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PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

1/Inscripció al certamen
Per formalitzar la candidatura cal emplenar la fitxa d’inscripció que 
s’adjunta amb aquestes bases i que també es pot trobar al web del 
Cateb (www.cateb.cat/premis) o a les seves oficines. 

Per al Premi als Treballs Final de Grau, hi ha una fitxa específica.

La fitxa es pot enviar:

Per correu electrònic, a premis@cateb.cat

Per correu postal, a Cateb, Secretariat dels Premis 
(c. Bon Pastor 5, 4a planta · 08021 Barcelona)

Personalment, a la seu central o a qualsevol delegació del 
Cateb.

2/Documentació que cal presentar

DOCUMENTACIÓ DE L’OBRA DE REFERÈNCIA

Memòria de 5 pàgines aproximadament, que justifiqui els valors que 
es volen destacar i que estan en funció de la categoria a la qual es 
presenta. 

En el cas del Premi als Treballs Final de Grau, es tracta d'un resum del 
Treball, juntament amb el Treball complet.

Un mínim de 3 fotografies de l’obra acabada, especificant l’autoria o 
propietat de les fotos.

Un mínim de 5 fotografies del procés constructiu que expliquin i 
justifiquin els valors que es volen destacar a la candidatura i que estan 
en funció de la categoria o categories en les quals es presenta. 

En el cas dels Treballs Final de Grau, només caldran 5 fotografies o 
gràfics, que exemplifiquin la temàtica del treball.

Com a material complementari, es poden presentar plànols de l’obra, 
documents annexos i/o esquemes i croquis.

DOCUMENTACIÓ DE LES CANDIDATURES

Breu currículum del candidat o candidata o bé dels candidats.
Fotografia del candidat o candidata o bé dels candidats (persona o 
equip).

FORMATS

La documentació sol·licitada es pot presentar en qualsevol format. 
Pel que fa a les fotografies és preferible que es presentin a part en 
format digital.

3/Presentació de documentació
La documentació dels candidats o candidates i de l’obra de referència 
s’ha de fer arribar al Secretariat dels Premis a través del correu 
electrònic premis@cateb.cat, per correu convencional a c/Bon Pastor, 
5, 4a planta  08021 Barcelona o bé personalment. També podrà 
presentar-se a qualsevol de les delegacions del Cateb. 

Totes les candidatures presentades rebran un correu de confirmació.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES A LA 20a EDICIÓ 
DELS PREMIS CATALUNYA CONSTRUCCIÓ FINALITZA EL 17 D’ABRIL 
DE 2023 A LES 14 HORES.

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de 
Barcelona (Cateb) convoca la vintena 
edició dels Premis Catalunya Construcció, 
amb els quals volem reconèixer l’esforç 
dels professionals i empresaris del sector i 
premiar les persones que, amb el seu 
treball han contribuït a millorar la qualitat, 
la gestió, la sostenibilitat, la innovació i 
la seguretat en la construcció a Catalunya.

BASES
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7/Les candidatures que vulguin participar a la vintena edició dels Premis 
Catalunya Construcció han de presentar la fitxa d’inscripció correctament 
emplenada, com també tota la documentació que s’especifica al punt 2 de 
l’apartat “Presentació de candidatures”, en els formats requerits i abans de 
les 14 hores del 17 d’abril de 2023.

8/Per al Premi Especial a la Trajectòria Professional i el Premi al Treball 
Final de Grau, el Comitè Organitzador dels premis traslladarà al Jurat les 
nominacions presentades que compleixin els criteris establerts en la 
definició dels premis. En el primer cas, els/les professionals hauran de tenir 
domicili professional o empresarial a Catalunya o bé haver-hi desenvolupat la 
seva activitat, encara que no de manera exclusiva. En el segon, hi podran 
optar els/les estudiants d’arquitectura tècnica adscrits/es a qualsevol de les 
escoles de Catalunya. El treball haurà d’haver estat ja presentat i valorat.

9/La documentació presentada no es retornarà. El Cateb podrà reproduir 
la part d’aquesta documentació que consideri necessària per tal de fer-ne 
difusió a través dels mitjans de comunicació, publicacions del Cateb i 
exposicions. Amb aquesta finalitat, els candidats autoritzen al Cateb a 
reproduir imatges de l’obra acabada i el seu procés, així com dels equips 
tècnics que formen part de la candidatura.

