les 
de categoria.  

http://premisarquitecturagirona.cat
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Tots els participants autoritzen la Demarcació de Girona 
del COAC a organitzar actes i exposicions i a editar un 
catàleg amb les propostes seleccionades i premiades, 
així com a utilitzar-les per a la difusió dels Premis 
d’Arquitectura en aquesta i futures edicions, dins i fora 
de l'àmbit col·legial, tant en suport paper com en suport 
digital.

La Demarcació del COAC es reserva el dret d’utilitzar 
les imatges presentades per activitats de difusió d’àmbit 
cultural o de l’activitat col·legial en general. Així mateix, 
es reserva el dret a cedir el material presentat a aquells 
mitjans de comunicació que ho sol·licitin, sempre que 
es tracti de la difusió dels Premis d'Arquitectura de les 
Comarques de Girona.

La Demarcació de Girona del COAC amb la voluntat 
de fer una major difusió de les obres, es reserva el 
dret d’organitzar activitats, actes, una visita a les 
obres seleccionades i una visita a les obres premiades 
informant prèviament i demanant col·laboració als 
propietaris i autors.

Més informació al telèfon 972 41 27 27 o al correu 
electrònic cultura.gir@coac.cat.

Bases

El format i les pautes de composició del panell A1 són 
obligatoris. En cas que la documentació presentada 
no s’ajusti als criteris establerts, la Demarcació de 
Girona del COAC podrà demanar als participants que 
adaptin el panell a les normes del plec conferint un 
termini d’esmena de tres dies. En cap cas s’admetrà 
informació addicional a la inicialment presentada. 
Aquells participants que no s’ajustin al format al previst 
en aquest plec i al requeriment d’esmena, no podran ser 
admesos als Premis.

En el cas de ser seleccionat, la Demarcació de Girona del 
COAC pot demanar material addicional si ho considerés 
necessari.

7. Calendari

El termini pel lliurament per lliurar la documentació 
corresponent a la 24a edició dels Premis d’Arquitectura 
de les Comarques de Girona s’iniciarà el dia de la 
publicació de les bases i finalitzarà a les 14.00 hores del 
divendres 21 de gener. No s’acceptarà documentació 
fora d’aquest termini.

Durant el mes de març s’exposaran a la sala “La Cova” 
de la Demarcació de Girona del COAC, edifici de la Pia 
Almoina, i al portal web dels Premis, la totalitat de les 
obres presentades.
 
El dijous 28 d’abril es donaran a conèixer les obres 
seleccionades.

El divendres 27 de maig es donaran a conèixer les obres 
premiades en un acte públic a la seu de la Demarcació de 
Girona del COAC.

8. Condicions Generals 

El fet de participar als Premis d’Arquitectura de 
les Comarques de Girona implica el coneixement i 
l’acceptació per part dels participants de les presents 
bases en la seva integritat. 

Els participants es faran càrrec dels drets d’autor 
que pugui generar tot el material presentat i seran 
responsables d’haver obtingut l’autorització necessària per 
a presentar-se als Premis per part dels autors, propietaris, 
promotors, usuaris o d’aquells que tinguin drets legítims 
sobre l’obra i el material presentats. Així mateix, Els 
participants assumiran el cost de qualsevol reclamació o 
despesa en concepte de drets de propietat intel·lectual, 
de protecció del dret d’intimitat o de qualsevol altre 
tipus que no sigui imputable al COAC, derivades de la 
reproducció i l'explotació per part del COAC dels treballs 
presentats, tant si aquesta prové de fotògrafs com de 
propietaris o promotors dels projectes presentats.


