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Barcelona Building Construmat 2021 pretén tenir la visió 
més completa de la indústria, reunint empreses de tots 
els mercats i de tota la cadena de valor del sector per a 
oferir una visió 360º de les tendències globals a través de 
les quatre grans àrees que integren el cicle complet de 
l’edificació: Disseny i projecció, Construcció, Gestió de 
l’actiu immobiliari i Manteniment.
Emmarcats sempre en la promoció de la innovació 
tecnològica que està redefinint la construcció i ajuntant 
als professionals més compromesos per a accelerar la 
transformació cap a un futur sostenible i aconseguir ciutats  
i edificis eficients, intel·ligents, assequibles, saludables  
i responsables.
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1. Empresa organitzadora del concurs i participants

FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA (Fira de Barcelona) amb domicili a  
Av. de la Reina Maria Cristina, s/n 08004 (Barcelona) i número identificatiu Q0873006A  
organitza el Premi Barcelona Building Construmat 2021 (en endavant pel seu nom, per Concurs).
El present Concurs és d’àmbit internacional a desenvolupar a través d’Internet, i exclusiu  
per a majors d’edat.

2 . Quines propostes poden participar

Poden optar a aquests premis aquelles propostes innovadores i compromeses amb els  
objectius de desenvolupament sostenible, secundats per Barcelona Building Construmat 2021,  
en alguna de les següents cinc categories:

Producte: Producte o material com a recurs innovador que representa una millora  
del procés constructiu.

Servei: Solució innovadora per al mercat de la construcció o del manteniment.

Arquitectura: Obra construïda de nova planta o intervenció sobre preexistència, acabada entre 2019  
i 2020 a qualsevol país del món, promoguda, projectada, dirigida o construïda per qualsevol agent del 
procés constructiu d’Espanya, Portugal o Andorra.

Infraestructura: Obra construïda d’infraestructura, acabada entre 2019 i 2020 a qualsevol país 
del món, promoguda, projectada, dirigida o construïda per qualsevol agent del procés constructiu 
d’Espanya, Portugal o Andorra.

Estand: Estand projectat i construït per al Barcelona Building Construmat 2021.

Es podran presentar tantes propostes com es consideri, inscrivint-les sempre individualment. 
La persona física o jurídica que presenti la proposta serà responsable de la veracitat de la 
informació i del compliment de la legislació vigent de propietat industrial i intel·lectual,  així com  
de l’ús dels drets d’imatge.
No podran participar propostes en les quals hagi intervingut algun membre del jurat de la present 
edició, sigui a títol personal, de les seves empreses o aquelles propostes en les quals hagin participat  
els seus parents fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat.

3. Inscripció i documentació 

El primer pas necessari és preinscriure’s, abans de les 23.59 (GTM+1) del 13 de setembre de 2021, 
emplenant el formulari de contacte que s’indica en la pàgina web dels premis. Les propostes  
d’ESTAND podran presentar-se directament al registre sense preinscriure’s.
Una vegada realitzada la preinscripció, es revisarà la informació y s’enviarà per email l’enllaç per  
a registrar-se i presentar la següent documentació descriptiva de la candidatura:
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1. Fitxa de la proposta i informació de contacte. 

2. Panell expositiu en orientació vertical (format .pdf, màxim 5 Mb) que inclogui:
• Fotografia/es representatives de la proposta.
• Informació tècnica i gràfica de la proposta.
• Descripció de la proposta, responent especialment als criteris de valoració. 
S’adjunta a la web una plantilla orientativa bàsica en formats .doc, .pptx, .indd i .psd.

3. Fotografia representativa per a aplicacions de comunicació (orientació horitzontal,  
proporció 16:9, qualitat mínima de 300 ppp, format .jpg, màxim 5 Mb). Qui faciliti la imatge serà 
responsable de garantir que el seu ús no vulnera els drets d’autoria.