10/Els guardons dels Premis Catalunya Construcció consisteixen en la 
reproducció d’una escultura dissenyada per Joan Brossa. Als finalistes i als 
guanyadors se’ls lliurarà un diploma acreditatiu.

11/Els premis es lliuraran durant la celebració de la Nit de la 
Construcció 2023, que es farà en el lloc i l’hora que s’anunciaran 
oportunament. La participació en aquests premis és totalment gratuïta.

12/La Junta de Govern del Cateb resoldrà els conflictes d'interpretació 
de les bases i les altres qüestions que es puguin plantejar durant el procés de 
presentació de candidatures i adjudicació dels premis.

13/Els veredictes del Jurat són inapel·lables.

14/La participació a aquests premis suposa la plena acceptació 
d'aquestes bases.

NOTA ACLARIDORA 
Els Premis Catalunya Construcció no premien les obres de referència, sinó els 
valors de l’actuació professional realitzada en una obra de referència i que es 
correspon a cadascuna de les cinc categories. Per aquest motiu, la memòria 
que cal presentar no és la que descriu el projecte arquitectònic original, sinó 
una memòria de nova redacció que exposi de forma breu i convincent les raons 
amb base a les quals es creu oportú presentar a una de les categories aquesta 
actuació professional.

BASES

1/La vintena edició dels Premis Catalunya Construcció consta de 5 categories 
professionals, un premi al treball final de grau i un premi especial:

I. PREMI A LA DIRECCIÓ DE L’EXECUCIÓ I GESTIÓ DE L’OBRA.  Amb aquest 
premi, es volen distingir les tasques de la persona o l'equip responsable de 
dirigir l'execució d'una obra d’edificació (direcció d’execució) ó bé la gestió de la 
producció (cap d’obra), sobre la base dels resultats obtinguts, tenint en compte 
els paràmetres d'adequació al projecte, qualitat, compliment de les previsions 
de durada i cost, planificació i organització del procés d'execució i aportació a 
la constructibilitat. En aquesta categoria es valorarà, en primer lloc, la qualitat 
final de l’obra construïda i es tindran en consideració els procediments utilitzats 
per a la direcció de l’execució ó gestió de l’obra, planificació temporal, control 
econòmic i de qualitat dels materials, equips i sistemes, així com les eines de 
seguiment o registres fets servir.

II. PREMI A LA DIRECCIÓ INTEGRADA DE PROJECTE. Amb aquest premi es vol 
distingir la tasca de la persona o l’equip responsable de dur a terme la direcció 
integrada de projecte o project management d’una obra de construcció i 
referida a la planificació, coordinació i control de l’operació, abastant totes les 
seves fases i amb responsabilitat sobre els objectius establerts de planificació, 
costos i qualitat. En aquesta categoria es valoraran els procediments utilitzats 
per al seguiment dels tràmits i gestions administratives i el control del projecte 
i l’obra, de la planificació temporal, el control econòmic i de les comunicacions 
entre tots els agents implicats (propis o tercers), així com les eines de 
seguiment o registres fets servir. 

III. PREMI A LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT. Amb aquest premi es 
vol distingir la persona o l’equip responsable de la coordinació de seguretat i 
salut d’una obra d’edificació, urbanització o obra civil, en funció de les 
aportacions a la sensibilització de les empreses i/o treballadors que hagin 
participat en l’obra i la innovació tècnica i organitzativa, que hagi suposat una 
eliminació o reducció efectiva de riscos i, per tant, una millora de les condicions 
de treball. Es valorarà la metodologia aplicada per a la coordinació de les 
activitats preventives, el requeriment del pla de seguretat i les habilitats 
emprades per a la implicació dels diferents intervinents. 

IV. PREMI A LA INNOVACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ. Amb aquest premi, es vol 
distingir aquelles persones o equips, professionals o empresaris, que hagin 
impulsat la innovació en productes i materials; en sistemes constructius nous 
que simplifiquen o faciliten la posada en obra; en innovacions en els processos 
i organització de les obres d’edificació, ja sigui en els aspectes tècnics, 
organitzatius, de prevenció de riscos laborals o de sostenibilitat. 

