
 

 

 

Concurs d'intervenció sobre parets mitgeres 
 

La Setmana d'Arquitectura 2017 és un conjunt d'actes i activitats a Barcelona que 
busquen majoritàriament apropar el disseny de la ciutat a la ciutadania i difondre els 
valors de l'arquitectura, l'urbanisme, el paisatge... 

Aquest conjunt d'actes està coorganitzat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 
Barcelona Building Construmat, l’Ajuntament de Barcelona (a través de la fundació Mies 
Van der Rohe, l'Institut de Paisatge Urbà i l'Institut de Cultura, coordinats des de la 
Regidoria d’Arquitectura) i ArquinFAD. Cadascuna d'aquestes entitats aporta una sèrie 
d'actes i continguts. Tots ells s'emmarquen sota el títol “Setmana d'Arquitectura”. 

Paral·lelament, s'apel·la a les organitzacions i institucions, tant del sector com externes, 
per construir entre tots una visió més àmplia dels fonaments i reptes; són convidats a 
participar col·legis professionals, universitats i escoles, museus i centres d'art, 
organitzacions culturals, empreses, etcètera. 

La Setmana d'Arquitectura té com a eix, en aquesta edició del 2017, la renovació 
urbana. La renovació de la ciutat, entesa com a adequació dels espais (públics, privats 
i domèstics) a les noves necessitats i canvis de tot tipus. El parc construït i urbanitzat ha 
de suportar una innovació constant. 

El concurs està enfocat a construir sobre construït i és una invitació a repensar les parets 
mitgeres existents. 

  



 

 

 

1. Objecte del concurs 
 

L'objecte d'aquest concurs és posar la situació de les parets mitgeres a debat urbà. 
Entenem que una nova mirada que conjugui la reflexió amb l'aparició de propostes 
actives pot ampliar el menú d'operacions disponibles per als propietaris, constructors, 
projectistes i administració. 

Es busca posar en crisi la naturalitat amb què acceptem aquestes façanes residuals en 
permanent estat de provisionalitat que abunden a la nostra ciutat i que per moments 
són part dominant del paisatge. La voluntat és convertir aquestes fractures urbanes en 
espais de reflexió i aprofitament tenint com a eix principal la seva recuperació 
paisatgística. 

L'emplaçament escollit per al desenvolupament del concurs són les dues parets mitgeres 
que delimiten la plaça de les Dones del 36, al barri de la Vila de Gràcia. Es tracta de 
dues parets mitgeres que sorgeixen a partir de l'enderrocament de les finques adjacents 
amb la finalitat de consolidar aquesta plaça. L'any 2008, el Districte va intervenir en 
l’aspecte constructiu amb l'objectiu de dignificar l'entorn i millorar les condicions 
tèrmiques dels seus habitatges.  

 

 
2. Organització del concurs 
 
El desenvolupament del concurs el liderarà l'Institut de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 
de l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb el Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya, que serà l'encarregat de gestionar els procediments necessaris per al seu 
correcte funcionament. Les dades de contacte són les següents: 

  Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya 
  Plaça Nova, 5 
  08002 Barcelona 
  Adreça electrònica concursmitgera@coac.net 

 

mailto:concursmitgera@coac.net


 

 

 

3. Documentació prèvia 
 
Es posa a disposició dels participants, a més d'aquestes bases, la documentació 
següent: 

1.1 Annex 1: Referent a la paret mitgera on s'ha d'actuar 
1.2 Annex 2: Declaració responsable 
1.3 Annex 3: Fitxa resum de l'equip 

 

4. Participants 
 
Podran participar-hi arquitectes o equips pluridisciplinaris liderats per un arquitecte, si la 
proposta ho requereix. També podran presentar-s’hi estudiants d'Arquitectura o Disseny, 
sempre liderats per un arquitecte responsable de l'equip. 

No es podran presentar al concurs els membres de l'organització de la Setmana 
d'Arquitectura.  

Només es podrà presentar una proposta per equip, i cada persona només podrà 
participar en una única proposta. 

 

5. Documentació que cal presentar 
 
El concurs serà anònim i es realitzarà amb LEMA.  Les propostes podran ser lliurades en 
català o castellà. Es farà un únic lliurament, en el qual hi haurà d'haver la documentació 
següent. 

PDF1: Documentació gràfica. 

