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BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL 

CONCURS INTERNACIONAL D’IDEES PER A LA REHABILITACIÓ 
I REFORMA DE LA SEU CENTRAL DEL CATEB 

 

 1. ENTITAT CONVOCANT 
 
Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona, en endavant Cateb. 
 

 2. OBJECTE I MOTIVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
 
Concurs internacional d’idees per a la rehabilitació i reforma de la seu central del Cateb (edifici del carrer 
Bon Pastor, 5, Barcelona), segons els requisits que s’adjunten a aquestes bases (ANNEX 1). La convocatòria 
d’aquest concurs d’idees constitueix la primera fase del procés per a la rehabilitació i reforma de l’edifici. 
 
Aquesta iniciativa no només pretén iniciar el procés de reforma de la seu central del Cateb per modernitzar-

la, sinó que serà el símbol de la transformació del Col·legi, una transformació orientada a obrir l’espai a les 

noves generacions de professionals de l’arquitectura tècnica i a posicionar la professió davant la societat. 

 3. PARTICIPANTS 
  
Podran participar en el concurs totes les persones professionals titulades i estudiants d’arquitectura tècnica, 
d’arquitectura o d’altres disciplines del disseny de l’àmbit de la construcció, l’arquitectura i l’edificació, sense 
que sigui requeriment necessari el disposar d’experiència professional prèvia. 
 
Tindran incompatibilitat per participar en aquest concurs: 

 Els membres del jurat. 
 Els membres de la Junta de Govern i els membres de les comissions territorials de les delegacions del 

Cateb. 
 Les persones que siguin sòcies o treballadores dels despatxos professionals dels membres del jurat o 

de la Junta de Govern del Cateb. 
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 4. Procediment i documentació a presentar per part dels participants 
 
Procediment: Obert 
 
La documentació que cal presentar per participar en el concurs és la següent: 
 

 Imprès de sol·licitud de participació (ANNEX 2 a les bases de la convocatòria), emplenat i signat 
per la persona o persones participants. 

 
- Documentació acreditativa de la titulació d’arquitectura tècnica, d’arquitectura o d’altres 

disciplines del disseny, o de la matrícula en el cas dels participants que siguin estudiants. Els 
col·legiats i col·legiades en el Cateb o en un altre col·legi d’arquitectura tècnica de l’estat, no 
caldrà que acreditin la titulació. 

 

 Proposta gràfica  
Proposta gràfica de la intervenció en el suport que el participant consideri més adient, en la qual es 
resumeixi la intervenció de rehabilitació i reforma proposada. Aquesta proposta haurà de poder 
interpretar-se en plantes, seccions i/o perspectives de les actuacions arquitectòniques i tecnològiques 
que es volen portar a terme, detallant i/o explicitant les particularitats i singularitats que el participant 
vol destacar perquè puguin ser valorades pel jurat.  

 
 Memòria descriptiva 

La proposta inclourà una memòria descriptiva justificativa, amb una descripció arquitectònica i 
tecnològica de les actuacions que es volen portar a terme, explicitant aquells aspectes singulars que 
es consideren rellevants, així com un breu resum del cost econòmic estimat per a la realització de les 
obres corresponents. 

 

La documentació requerida es presentarà electrònicament a consultoriatecnica@cateb.cat, dins del termini 
que s’especifica en la base 10 d’aquesta convocatòria.  
 
Les comunicacions amb els participants es faran únicament a través de l’adreça electrònica que s’haurà 
d’haver facilitat en l’imprès de sol·licitud.  
 
És responsabilitat exclusiva dels participants la completa i correcta presentació de la documentació 
necessària, així com la veracitat i autenticitat de les dades i els documents presentats.  
 
La presentació de la sol·licitud de participació implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria. 
L’incompliment d’aquestes bases es considerarà causa d’exclusió dels participants. 
 
 

 5. Criteris de valoració 
 
La valoració de les propostes es farà de conformitat amb els criteris que es detallen a continuació i sobre 
una puntuació màxima de 75 punts (50 punts, com a màxim, per a la proposta gràfica i 25 punts, com a 
màxim, per a la memòria descriptiva). Esdevindrà guanyadora la proposta que obtingui la puntuació més 
gran. 
 
Els criteris de valoració seran: 

 L’originalitat de la proposta d’intervenció i com aquesta s’enfoca a donar resposta a les necessitats 
de les generacions més joves, sense deixar de banda els més grans. 

 La utilització i integració de noves tecnologies en l’ús dels espais. 
 La relació amb l’entorn urbà més proper i com aquest ajuda a obrir el Cateb i la professió a la 

societat. 
 

Tota proposta haurà de complir, també, les condicions següents: 
 

 Qualitat 
La proposta gràfica o la memòria descriptiva contindran una explicació de la selecció més rellevant dels 
productes que s’utilitzaran en la intervenció, amb una justificació de l’elecció. 

 
 Sostenibilitat 

La proposta gràfica o la memòria descriptiva definiran els aspectes més rellevants que s’han d’incloure 
sobre el compliment del marc europeu Level(s), perquè l’edifici pugui obtenir la qualificació gold en la 
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certificació ambiental LEED o la certificació 5 fulles en la certificació ambiental VERDE-DGNB 
(https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/levels_en) 

 
 Energia 

La proposta gràfica o la memòria descriptiva definiran els aspectes més rellevants que es s’exposen 
perquè l’edifici pugui obtenir la certificació de l’eficiència energètica amb la qualificació A, d’acord amb 
la legislació d’eficiència energètica vigent. 

 
 Salut 

La proposta gràfica o la memòria descriptiva definiran els aspectes més rellevants que es plantegen 
perquè l’edifici pugui obtenir la certificació internacional Well, que garanteix que l’espai interior té un 
estàndard òptim de salut i benestar per als ocupants. 