4. En les categories d’Arquitectura i Infraestructura: 
Certificat final d’obra emès pel facultatiu corresponent (.jpg o .pdf, màxim 5 Mb).

ATENCIÓ!  
L’única informació avaluada pel jurat serà aquella inclosa en el formulari, així com el panell lliurat. 

El panell serà exposat digitalment durant tot l’any i físicament durant el saló.
Atès que la convocatòria d’aquests premis és internacional, s’estableix el castellà com  
a llengua vehicular per a la documentació a lliurar o, almenys, la descripció de la proposta,  
que s’emplena en el formulari.
La inscripció és gratuïta i només es podrà realitzar online. La documentació es considerarà vàlida si es 
lliura completa i a temps, sobre la base dels requeriments i terminis detallats en aquestes bases.

4. Drets de propietat intel·lectual

L’organització dels premis es reserva el dret de reproduir informació i imatges de les propostes 
presentades i guanyadores en tots els suports documentals que consideri necessaris. 
Les propostes finalistes o guanyadores podran fer constar la distinció obtinguda en aquests premis.

5. Consultes

Per a fer consultes sobre la convocatòria cal escriure a l’adreça de correu electrònic:  
premiosbbc@firabarcelona.com. 

6. Jurat

El jurat estarà compost per professionals i acadèmics independents i de reconeguda trajectòria 
seleccionats per la E.P.E. Fundació Mies van der Rohe, centre de recerca, debat i promoció de la 
cultura arquitectònica. La composició del jurat es publicarà a la pàgina web dels premis.
Si el jurat ho sol·licita, s’ha de posar a la seva disposició qualsevol informació addicional que  
necessiti per a realitzar l’avaluació de la proposta.

mailto:premiosbbc%40firabarcelona.com?subject=
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7. Criteris de selecció

El jurat tindrà en compte els següents criteris per a donar el seu veredicte:

• Impacte innovador de la proposta.  
• Impacte mediambiental de la proposta. 
• Impacte econòmic de la proposta. 
• Impacte social de la proposta. 

A Arquitectura i infraestructura, a més: 
• La qualitat arquitectònica de l’obra i la seva relació amb el paisatge. 
• La solvència de la definició tècnica de la proposta i la seva capacitat de donar resposta  
als nous reptes del sector.
• La sostenibilitat de l’obra en totes les fases del procés constructiu, com a resposta als  
condicionants funcionals, tècnics i mediambientals. 

A Estand, a més: 
• La qualitat del disseny arquitectònic i l’excel·lència tècnica en l’execució de l’estand.
• La capacitat de comunicar els valors i el potencial del que s’ofereix. 
• La capacitat de transmetre el compromís social de l’empresa.

8. Acceptació i comunicació

Candidates
A principis del mes d’octubre de 2021, totes les propostes que compleixin amb els requisits de  
les bases seran acceptades com a candidates als premis i seran publicades a la web del saló.

Finalistes
Durant el mes d’octubre de 2021, les propostes seran revisades pel jurat i se seleccionarà un màxim 
de 5 propostes per categoria (excepte per a la categoria ESTAND). 
Aquestes es destacaran com a propostes finalistes a la web, se’n farà difusió a través dels mitjans  
de comunicació del saló i es comunicaran mitjançant nota de premsa. Les propostes finalistes  
tindran una visibilitat especial durant el saló (veure apartat 9 Premi).
La Secretaria Tècnica comunicarà a les persones físiques o jurídiques de contacte l’estatus de  
la seva proposada via correu electrònic o via telefònica. En el cas d’ARQUITECTURA i 
INFRAESTRUCTURA també es contactarà amb la resta dels agents inclosos en la proposta  
i dels quals s’hagi facilitat contacte.

