
6a Edició - Premis d’Arquitectura  de Mallorca 2014, 2015 i 2016 
 

Bases 
 
1. Presentació dels Premis 
Es convoca la sisena edició dels Premis d’Arquitectura de Mallorca, corresponent als anys 2014, 
2015 i 2016, amb la finalitat de recollir una mostra significativa de l’arquitectura construïda a 
l’illa en aquests tres anys, contribuir a la difusió i reconeixement col·lectiu de l’arquitectura de 
qualitat i servir de punt de reflexió i estímul per als arquitectes. 
  
 
2. Organisme convocant 
L’organisme convocant d’aquesta 6a edició dels Premis és la Demarcació Mallorca del 
Col·legi Oficial d´Arquitectes de les Illes Balears, en endavant COAIB-Demarcació 
Mallorca. 
 
La Junta de la Demarcació, en sesió de data 9/03/2017, aprovà las Bases d’aquesta 
convocatoria. 
 

 
3. Objecte i àmbit del concurs 
L’objecte dels Premis és seleccionar i premiar les obres més significatives finalitzades a Mallorca 
als anys 2014, 2015 i 2016, així com la trajectòria professional, d’un mínim de 30 anys, d’un 
arquitecte que hagi desenvolupat la seva activitat preferentment a Mallorca.  
 
Les obres a concurs seran aquelles el certificat final d’obra de les quals s’hagi visat dins 
d’aquests tres anys, o en el cas d’obres que no hagin requerit el visat, que es disposi de 
document acreditatiu de finalització en aquest mateix període.  
 
 
4. Concursants i obres a concurs 
Podrà participar qualsevol arquitecte col·legiat a algun dels Col·legis d’Arquitectes de l’Estat 
Espanyol. 
 
 
5. Inscripció 
Els interessats en participar hauran de formalitzar la inscripció omplint el Formulari i remetent-lo 
per correu electrònic  a la Secretaria del COAIB–Demarcació Mallorca, dirigit al president de la 
Demarcació, dins del termini fixat, junt amb la documentació gràfica que s’especifica en el punt 
9 d’aquestes bases. 
 
També es prendran en consideració aquelles obres que, reunint els requisits exigits, siguin 
presentades mitjançant la formalització d’inscripció, per altres arquitectes diferents dels seus 
autors, prèvia autorització i acceptació de les bases dels arquitectes autors. 
 
Les  candidatures al premi a la millor trajectòria professional seran presentades al Jurat, en el 
seu cas, de forma raonada,  per la Junta de Govern del COAIB o per la Junta de Demarcació 
Mallorca. 
 
Només es prendran en consideració les inscripcions rebudes dins del termini. 
 

 



6. Desenvolupament dels premis i selecció de les obres 
La selecció d’obres es realitzarà en dos fases: 
 
La primera fase consistirà en una selecció de les obres presentades a concurs, que seran 
designades per a la fase final. 
 
El Jurat d’aquesta primera fase de preselecció podrà incloure obres que, al seu judici, siguin 
mereixedores de passar a la fase final, tot i que no hagin estat presentades pels seus autors o 
per altres arquitectes, prèvia autorització i acceptació de les bases per part dels arquitectes 
autors.  
 
La segona fase o fase final consistirà en la visita a les obres seleccionades i en la designació de 
premiats i la comunicació del resultat del Jurat. 
 
 
7.  Jurat 
Els membres del Jurat seran designats per la Junta de la Demarcació Mallorca. No podran ser 
membres del Jurat els arquitectes que participin en la convocatòria. 
 
El Jurat es reunirà en les dos fases esmentades, la primera per fer una selecció dels treballs 
presentats i la segona per visitar les obres seleccionades. 
 
Estarà format per un president, un secretari i arquitectes residents i no residents de reconegut 
prestigi. El nombre podrà variar entre las fases, així com la seva composició.  
 
El Jurat podrà realitzar canvis de categoria dels apartats del concurs d’obres en concret. 
 
 
8. Categories del Concurs 
Els presents premis consten, d’una banda del premi a la trajectòria professional d’un 
arquitecte/s que hagi/n desenvolupat la seva activitat, durant al menys 30 anys, preferentment 
a Mallorca i d’altra, dels premis corresponents als següents apartats d’obra construïda i amb 
final d’obra en el període de 2014 a 2016: 
 
Cada obra podrà presentar-se a una única categoria de les següents: 
1. Habitatge unifamiliar 
2. Habitatge plurifamiliar 
3. Edificis públics o col·lectius  
4. Espais exteriors i projectes urbans 
5. Actuacions en edificis existents 
6. Interiorisme i disseny  
 
 
9. Documentació 
Tots els treballs presentats s’acompanyaran de la corresponent fitxa d’inscripció, omplerta 
amb el màxim rigor i exactitud, mitjançant una còpia impresa que s’adjuntarà a la resta de 
documentació de l’obra.  
 