Cada participació es materialitzarà en el lliurament d'un DIN A2 (42,0 x 59,4 cm) 
maquetat en format vertical. El contingut serà el necessari per explicar la proposta en 
termes suficients per poder avaluar la viabilitat i qualitat del projecte. 

Al plafó hi haurà d'aparèixer el pressupost aproximat del cost de la intervenció.  



 

 

 

El nom de l'arxiu haurà de ser el següent: 

PDF1: “LEMA” 

L'arxiu no podrà superar els 5 MB. 

 

PDF2: Equip. 

Es lliurarà un DIN A4 resum (Annex 2) amb totes les persones integrants de l'equip, en 
què apareixerà la persona de contacte amb adreça, telèfon i correu electrònic. 

S’hi poden presentar persones jurídiques. 

Es recorda l'equip ha d’incloure com a mínim un arquitecte. 

Del responsable de l'equip s'haurà de presentar la següent documentació: 

• Fotocòpia del títol acadèmic o documentació que acrediti la seva titulació 
(certificat de col·legiació). 
• Declaració responsable. Annex 2. Una declaració responsable de cadascun dels 
membres de l'equip. 
• Fotocòpia del document identificatiu oficial de totes les persones integrants de 
l'equip  (DNI, NIE, passaport) 
• Annex 3. Fitxa resum. 

El nom de l'arxiu haurà de ser el següent: 

PDF2: “LEMA” 

L'arxiu no podrà superar els 5 MB. 

 

  



 

 

 

6. Anonimat 
 
Els treballs es presentaran sota lema, que haurà de figurar al plafó, en la disposició que 
es vulgui. 

Dins del PDF2: Equip, al full resum (Annex 3), s'indicarà també, de manera clara, si, en el 
cas de no resultar premiat o esmentat, el concursant prefereix romandre en l'anonimat 
tant en la possible exposició pública dels treballs presentats com a la seva possible 
publicació al web. En el cas que no aparegui aquesta informació, s'entendrà que els 
participants SÍ que donen el consentiment perquè apareguin els seus noms. 

El Col·legi d'Arquitectes custodiarà els documents PDF d'identificació i vetllarà pel 
manteniment de l'anonimat dels autors de les propostes respecte del jurat, fins al 
moment d'obertura del PDF2. 

 

7. Composició del jurat tècnic 
 
El jurat estarà representat per un membre de les entitats o col·lectius següents: 

● Institut de Paisatge urbà. Ajuntament de Barcelona 
● COAC. Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya 
● Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona 
● AJAC. Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya.  
● FAD_ArquinFAD 
● Escola de disseny de la Ciutat 
 
Un representant del COAC, el Col·legi d'Arquitectes, en el moment de la reunió del jurat 
serà el secretari del concurs, i tindrà veu, però no vot. 

 

8. Procediment per a la decisió de la convocatòria. 
 
El  procés de selecció es realitzarà en dues fases.  



 

 

 

La primera fase la dictaminarà el jurat tècnic, que de totes les propostes presentades 
farà una selecció d'un mínim de cinc propostes finalistes. Una vegada es tinguin les cinc 
propostes finalistes, s'exposaran en les proximitats del lloc de concurs, perquè la 
ciutadania i el veïnat puguin triar quina és la proposta guanyadora. 

El procediment de selecció de les propostes finalistes serà determinat per consens entre 
els membres del jurat tècnic i es basarà, en tot cas, en procediments de discussió 
col·lectiva i votació. Inicialment s'obrirà el PDF1, corresponent a la proposta gràfica. 
Mentre no s'obrin els sobres d'identificació, el jurat tècnic podrà dur a terme totes les 
votacions o discussions que consideri pertinents fins a arribar a un resultat satisfactori.  

El secretari del jurat aixecarà acta de les deliberacions, i deixarà constància dels 
successius descarts que s’hagin pogut anar produint, amb una valoració de 0 a 100.  

El procés de selecció del guanyador per votació ciutadana de les cinc propostes 
finalistes estarà obert a tots els ciutadans que vulguin intervenir en la renovació urbana 
de l'espai proposat. 

En el cas  d'empat, la proposta seleccionada serà la que més puntuació hagi tret en la 
valoració del jurat tècnic. 

