1r Concurs pel Disseny d'espais vius al
Campus Nord
Tema 2016: La plaça dels Congressos i la plaça de les
Constel·lacions del Campus Nord
Objectiu
Busquem solucions creatives per tal de donar vida a espais concrets del Campus
Nord. Volem convertir-los en espais amables i acollidors per a tothom, que permetin i
provoquin nous usos, ja siguin permanents o efímers, resolguin necessitats i
transformin hàbits de la comunitat. A banda de la creativitat i adequació al repte,
busquem propostes que tinguin en compte l’ús racional de recursos, l’accessibilitat i la
participació de la comunitat en la seva execució i gestió.

Espai objecte del concurs 2016
L’espai objecte de l’edició 2016 correspon a l’àrea compresa per la Plaça dels
Congressos i la Plaça de les Constel·lacions del Campus Nord, Universitat Politècnica
de Catalunya (Barcelona).
La ubicació de l’espai correspon a les coordenades GPS: 41.387522, 2.112913.
Es cerquen propostes de disseny de l’espai que millorin el seu aprofitament i
dinamització per a l’ús de la comunitat universitària, tot tenint en compte el seu
emplaçament estratègic d’entrada al campus, proper a la Biblioteca Rector Gabriel
Ferrater (BRGF) i al poliesportiu del Campus Nord. Les propostes podran incloure
aspectes urbanístics, artístics, científics, lúdics, etc.
Els criteris de valoració seran:
•
•
•
•
•
•
•

Adequació als valors de la universitat: innovació, sostenibilitat, inclusió.
Adequació a l’objectiu del concurs.
Accessibilitat i disseny per a tothom.
Simplicitat i baix cost.
Implicació i participació de la comunitat en el disseny, l’execució i la gestió.
Integració de sistemes smart (recollida de dades, etc.).
Qualitat i viabilitat tècnica.

Imatge 1 Fotografia aèrea de l’espai objecte del concurs.

Qui pot participar-hi?
Pot presentar propostes, individualment o en grup, el PDI, el PAS i l’estudiantat
matriculat a la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech el curs 2016/2017
en Estudis de grau, 1r i 2n cicles, màsters o doctorats.

Requeriments
1. Les propostes es poden presentar individualment o en equip.
2. Una persona que forma part d'un equip no pot presentar-se individualment o amb
un altre equip.
3. Als efectes d’aplicació i interpretació d’aquestes bases, el terme “proposta”
comprèn tant la sol·licitud com la documentació d’acompanyament (memòria
descriptiva, memòria gràfica, imatges, etc.)
4. Les propostes han d’incloure el pressupost d’execució estimat i aquest ha de ser
de baix cost. S’exclouran del concurs les propostes que a criteri dels serveis
tècnics de la UPC requereixin una inversió superior als 50.000€.
5. La persona o persones que presenten la proposta han de ser els autors de les
mateixes.
6. La UPC pot rebutjar les propostes que vulnerin o puguin vulnerar drets de
propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers, ja sigui d'imatge o de
disseny, llevat que es compti amb la seva autorització, que caldrà presentar.

7. Des del moment de la presentació de la proposta, la persona o persones
participants cedeixen a la UPC els drets de propietat intel·lectual o industrial sobre
les obres contingudes a la mateixa, per a què la UPC pugui fer-ne difusió de les
mateixes, tant durant el concurs com després de la seva finalització. En qualsevol
cas, la UPC respectarà sempre els drets morals dels autors, tot fent constar el seu
nom i cognoms en qualsevol difusió que se’n faci.
8. En el cas de la proposta guanyadora, des del moment en que la mateixa és
declarada guanyadora, la persona o persones participants cedeixen a la UPC
sense caràcter exclusiu tots els drets propietat intel·lectual sobre les obres
contingudes a la proposta (reproducció, distribució, transformació i comunicació
pública). D’acord amb això, la UPC podrà explotar lliurement les obres, tot
respectant els drets morals dels autors fent-ne constar el seu nom i cognoms en
qualsevol difusió que se’n faci.
9. El disseny guanyador podrà ser utilitzat en altres espais.
10. La UPC pot fer els ajustaments al disseny guanyador que consideri necessaris per
al compliment adequat de les normatives vigents i per adequar-se a l’espai.
11. La UPC es reserva el dret d’integrar algunes de les propostes finalistes amb la
finalitat de millorar la proposta guanyadora.
12. La UPC serà la titular dels drets d’explotació de l’obra arquitectònica que resulti de
l’execució de la proposta guanyadora.
13. La participació en el Concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
14. Es convidarà l’equip guanyador a participar en la direcció i execució de la
proposta. La seva participació serà de caràcter consultiu i en cap cas serà
vinculant per a la presa de decisions.

Informació tècnica complementària
Es faciliten els plànols de l'espai objecte de la proposta.
El dia 27 de setembre a les 19h s'oferirà una visita tècnica a totes les persones
interessades per tal de conèixer els requeriments tècnics de l’espai. Les persones
interessades es poden inscriure adreçant un correu a:
campus.nord@upc.edu
Punt de trobada: plaça de les Constel·lacions, davant de la Biblioteca Rector Gabriel
Ferraté (BRGF).

Presentació de propostes
•

Les propostes es podran presentar telemàticament fins el 16 de desembre 2016,
ambdós inclosos.

•

Cada proposta anirà acompanyada de:
o Memòria descriptiva en PDF realitzada a través del formulari del concurs.
o Memòria gràfica en PDF de màxim 5 pàgines i 5MB (pot incloure plànol,
croquis, muntatge fotogràfic, etc.).
o Una imatge il·lustrativa de la proposta (màx 1Mb) que serà utilitzada per fer
la votació popular.

Les propostes s'hauran d'enviar electrònicament fins el 16 de desembre 2016 (inclós)
a l'adreça:
concurs.espaisvius@mylist.upc.edu
Les propostes presentades dins de termini i que compleixin amb tots els requeriments
passaran a la fase de valoració.

Valoració de les propostes presentades
1) Selecció de cinc propostes finalistes:
Mitjançant votació popular oberta a la comunitat universitària de la UPC es triaran les
cinc propostes finalistes d’acord amb les que hagin obtingut major nombre de vots.
La votació popular estarà oberta a tota la comunitat universitària de la UPC (PDI, PAS i
estudiantat) del 16 al 20 de gener de 2017.

2) Selecció de la proposta guanyadora:
Un jurat tècnic i institucional format per membres de la UPC seleccionarà la proposta
guanyadora entre les cinc propostes finalistes, amb els criteris de valoració exposats
anteriorment.
La proposta guanyadora es donarà a conèixer el dilluns 6 de febrer de 2017 i es
preveu que l’execució de la proposta es realitzarà el 2017.

Reconeixement
•
•
•

Diploma acreditatiu del projecte guanyador.
Difusió a la web de la UPC.
Execució del projecte durant l’any 2017 amb possibilitat de formar part de la
comissió de seguiment del mateix.