El COAIB declina tota responsabilitat respecte a l’autenticitat de les dades expressades pels 
participants a les fitxes d’inscripció.  
 
Només les dades d’aquesta fitxa d’inscripció seran les que figurin a qualsevol informació 



que la organització faci sobre els treballs.  
 
A més d’aquesta fitxa, la documentació necessària serà la següent: La documentació que els 
autors considerin necessària per a la comprensió de l’obra s’haurà de presentar muntada en 2 
panells de cartró ploma d’1cm de gruix, de mida DIN A1 i de lectura vertical, correctament 
identificat amb el nom de l’obra i dels autors.  
 
En el mateix paquet, però en un sobre a part, s’inclourà la fitxa d’inscripció i un DVD amb la 
imatge dels panells en PDF a 300dpi, i un màxim de fins a vuit fotografies amb alta 
resolució, 4 de les mateixes també a baixa resolució, i cinc plànols que l’autor consideri 
imprescindibles per a la comprensió del treball.  
 
Les fotos han d’estar preferiblement a color i s’han de presentar digitalitzades en format TIF, 
JPG o EPS a una resolució de 300dpi i una mida mínima de DIN A4 -escollir 4 d’aquestes 
fotografies a 96dpi per a la pàgina web-.  
 
Els plànols (plantes, seccions, alçats...) han de ser arxius digitals en format EPS o TIF 
a 600 dpi d’una mida mínima de DIN A4.  
 
 
Per a la nomenclatura dels arxius, seguiu els següents criteris: 
Categoria_Nom de l’estudi Número d’obra_Document_Número del document_Resolució 
 
Categoria:  
VU per habitatge unifamiliar  
VP per habitatge plurifamiliar  
EP per edificis públics o col·lectius  
EX per espais exteriors i projectes urbans  
AE per actuacions en edificis existents  
ID per interiorisme i disseny  
 
Document: 
PL plànol  
FT fotografia  
PN panell  
FC fitxa 
 
Resolució (només per a fotografies): 
A Alta 
W web 
 
Exemples: 
EP_Torres01_FT02_W 
AE_Torres02_PN02 
 
Tota la informació requerida haurà de presentar-se convenientment protegida.  
 
El COAIB no tindrà l’obligació de retornar aquest material.  
 
El COAIB podrà utilitzar aquest material, lliure de qualsevol pagament dels drets de reproducció, 
per a fer la difusió corresponent (anuari, publicacions, exposicions, mitjans de comunicació). 
S’haurà de fer constar el crèdit corresponent a l’autor o autors de les fotografies.  



 
Aquesta documentació haurà d’enviar-se per missatgeria o lliurar-se a la Secretaria del COAIB, 
carrer de la Portella 14, 4a planta, 07001 Palma, tel. 971 22 86 31-32, de dilluns a divendres, de 
10 a 14 h.  
  
En el cas del premi a la trajectòria professional es presentarà un currículum d’un màxim de 10 
fulls Din A4, també en format pdf. 
 
 
10. Calendari 
 
Inscripció i entrega de documentació: Fins les 14 hores del 26 de maig de 2017 
      Serà vàlida la data i hora del certificat d’enviament   
 
Selecció i comunicació d’obres 
i trajectòries seleccionades:                         15 de juny de 2017  
 
Concessió i entrega de Premis:         7 de juliol de 2017  
 
 
11. Premis 
El Jurat constituït decidirà, de forma raonada, els següents premis: 
 
1.-  Premi a la millor trajectòria professional, Convocatoria 2014, 2015 i 2016. 
 
2.- Premi a la millor obra en cadascuna de les categories del concurs. El jurat podrà concedir 
Mencions Especials.  
 
Els premis poden quedar deserts en qualsevol dels Apartats.  
 
      
12. Exposició 
El veredicte del Jurat es donarà a conéixer en un acte públic, coincident amb la inauguració de 
l’exposició de les obres seleccionades i el sopar de germanor de l’estiu de 2017. 
 
 
13. Drets d’autor i propiedad intel·lectual 
Els drets de propietat intel·lectual de tots els treballs son dels seus autors.  
 
A l’efecte de confeccionar la publicació de la 6a edició dels Premio d’Arquitectura de Mallorca 
2014, 2015 i 2016, els drets d’explotació de la documentació presentada quedaran traspassats, 
a aquesta fi, al COAIB, pel fet de presentació a la convocatoria dels premis. 
 
 
14. Informació i consultes 
Secretaria de la Demarcació Mallorca del COAIB  
Tel.: 971 228 632 
E-mail: concursos@coaib.es 
Web: www.coaib.org 
 
La interpretació de les presents bases correspondrà al Jurat amb l’assessoria del gerent i de 
l’assessor jurídic del COAIB. 



 
 


