Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
Direcció Tècnica
Av. Drassanes, 6-8 pl.20
08001 Barcelona
Tel. 93 256 25 06
Fax. 93 317 41 80
impu@bcn.cat
www.bcn.cat/paisatgeurba

A Barcelona, a 7 de maig de 2019

CONSULTES SOBRE EL CONCURS
D’INTERVENCIÓ SOBRE PARETS MITGERES
- Edició 2019 -

-

¿Es necesario generar un equipo para presentarse al concurso o se puede presentar
únicamente una persona con el título y la capacidad de obrar como arquitecta?
No, no es necesario generar equipo, si el representante de la propuesta es un
arquitecto/a.

-

Hi ha alguna limitació pressupostària de les obres?
No, al tractar-se d’un concurs d’idees, la proposta no es limitarà per un pressupost
concret. Si que es tindrà en compte, de cara a la seva viabilitat, que sigui coherent
amb el context i la realitat del moment. Tal com marquen les bases, els criteris de
valoració son els següents:
●

●
●
●
●
●
●

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.
Viabilitat: s'avaluarà la proposta econòmica en relació amb el contingut de millora
urbana.
Millores socials: les propostes que suposin una millora per als veïns dels immobles
afectats suposaran un valor afegit puntuable.
Visibilitat: s'avaluarà el formalisme final de la proposta respecte a la integració amb
l'entorn.
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.
Durabilitat: les propostes han de ser solucions amb vocació de permanència.
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.

1 de 1