V. PREMI A LA REHABILITACIÓ. Amb aquest premi, es vol distingir l’equip 
responsable de promoure, projectar, dirigir i executar una intervenció en un 
edifici existent per ampliació, reforma o adequació en les dues subcategories 
següents:

V (1) Premi a la rehabilitació patrimonial 

V (2) Premi a la rehabilitació funcional

V (3) Premi a la rehabilitació energètica

La primera fa referència als edificis que tenen elements o parts que cal protegir, 
estiguin o no catalogades, mentre que en la segona no en té. En els dos primers 
casos, el jurat valorarà la qualitat final de l’obra i es tindran en consideració els 
procediments utilitzats per a la direcció de l’execució, la planificació temporal i 
el control econòmic, la qualitat dels materials, equips i sistemes així com les 
eines de seguiment o registres fets servir. També es valorarà la viabilitat tècnica 
i funcional del projecte, l’adequació de les solucions adequades a les necessitats 
del client i, en el primer cas, l’adequació a les característiques especials de 
l’edifici: arquitectònic, històric i artístic. També es consideraran dins d’aquesta 
categoria les obres d’intervenció en elements urbans. Quant a la tercera, es 
valoraran els projectes de rehabilitació energètica, sigui quina sigui la seva 
dimensió i referits tant pel que fa a obres acabades com als processos d’estudi 
previ i de gestió.

 

En les 5 categories anteriors es valorarà també el foment i aplicació de les 
noves tecnologies als procediments, l’aplicació de nous sistemes 
innovadors per al seu seguiment i l’impuls durant tot el procés de mitjans, 
sistemes i materials a favor de la sostenibilitat i accions mediambientals 
positives.

PREMI AL TREBALL FINAL DE GRAU. Amb aquest premi es vol distingir el 
treball d’un/a estudiant o equip d’estudiants d’arquitectura tècnica que 
abasti la investigació, recerca o desenvolupament sobre qualsevol dels temes 
dins de l’àmbit de coneixement del grau.

PREMI ESPECIAL A LA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL. Amb aquest premi 
especial, es vol reconèixer la trajectòria professional o empresarial d'una 
persona per la seva contribució continuada a la qualitat de l'edificació, la 
docència, la millora del procés constructiu, la innovació, el medi ambient, la 
modernització del sector o la funció social de l'edificació.

2/El Jurat està format pel president del Cateb, que actua també com a 
president del Jurat; un altre membre de la Junta de Govern del Col·legi i cinc 
persones més del món professional, empresarial i acadèmic, de solvència i 
prestigi reconeguts en el sector.

3/Pot optar als premis a la Direcció de l'execució i gestió de l’obra, 
Direcció integrada de projecte, Coordinació de seguretat i salut, Innovació en 
la construcció o Rehabilitació qualsevol persona o equip de l'àmbit 
professional o empresarial, amb domicili professional a Catalunya. En tots els 
casos és imprescindible presentar una memòria i documentació de l’obra 
adequada per a cada categoria, la qual posi de relleu els valors específics que 
es volen destacar. 

4/Les obres de referència de les candidatures s'han d'haver construït a 
Catalunya, excepte en la categoria d’Innovació, la qual pot haver-se aplicat 
arreu i s'han d'haver acabat durant els anys 2021-2022.

5/Les candidatures poden ser presentades per la persona o l'equip que 
vulgui optar al premi, però qualsevol altra persona o empresa també pot fer 
una proposta de candidatura. 

6/Les candidatures s’han de formalitzar mitjançant la fitxa de 
presentació de candidatura que es pot trobar al web del Col·legi 
(www.cateb.cat/premis) o al Cateb. La fitxa, degudament emplenada, cal 
fer-la arribar al Secretariat dels Premis Catalunya Construcció per correu 
electrònic, a l’adreça premis@cateb.cat; per correu convencional al Cateb 
(c. Bon Pastor, 5, 08021 Barcelona) o personalment, a la seu central o a 
qualsevol delegació. El Cateb declina tota responsabilitat respecte a 
l’autenticitat de les dades expressades pels participants en les fitxes 
d’inscripció i en la documentació.  
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