PREMI BAUMIT D’ARQUITECTURA
PRESENTACIÓ
El 'Premi Baumit d’Arquitectura' és un guardó de convocatòria bianual, promogut per
l'empresa Baumit, especialista en Sistemes SATE i revestiments per a façanes, i
organitzat per Arquitectes per l’Arquitectura, que neix amb la voluntat de distingir i
donar a conèixer les obres i projectes més significatius construïts o desenvolupats
durant el període corresponent, reconeixent els valors imprescindibles per aconseguir
una bona arquitectura, la creativitat i la qualitat, als quals afegiríem potenciar
l'eficiència i els avantatges energètics.
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Poden optar al guardó d'aquesta primera edició a la categoria 'OBRA REALITZADA' les
obres construïdes de nova planta o d'intervenció en obra existent realitzades amb
sistema SATE entre l'1 de gener de 2018 i el 15 de novembre de 2019 a Catalunya i les
Illes Balears, i en la categoria 'PROJECTE' els projectes d'arquitectura que prescriguin els
sistemes SATE de Baumit en la seva memòria en el mateix període i lloc, i que l'obra es
trobi en espera de realització.
Es valoraran i quantificaran els avantatges constructius i energètics dels projectes i
obres presentats, per la qual cosa s'ha de detallar la justificació quantitativa dels guanys
energètics de la solució aportada, en el cas d'una obra nova respecte a una solució
convencional, i en el cas d'una rehabilitació, respecte a l'obra original.
Les obres i projectes que vulguin optar als premis han de ser presentades per
l'arquitecte responsable de la proposta, i els projectes d'obra real hauran de comptar
amb l'assessorament en la prescripció de Baumit.
Es podran presentar les obres que es consideri convenient, realitzant una inscripció per
a cada proposta.

La participació en aquests premis suposa l'acceptació d'aquestes bases.
L'organització dels premis es reserva el dret de reproduir informació i imatges de les
obres finalistes i premiades en tots els suports documentals que consideri necessari. No
es faran públiques les propostes presentades que no hagin estat seleccionades com a
finalistes.
INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ
Cal fer la preinscripció mitjançant correu electrònic dirigit a info@arqxarq.es, amb la
informació següent:
Nom, cognoms i DNI de l'autor / autors
Telèfon i correu electrònic de contacte
Nom i data del projecte
Un cop realitzada la preinscripció, es rebrà per correu electrònic el número de
participant que servirà per identificar la documentació de l'obra candidata, que
s'enviarà igualment mitjançant del correu electrònic info@arqxarq.es, amb la
informació següent:
Número de participant
Lema de la proposta
Memòria i dades de l'obra
1 panell A2 vertical, en format PDF, que no superi els 5 MB i que inclogui la següent
informació:
Fotografia/es representativa/es
Documentació gràfica de l'obra: plantes, alçats i seccions representatives
Descripció de les estratègies i solucions constructives rellevants: axonometria i / o
detalls constructius
Descripció dels avantatges i solucions energètiques aportades
El termini màxim per a la inscripció i presentació de la documentació és les 23:59 del dia
15 de novembre de 2019.
La inscripció és gratuïta. Només es podrà realitzar per correu electrònic i només serà
vàlida si es lliura la documentació que es detalla dins dels terminis especificats en
aquestes bases.
Consultes sobre la convocatòria a l'adreça de correu electrònic: info@arqxarq.es i el
telèfon 652 37 18 95.

JURAT
El jurat, format per professionals de l'arquitectura i la construcció de reconeguda
trajectòria, serà l'encarregat d'adjudicar els premis. En l'edició de 2019 estarà format
per:
Claudi Aguiló, arquitecte, Aureli Mora, arquitecte, i Jordi Romeu, arquitecte.
L'acceptació de formar part del jurat comporta, per part dels membres d'aquest, la
renúncia a la presentació d'obra pròpia o d'obres amb les que hagin mantingut una
relació directa. El jurat actuarà col·legiadament i prendrà els acords per majoria de vots.
El jurat determinarà els criteris de valoració dels treballs premiats, que quedaran
reflectits en l'acta de la concessió dels premis, així com les motivacions de la decisió. Les
decisions del jurat seran inapel·lables. El jurat es reserva el dret de visitar les obres que
segons el seu criteri consideri convenient. Si el jurat ho sol·licita, s'ha de posar a la seva
disposició qualsevol informació addicional que necessiti.
PREMIS
El jurat, d'entre les propostes finalistes, atorgarà un premi de 2.000.- € en la categoria
‘OBRA REALITZADA’ a l'obra construïda guanyadora, i un premi de 1.000.- € en la
categoria ‘PROJECTE’ al projecte d'obra guanyador. El guanyador d'’OBRA REALITZADA’
accedirà automàticament a l'edició europea del 'Premi d'Arquitectura Baumit Life
Challenge'.
Els premis no podran ser declarats deserts ni poden ser concedits ex aequo. Els
projectes presentats en la categoria ‘PROJECTE’ podran tornar a presentar-se al premi
en les següents edicions en la categoria ‘OBRA REALITZADA’ quan l'obra es materialitzi.
La lectura del veredicte i el lliurament dels guardons es duran a terme en un acte públic
que tindrà lloc durant el mes de gener de 2020. La data i el lloc de l'esdeveniment seran
publicats per l'organització amb antelació.

Barcelona, juliol de 2019

