
 
 
 
 
 
 
Les condicions mínimes d´un concurs públic d´arquitectura per tal que els membres de 
l’associació Arquitectes per l´Arquitectura (AxA) puguin ser jurats, són les següents: 
 
 
 
JURAT.  
 
 
 . La designació de la totalitat dels membres del Jurat, es realitzarà 
paral·lelament a l´elaboració dels Plecs del Concurs, de forma que la totalitat dels 
membres del Jurat sigui coneixedora dels Plecs del Concurs, i pugui intervenir total o 
parcialment en la seva redacció. 
 
 . La composició del Jurat es farà publica a l´inici de la convocatòria, juntament 
amb la totalitat de Plecs i Condicions del concurs. 
 
 . Un 60% dels membres del Jurat, estarà format per tècnics amb una 
qualificació equivalent a l´exigida als concursant per poder participar, i seran 
competents per a jutjar la matèria del concurs. 
 
 . Al menys la meitat (50%) d´aquests tècnics seran externs, sense vinculació 
directa amb l´entitat convocant del concurs, ni empreses ni serveis vinculats. 
 
 . En temàtiques especialment complexes : Hospitals, presons, teatres d’òpera, 
estacions, aeroports…etc., al menys un dels tècnics externs s’haurà d´haver enfrontat 
professionalment a temàtiques similars. 
 
 . El Jurat tindrà l´obligació d´emetre actes públiques per escrit de les seves 
deliberacions i resolucions en cadascuna de les fases del Concurs. 
 
BAIXES. 
 
 . Les baixes tant econòmiques com temporals (salvant excepcions que caldria 
justificar), tindran una incidència màxima del 5% en l´avaluació total dels paràmetres 
que es valorin. 
 
 
AVALS. 
 
 . Els avals no tindran caire provisional, seran definitius i nomès seran exigibles 
al guanyador/s del Concurs. 
 
RETRIBUCIÓ JURAT. 
 
 . Donada la importància del treball dels jurats, tal i com es planteja en aquestes 
condicions , emprant el temps i la dedicació necessàries, per tal de portar a terme la 
seva tasca amb el rigor i l’ètica necessaris, tindrà que retribuir-se, i es farà segons 
barems de mercat. Aquesta retribució serà a càrrec del l´entitat convocant del concurs. 
 



ANONIMAT. 
 
 . Es vetllarà per l´anonimat dels treballs, tot i que en algun cas justificat de 
concurs restringit, podria ser admissible que els concursants poguessin exposar els 
seus treballs. 
 
 
PUBLICITAT. 
 
 . El resultat del concurs es farà públic i en la mida del possible es realitzarà una 
exposició de tots els treballs, i en el seu defecte es penjaran a la xarxa. 
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