 
 Edificació 4.0  

La proposta definirà quines solucions es proposen perquè l’edifici disposi d’un estàndard tecnològic alt. 
 

 Accessibilitat 
La proposta gràfica o la memòria descriptiva definirà els aspectes més rellevants per conèixer com es 
resolen els condicionants d’accessibilitat d’acord amb la norma “UNE 17000-1 Accessibilitat universal. 
Part 1. Criteris DALCO per facilitar l’accessibilitat a l’entorn”, per a la posterior avaluació i certificació 
segons norma “UNE 170000-2 Accessibilitat universal. Part 2. Sistema de gestió de l’accessibilitat 

global” (https://www.aenor.com/certificacion/responsabilidad-social/gestion-accesibilidad-universal).   
 

 Economia  
La proposta gràfica o la memòria descriptiva definirà els aspectes més rellevants que es proposen 
perquè l’edifici disposi d’un estàndard tecnològic alt. 

 

 6. PREMIS 
 

Es concediran 3 premis a aquelles propostes que resultin amb una millor valoració: 
 

 1a proposta classificada: Premi de 6.000 € 
 2a proposta classificada: Premi de 4.000 € 
 3a proposta classificada: Premi de 2.000 € 

 
Els premis queden subjectes a la fiscalitat que determini la legislació vigent. 

 

 7. JURAT 
 

El jurat estarà constituït per: 
 

President:  
 Celestí Ventura, president del Cateb 

 

Vocals: 
 Bernat Navarro, membre de Junta de Govern. 
 Marcos Barjola, membre de Junta de Govern. 
 Alejandro Soldevila, membre de junta de suport. 
 Mònica Rius, directora de Comunicació i Màrqueting. 
 Jordi Marrot, director de l’Àrea Tècnica. 
 Meritxell Solà, membre de la Comissió d’Igualtat de Gènere. 
 Pilar Bustillo, membre de la Comissió Junior. 
 Josep Vila, membre de la Comissió Sènior 
 Lluis Martínez-Ribes, fundador de m+f=! 

 
El jurat revisarà les sol·licituds i la documentació presentada, valorarà les propostes amb base als criteris de 
valoració establerts en la convocatòria, i emetrà la resolució de concessió dels premis de forma justificada. 
 
A més, al jurat li correspon interpretar les bases de la convocatòria, resoldre qualsevol al·legació o incidència 
que es plantegi, i les seves decisions són definitives i inapel·lables. 

 

 8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 

Correspondrà als seus autors la propietat intel·lectual de les propostes presentades al concurs d’idees. No 
obstant això i respectant sempre el dret moral d’autor, serà condició ineludible per participar en el concurs 
d’idees que totes les persones professionals titulades o estudiants formalitzin per escrit la cessió dels drets 

https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/levels_en
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d’explotació de les seves propostes a favor del Cateb, en qualsevol modalitat i suport, a tot el món i pel 
termini màxim establert legalment. Totes les propostes presentades quedaran en propietat del Cateb, que 
es reserva el dret d’utilitzar-les com es consideri més adient, de forma total o parcial, segons criteris interns, 
per desenvolupar les següents fases de la intervenció de rehabilitació i reforma de la seu central del Cateb.  
 

 9. PROTECCIÓ DE DADES 
 
El Cateb declara que ha portat a terme la implementació de la Llei orgànica  3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, així com el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, a l’efecte d’assegurar el compliment de la normativa 
vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal. 
 
Les dades es conservaran durant tot el període en què es mantingui la relació, així com durant el termini de 
prescripció de les accions de responsabilitat per a l’exercici i/o defensa d’eventuals reclamacions. 
  
Les dades tractades estaran protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per preservar la seva 
confidencialitat i evitar la seva pèrdua, alteració i accés no autoritzat, d’acord amb els nivells de seguretat.  
En cas necessari, els titulars de les dades podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, 
portabilitat i oposició al tractament de les dades, indicant en la comunicació: “Avís legal i de privacitat”, i 
adreçant-la per escrit al Cateb, Bon Pastor, 5, 08021 Barcelona o info@cateb.cat. 
 
Els titulars de les dades també tenen dret a formular reclamació davant de l’autoritat de control i a revocar 
el consentiment atorgat. A aquests efectes, es faciliten les dades completes dels responsables del tractament 
de dades: 
 
Responsable: Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (CIF Q0875009C) 
Bon Pastor, 5, 08021 Barcelona / info@cateb.cat / Telèfon: 932 40 20 60 
Delegat de Protecció de Dades: Institut Qualitas (dpd@cateb.cat) 
 
Legitimació: La base legal és el consentiment de l’interessat i l’existència de la relació convinguda. 
 
Destinataris: Les dades personals només podran ser comunicades a tercers, en el supòsit que els titulars 
ho autoritzin expressament, o bé per al compliment d’obligacions legals. 

 

 10. CALENDARI 
 
A partir de la publicació de la convocatòria, el calendari del concurs serà el següent: 
 

 Publicació de la convocatòria i obertura del termini de presentació de sol·licituds de participació i de 
propostes: 24 de novembre de 2022. 

 Vídeo-trobada informativa: 19 de desembre de 2022. 
 Tancament del termini de presentació de sol·licituds de participació i de propostes: 28 de febrer de 

2023, a les 24:00 h. 
 Emissió i publicació de la resolució de concessió dels premis: 15 de març de 2023 

 

 11. OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DE L’EDIFICI 
 
Per obtenir la documentació de l’edifici i poder participar al concurs, cal omplir el formulari d’informació al 

web del Cateb (cateb.cat/concursidees) i acceptar la clàusula de confidencialitat que s’hi inclou. 

 

Barcelona, 24 de novembre de 2022 
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