Guanyadores
El jurat triarà una única proposta guanyadora per a cada categoria que serà anunciada en la cerimònia 
de lliurament de premis. En cap cas el premi es declararà desert ni es concedirà ex aequo.
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9. Premi
Candidates. Les propostes candidates obtindran:
• Visibilitat de les seves propostes a la web i en la plataforma digital del saló.
• Inscripció gratuïta al saló Barcelona Building Construmat 2021 amb dos passis gratuïts.

Finalistes. Les propostes finalistes obtindran:
• Visibilitat màxima de les seves propostes a la web i a la plataforma digital del saló.
• Inscripció gratuïta al saló Barcelona Building Construmat 2021 amb cinc passis gratuïts.
• Espai PACK XS de 12 m² (valorat en 2.995 €).
• Presentació de la proposta en el congrés de BBConstrumat.
• Participació en esdeveniments organitzats amb motiu dels Premis BBConstrumat.
• Assistència a la cerimònia de lliurament dels premis.
• Lliurament d’un diploma acreditatiu.

Guanyadores. Les propostes guanyadores obtindran:
• Els beneficis que les propostes finalistes. 
• Lliurament d’un trofeu acreditatiu com a guanyadores.
• Presentació de la proposta guanyadora durant la cerimònia de lliurament de premis.

Els premis no són reemplaçables pel seu valor en metàl·lic.

10. Incidències 
Correspon exclusivament al jurat resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir en relació amb 
l’adjudicació dels premis. Les decisions del jurat són inapel·lables.

11. Entrega de premis
La lectura del veredicte i el lliurament dels premis es duran a terme en un acte públic que se celebrarà 
al voltant de les dates del saló.

12. Exoneració de responsabilitat
A títol enunciatiu, però no limitatiu, Fira de Barcelona no es farà responsable de les possibles 
pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar 
el desenvolupament del present concurs, així com tampoc es fa responsable de l’ús que faci el 
participant respecte del premi que obtingui, i no assumeix cap responsabilitat per cap mal o perjudici 
de qualsevol tipus que poguessin sofrir els participants, guanyador o tercers.
L’organitzador es reserva el dret a efectuar, en qualsevol moment, qualsevol modificacions, 
supressions i/o addicions a les presents bases.
Fira de Barcelona tampoc es fa responsable de la responsabilitat en casos de força major o cas 
fortuït que poguessin impedir la realització del concurs o el gaudi total o parcial del premi. En cas 
que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en aquesta, errors tècnics, 
o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de Fira de Barcelona i que afecti el normal 
desenvolupament del concurs, es reserva el dret a cancel·lar, modificar o suspendre la mateixa, 
incloent la pàgina web de participació.
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13. Política de privacitat

Des de FIRA DE BARCELONA som conscients de la importància que suposa pels nostres clients 
obtenir informació clara i transparent sobre la informació que ens proporcionen. 
La relació amb els nostres clients es basa en l’honestedat, el rigor i la transparència per a construir 
relacions sòlides i de confiança mútua. Mitjançant la present Política de Privacitat els detallem com 
tractem les seves dades personals quan es relacionen amb nosaltres. En participar en el present 
concurs accepta i dona el seu consentiment a la present Política de Privacitat.
  
1.- Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA amb CIF Q-0873006-A 
Adreça Postal: Av. de la Reina Maria Cristina s/n 08004 Barcelona
Telèfon: 932 332 000
email: datos@firabarcelona.com 
DPO: dpo@firabarcelona.com

2.- Amb quina finalitat tractem les seves dades?
Tractem les dades que ens ha facilitat amb les següents finalitats:
a) Gestionar la seva participació en el concurs de referència en el qual participa de manera voluntària.
b) Enviar informació promocional i/o publicitària del saló i de les activitats que duem a terme fins i tot 
per mitjans electrònics.
c) Manteniment de llistes de no enviaments comercials en cas que ens hagi comunicat que no vol 
rebre informació promocional/publicitària per via electrònica.
d) Manteniment de llistes de supressió/cancel·lació de dades en cas que hagi exercitat el seu dret a 
la cancel·lació de les seves dades. Aquestes dades es mantindran bloquejades i amb accés restringit 
durant el termini legal mínim establert.

