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Bases Premis FAD 2016 Internacionals
1.

ARQUINFAD convoca els PREMIS FAD 2016 INTERNACIONALS. Poden optar-hi
tots els estudis amb la seu principal a la península Ibèrica i les illes. L’àmbit dels premis
és mundial. En aquesta tercera convocatòria i per tal de recollir un panorama ampli de
les obres fetes pels arquitectes peninsulars per tot el món es podran presentar les obres
acabades entre l’any 2013 i el 2015, ambdós inclosos, entre les quals el jurat donarà
una llista de seleccionats i finalistes, aquests últims amb opció a guanyar els PREMIS
FAD 2016 INTERNACIONALS.
Tant la inscripció com l’enviament de material es farà telemàticament al web arquinfad.
org/premisfad

2.

Les obres s’adscriuran a alguna de les categories següents:
Arquitectura
Interiorisme
Ciutat i Paisatge
Intervencions Efímeres

3.

Qualsevol persona, entitat o institució interessada en aquests premis pot proposar a
ARQUINFAD dins el termini establert, els treballs que consideri oportuns, independentment de la seva tipologia, programa i pressupost, mitjançant la formalització de la fitxa
que trobareu a la pàgina web arquinfad.org/premisfad. El jurat prendrà en consideració totes les obres proposades, sempre que no hi hagi contradicció amb les bases.

4.

El període per a la proposta d’obres i presentació del material corresponent als PREMIS FAD 2016 INTERNACIONALS en aquesta convocatòria finalitzarà a les 12 h del
dimecres dia 27 de gener de 2016.
Tots els treballs presentats s’acompanyaran de la corresponent fitxa d’inscripció
emplenada amb el màxim rigor i exactitud a través de la pàgina web arquinfad.org/
premisfad. ARQUINFAD declina tota responsabilitat respecte a l’autenticitat de les dades expressades pels participants en les fitxes d’inscripció. Només les dades d’aquesta
fitxa d’inscripció seran les que figurin en qualsevol informació que l’organització faci sobre els treballs. A més a més d’aquesta fitxa, s’haurà de presentar telemàticament a la
pàgina arquinfad.org/premisfad la documentació que els autors considerin necessària
per a la comprensió de l’obra i que inclogui: plànols (plantes, alçats, seccions i detalls
constructius), imatges i fotografies, així com una memòria de 500 paraules, tot maquetat en un únic panell mida DIN A1 i de lectura vertical, en format PDF de 10Mb màxim,
amb una resolució mínima de 300ppp de totes les imatges incrustades en el pdf.
ARQUINFAD podrà utilitzar aquest material, lliure de qualsevol pagament dels drets de
reproducció, per fer-ne la difusió corresponent (anuari, publicacions, exposicions, mitjans de comunicació). S’haurà de fer constar el crèdit corresponent a l’autor o als autors
de les fotografies.
Per poder participar en els Premis es farà efectiu el pagament de la inscripció, que és
de 125 euros per als no associats, IVA inclòs. A partir del primer treball presentat, el
preu d’inscripció per a cada un dels treballs addicionals serà de 30 euros. El pagament es farà amb una transferència al compte número IBAN ES43 3183 0800 8800
0000 2417 (SWIFT CASDESBB) fent constar a “CONCEPTE” el NIF on s’ha de facturar
l’import ingressat. La inscripció serà gratuïta per als socis d’ARQUINFAD o els qui se’n
facin socis i hagin pagat la quota anual.

5.

La Junta Directiva d’ARQUINFAD nomena cada any el jurat dels Premis.
El jurat actuarà d’acord amb les bases i estarà integrat per:
President:
Daniel Kurz
Vocals:
Xavier Bustos i Belén Moneo
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 quals 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 també les motivacions del veredicte. Les decisions del jurat seran inapel•lables.
En funció de la qualitat de les obres presentades i per a cadascuna de les categories
establertes, el jurat seleccionarà aquelles obres que consideri més rellevants. Entre les
obres seleccionades determinarà aquelles que han de ser finalistes i, entre aquestes
darreres, decidirà les guanyadores.
El jurat estendrà dues actes: en la primera, hi constaran les obres seleccionades i finalistes de les categories que opten als PREMIS FAD 2016 INTERNACIONALS i es farà
pública al maig. En la segona, el jurat concedirà, entre les obres finalistes, els PREMIS
FAD 2016 INTERNACIONALS.

6.

El veredicte del jurat es donarà a conèixer en un acte públic, en el lloc i data que la
Junta d’ARQUINFAD anunciarà oportunament. Aquest acte es farà coincidir amb una
exposició de les obres que el jurat declari finalistes.
Als autors de les Obres Finalistes i als de les Obres Premiades, se’ls lliurarà el diploma
acreditatiu corresponent.
En aquest acte, els convidats a la festa escolliran, entre les Obres Finalistes, per votació
secreta, el PREMI FAD 2016 INTERNACIONAL de l’Opinió.

7.

ARQUINFAD, en el seu interès per difondre les obres premiades i finalistes, podrà
organitzar, abans o després del veredicte, actes de divulgació d’aquests. De la celebració d’aquests actes, n’informarà els propietaris i els autors i podrà sol•licitar-los la seva
col•laboració.

8.

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
La interpretació d’aquestes bases correspon a la Junta Directiva d’ARQUINFAD.
Barcelona, desembre de 2015
Instituïts pel FAD l’any 1958
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