
Guia  
d’inscripció
6a edició



Tots els camps de la inscripció 
s’han d’emplenar en anglès.

En vermell apareixen els camps  
en què falten dades.

No superi el pes recomanat 
dels arxius adjunts. Les dades 
introduïdes només es guardaran si 
clica “guardar”

És important emplenar 
correctament les dades de 
facturació. La factura de la seva 
participació al premi s’enviarà 
durant els mesos posteriors
a la finalització del període 
d’inscripció.



Accés al procés d’inscripció

Feu clic aquí per 
accedir a la plataforma  
del procés d’inscripció



Feu clic aquí per 
accedir a la plataforma  
del procés d’inscripció



Crear el perfil

Si ha oblidat la seva 
contrasenya, accediu 
a aquest link

La inscripció al Premi Europeu AHI i l’enviament del material requerit, únicament es pot 
realitzar via internet i amb previ registre d’usuari.

Si ja s’ha enregistrat com 
a usuari, introduïu el 
nom d’usuari i la 
contrasenya

Per accedir al procés 
d’inscripció creeu un 
perfil d’usuari. Empleneu 
els camps següents



Nou usuari

Un cop emplenats els camps, rebrà 
un correu electrònic amb un enllaç 
per a la seva verificació. Feu clic a 
l’enllaç i podrà accedir al seu perfil 
d’usuari i iniciar la inscripció  

Hem rebut les seves dades per inscriure’s en la 6a Edició del Premi Europeu 

AHI. 



Pantalla d’inici del perfil d’usuari

Accediu al seu perfil. 
Podrà editar les seves 
dades de contacte

Afegiu un projecte

Benvingut al procés d’inscripció del Premi 
Europeu AHI. Segueixi els passos que 
indica la pantalla per donar d’alta un 
projecte. Tot el procés d’inscripció ha de ser 
degudament emplenat en anglès.



Perfil d’usuari

Dades de contacte. 
L’organització del Premi utilitzarà les 
dades introduïdes per comunicar-se  
amb els participants



1
Per afegir  un projecte 
ompliu els següents 
camps

Dona d’alta un projecte

Nom del projecte 
sense esmentar el 
país. Ex.: Library /
Skjern River Pump 
Stations / Das 
Bernardas Convent...



2

Projecte afegit

Codi 
d’inscripció

Editeu per 
completar la 
informació 
del projecte

Benvingut al procés d’inscripció del Premi 
Europeu AHI. Segueixi els passos que 
indica la pantalla per donar d’alta un 
projecte. Tot el procés d’inscripció ha de ser 
degudament emplenat en anglès.



Pantalla Entrada

Categoria Espais Exteriors

Nom de l’arquitecte/s, 
professional/s autor/s del 
projecte. 

Excepte Altres*: noms de 
l’administració, estudis i/o 
arquitectes

No introduïu comes. 
Ex.: SI 5.000 / NO 5,000

 
Noms separats per comes. Cada disciplina en 
una línia. 
Ex.:  
Team: Tiago Figueiredo, Elisa Lindade
Structures: Francisco Javier Cerrada
... 
Si s’ha seleccionat Altres* en tipus d’autor, 
afegeixi aquí els noms dels arquitectes, 
professionals autors del projecte

Text que apareixerà al catàleg que 
s’editarà després de la decisió del premi 

Aquest text s’utilitzarà per a la fitxa del 
projecte que es publica a l’Arxiu web

Seleccioni el tipus d’autor: 
Estudi d’arquitectura, 
Administració, Arquitecte o 
Altres*.

*Altres: col·laboracions 
entre administració i 
estudis i/o arquitectes…

Autor

*

*

Veieu exemples d’entradas correctes al Archiu AHI.



Exemple d’entrada incorrecta. Empleneu els camps vermells correctament.

Categoria Espais Exteriors



1

Pantalla Pagament

Primer pas: seleccioneu la 
forma jurídica 
(empresa / persona física)



2 3

4

2 Completeu 
dades i deseu

3 Pugeu el comprovant 
de pagament (un per cada 
entrada realitzada) i deseu

4 Per últim continueu amb la inscripció



1 2

3

Pantalla Drets

1 Descarregueu el PDF: completi i firmi 
els 3 annexos per a cada projecte

2 Pugeu la declaració 
(una per cada entrada 
realitzada) i deseu

3 Per últim continueu amb la inscripció



Pantalla Finalitzar

Entrada pujada correctament

Entrada incompleta. 
Falta el comprovant de 
pagament i la declaració jurada

Gràcies per participar en el Premi Europeu 
AHI.



Plaça Nova 5, 08002 Barcelona
award@eu-architecturalheritage.org
www.eu-architecturalheritage.org