3.- Quan de temps conservem les seves dades?
Les seves dades es conservaran:
1. Durant el temps que duri el concurs.
2. En el cas que hagi autoritzat la recepció d’enviament comercials fins que exerciti els seus drets  
de cancel·lació i/o oposició al tractament de les seves dades.

4.- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Depenent de la mena de relació comercial i/o de vinculació amb nosaltres, la base legal per al 
tractament de les seves dades personals pot ser:
• El seu consentiment, donat en el moment de facilitar voluntàriament les seves dades en els nostres 
formularis i acceptar el tractament de les seves dades en la casella corresponent (Ex: Enviament de 
publicitat dels nostres salons)
• L’interès legítim ens servirà com a base legal per al tractament de les seves dades en la navegació 
en els llocs web (Ex: Navegació en les nostres pàgines web)
• Obligació legal, inclosa en el Reglament Europeu de Protecció de Dades i en la Llei de Serveis de 
la Societat de la Informació i Comerç Electrònic LSSI (Ex: bloqueig de les seves dades i llistat de no 
enviaments comercials)

mailto:datos%40firabarcelona.com?subject=
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5.- A qui comunicarem les seves dades?
Quan FIRA DE BARCELONA li presti un servei a través d’una tercera empresa proveïdora, les seves 
dades es comunicaran a aquesta empresa, amb estricta obligació de confidencialitat i prèvia 
formalització del corresponent contracte de prestació de serveis entre el Responsable del Tractament 
(FIRA DE BARCELONA) i l’Encarregat del Tractament (empresa proveïdora).
En cas de transferència de les seves dades a tercers països, vetllem per a donar la màxima privacitat 
i seguretat a les dades dels nostres clients. En aquest sentit la majoria dels nostres proveïdors i 
col·laboradors es troben dins del EEE (Espai Econòmic Europeu). En cas que algun d’ells estigui situat 
fora d’aquesta àrea, si es tracta dels EUA haurà d’estar acollit al Privacy Shield o bé a un país amb un 
nivell adequat de protecció d’acord amb els criteris de la Comissió Europea. En cas d’altres països 
que no tinguin lleis tan estrictes com la legislació europea, apliquem clàusules contractuals tipus 
d’acord amb la Decisió de la Comissió Europea de 5 de Febrer de 2010.
FIRA de Barcelona garanteix que sota cap circumstància ven, ofereix i/o comercialitza les dades  
dels seus clients.

6.- Quin són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir informació clara i comprensible sobre si a FIRA DE BARCELONA 
s’estan tractant les seves dades personals.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a 
sol·licitar la seva rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre 
altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat que van ser lliurades, així com retirar 
el consentiment atorgat. L’exercici d’oposició al tractament de les seves dades per a l’enviament 
d’informació publicitària per via electrònica. També pot exercir el seu dret en la limitació del 
tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes 
estarà subjecte a limitacions.
Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia  
de dades i tractament d’aquestes.
L’exercici dels drets anteriorment indicats es pot fer per correu postal, adjuntant còpia del DNI  
o passaport, davant FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA amb domicili a Av. de la Reina Maria 
Cristina s/n 08004 Barcelona, Departament CRM Serveis de Màrqueting o per correu electrònic,  
a l’adreça datos@firabarcelona.com, amb la mateixa documentació que per correu postal.

7.- Contacte
Per a qualsevol consulta sobre el tractament de les seves dades pot posar-se en contacte amb  
la nostra DPO a dpo@firabarcelona.com.
Així i tot vostè pot dirigir les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades  
de caràcter personal davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agdp.es). 

14. Acceptació de las bases
La participació en aquests premis comporta l’acceptació d’aquestes bases.

mailto:datos%40firabarcelona.com?subject=
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