 

9. Criteris de valoració 
 

Els millors projectes s'escolliran en funció dels criteris següents (de 0 a 100 punts): 

● Contingut: es valorarà la capacitat dels projectes de generar una transformació 
urbana de l'entorn que li atorgui identitat i el carregui de sentit. Els projectes que estimulin 
el potencial semàntic de la ciutat seran particularment valorats. (30) 
● Viabilitat: s'avaluarà la proposta econòmica en relació amb el contingut de millora 
urbana. (15) 
● Millores socials: les propostes que suposin una millora per als veïns dels immobles 
afectats suposaran un valor afegit puntuable. (15) 
● Visibilitat: s'avaluarà el formalisme final de la proposta respecte a la integració amb 
l'entorn. (15) 



 

 

 

● Innovació i sostenibilitat: es valorarà la capacitat d'aportar idees noves així com l'ús 
de materials i tècniques sostenibles per a les necessitats de millora de la ciutat. (15) 
● Durabilitat: les propostes han de ser solucions amb vocació de permanència. (5) 
● Interdisciplinarietat: es valorarà la capacitat dels projectes d'integrar disciplines 
diverses i de combinar arts i tècniques que vagin més enllà dels instruments 
d'arquitectura. (5) 
 

10. Lliurament 
 
● Consultes: fins al 10 de maig de 2017 
Fins al 10 de maig de 2017 es podran dur a terme consultes, exclusivament a través de 
correu electrònic (concursmitgera@coac.net). L’11 de maig es publicarà a la pàgina 
web habilitada per a aquest concurs (https://www.arquitectes.cat/ca/setmana-
arquitectura-2017/concurs-mitgeres) la relació completa i anònima de les consultes i 
aclariments realitzats. Les consultes seran analitzades i contestades pel COAC i l’Institut 
de Paisatge Urbà, que podrà obtenir tant assessorament tècnic com consideri oportú. 
 
● Lliurament de propostes: 17 de maig de 2017 
La documentació es lliurarà abans de les 23:59 hores (hora Barcelona) del dia 17 de 
maig de 2017 per correu electrònic (concursmitgera@coac.net) 
S'ha de respectar l'anonimat quan s'enviï el correu electrònic, en relació amb el remitent, 
de manera que no n’apareguin les dades personals. En tot cas, si això no pogués ser 
possible, el destinatari dels correus garantirà i mantindrà el secret d'aquests enviaments 
davant del jurat.  
A l'assumpte hi haurà de figurar la paraula CONCURS + “LEMA” 
 
● Decisió del jurat tècnic: 18 de maig de 2017 
● Preparació de la votació ciutadana    
● Inici de la votació ciutadana: 20 de maig de 2017 
● Final de la votació ciutadana: 26 de maig de 2017 

La votació serà recollida a les 12.00 hores del dia 26 de maig per poder fer el 
recompte de vots. 

● Determinació del guanyador: 26 de maig de 2017 
El guanyador del concurs i la votació de la ciutadania es donaran a conèixer a la 
festa de clausura de la Setmana d'Arquitectura. 
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11. Premis 
 
● Primer premi: 4.000 euros + Possibilitat de contractació del projecte per part de 
l'Institut de Paisatge Urbà 
● Accèssit : 1.000 euros  
● Accèssit : 1.000 euros  
 
Els cinc equips finalistes entraran a formar part d'una base de dades de l'Institut de 
Paisatge Urbà per a futurs contractes relacionats amb parets mitgeres de la ciutat de 
Barcelona. 

 

12. Drets de propietat intel·lectual 
 
Els autors conservaran la propietat intel·lectual dels treballs presentats, però cap d'ells, 
ni tan sols els premiats, es podran fer servir per a altres finalitats. 

Els concursants cediran a COAC, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i a l’Institut de 
Paisatge Urbà de l’Ajuntament de Barcelona els drets d'explotació que corresponguin 
amb la finalitat de la publicitat de la convocatòria i els seus resultats, com ara la 
publicació i l’exposició dels treballs presentats, així com el desenvolupament de la 
presentació virtual, si bé romandran en anonimat aquells concursants no premiats que 
ho haguessin sol·licitat. 

Les propostes no podran ser cedides per a altres finalitats sense el consentiment exprés 
de l'equip autor. 

 

13. Motius d'exclusió  
 
● Col·locar la documentació en un PDF que no correspongui. 
● Qualsevol element que doni alguna pista sobre l'autoria de la proposta. 
● Documentació del PDF2 incompleta. 
● Qualsevol incompliment de les bases d'aquest concurs. 



 

 

 

● Lliurament fora de termini. Cal tenir en compte que l'horari de lliurament és en el fus 
horari de Barcelona. 


