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CONCURS D’IDEES EN RELACIÓ AL DESENVOLUPAMENT D’UN  PROJECTE DE 
REGENERACIÓ URBANA A L’ENTORN DE LA MURALLA D’EN TITUS A LA 
CIUTAT DE MATARÓ. 14a edició PREMIS PUIG I CADAFALCH 2017. 
 
 
 
1.- ENTITAT CONVOCANT 
 
L’entitat convocant del present concurs és l’Ajuntament de Mataró.  
Aquest concurs d’idees s’emmarca dins la celebració de la 14a edició dels Premis Puig i 
Cadafalch 2017 que en aquesta ocasió i de forma extrordinària s’atorgaran no per obra 
executada sinó per proposta projectual a desenvolupar. 
 
 
2.- OBJECTE DEL CONCURS 
 
L’objecte d’aquest concurs és la selecció mitjançant jurat d’una proposta per a recuperar el 
conjunt urbà a l’entorn del carrer anomenat Muralla d’en Titus. La proposta ha de plantejar una 
visió estratègica i el seu encaix arquitectònic i urbanístic amb l’entorn, per tal de permetre el 
desenvolupament futur d’aquest àmbit en matèria de recuperació del patrimoni, regeneració 
d’espai públic i paisatge urbà i dinamització econòmica i social. 
 
 
2.1 ÀMBIT I EMPLAÇAMENT. 
 
L’àmbit inclou el sòl delimitat pel carrer de Barcelona, la Plaça de la Peixateria, la Baixada de 
les Escaletes, el Camí Ral i la Baixada de Santa Anna,  amb una superfície total de 14.048 m2. 
L’interior d’aquest perímetre incorpora el carrer anomenat Muralla d’en Titus, actualment un 
cul de sac. 
 
Aquest àmbit es troba ubicat al centre històric de la ciutat de Mataró, i incorpora l’antiga 
muralla que al segle XVI encerclava la ciutat, concretament el tram anomenat d’en Titus que 
exerceix el paper d’eix central d’aquest àmbit. El tram de la muralla d’en Titus  forma part del 
sector de migdia de la muralla de la ciutat, catalogada com a Bé Cultural d’Interés Nacional 
(BCIN).  
En aquest entorn es localitzen també una part dels edificis i àmbits catalogats que constitueixen 
el patrimoni cultural de la ciutat, amb especial protagonisme de la zona arqueològica de l’antiga 
Iluro romana (BCIN), concretament a l’espai  situat per sobre la muralla. 
 
Aquesta part de la ciutat antiga es caracteritza per un important salt topogràfic en el que la 
muralla exerceix també les funcions de mur de contenció de les terres dels patis del darrera de 
les cases del carrer de Barcelona respecte les parcel.les ubicades al sector de migdia amb accés 
des del Camí Ral. 
És una zona amb teixit i trama de casc antic, bàsicament residencial, amb important presència 
de comerç a les plantes baixes, en especial al carrer de Barcelona, un dels carrers principals del 
comerç del Mataró centre i en contacte directe amb el circuït de places del sector comercial i 
gastronòmic de la Plaça Gran. 
El conjunt es complementa amb la presència de diversos equipaments dels que en destaquen dos 
per la seva vinculació a l’àmbit objecte de concurs: 
.- La Peixateria. Antiga porxada neoclàssica ubicada sobre muralla. A la planta baixa, de 
propietat municipal, s’hi ubica actualment un ús relacionat amb la gastronomia i el comerç just. 
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A les dues plantes soterranis s’hi ubica un segon establiment de gastronomia, de propietat 
particular i amb accés des de la finca del C. Baixada de les Escaletes, 4.  
.- L’edifici de la Telefònica. Es tracta de la primera central de telèfons de Mataró de l’any 1952. 
Actualment està parcialment buit i sense atenció directe al ciutadà però amb instal.lacions en 
funcionament que caldria estudiar si es podrien reagrupar en armaris i una antena a la coberta. 
 
 
2.2 OBJECTIUS  
 
El Pla General d’Ordenació Municipal de Mataró de 1996, estableix al capítol IV del document 
de la Memòria, els criteris i objectius generals del Pla, entre els que destaca la integració dels 
valors del patrimoni cultural de Mataró, dels béns culturals d’interés nacional (BCIN) i dels 
béns culturals d’interés local (BCIL) a nivell urbanístic. 
En aquest sentit mostra especial interés per les construccions que formen part del teixit de la 
ciutat antiga, principalment d’Iluro i la delimitada per la muralla del segle XVI. 
El Pla pretén recuperar els usos residencials, comercials, artesanals, les àrees peatonals que 
millorin l’activitat econòmica-comercial i millorar els estàndars d’equipaments i espais lliures. 
 
Com a proposta pel centre històric  aposta per la recuperació del circuit de muralles, obrint la 
muralla d’en Titus i de can Xammar, facilitant l’entrada de l’Hort del Rector i proposant nous 
projectes d’urbanització peatonal amb recorreguts arbrats (veure la documentació de la Muralla 
que s’adjunta com a annex a aquestes bases). 
 
 
Seguint aquests objectius del Pla general, el concurs d’idees es planteja:  
 

1. La recuperació  del circuït de muralles de la ciutat, obrint la muralla d’en Titus i 
conectant-la amb la muralla de can Xammar. 
2. La resolució dels problemes de seguretat i d’insalubritat d’una zona del centre 
històric pendent d’urbanització. 

 3. La recuperació patrimonial de la muralla en aquest àmbit. 
 4. La creació d’un nou espai d’activitat i lleure per a la ciutadania. 
 
 
En concret es demanen propostes que permetin la resolució dels següents aspectes: 
1. Connexió de la Muralla d’en Titus amb la Baixada de les Escaletes. Cal resoldre els 
problemes de desnivell, l’accés al local existent sota l’edifici de la Peixateria i la relació amb les 
finques veïnes. 
2. Tractament dels trams de muralla existents i dels volums posteriors de les cases del carrer 
Barcelona. Proposta d’actuacions a curt i llarg termini.  
3. Tractament de l’espai del carrer Muralla d’en Titus conjuntament amb els espais a incorporar 
provinents de les cessions marcades pel Pla general dels darreres de les finques del Camí Ral i 
qualificats com a Cp (vial peatonal). Proposta d’urbanització de l’espai: il.luminació, 
pavimentació, vegetació, cota de replanteig de les noves edificacions del darrera de les cases del 
Camí Ral.  Proposta d’usos i composició volumètria de les noves edificacions.  
4. Adequació de l’accés a la Muralla d’en Titus des de la Baixada de Santa Anna. Propostes pel 
nou equipament a ubicar a l’emplaçament de l’antic edifici de la Telefònica: volumetria i usos. 
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2.3 CONDICIONANTS 
 
Condicionants Urbanístics: 
L’actual Pla General d’Ordenació de Mataró (PGOM) qualifica l’àmbit objecte de concurs de 
sector residencial, zona de centre històric (clau 1a). 
El Pla proposa l’ampliació del carrer anomenat Muralla d’en Titus (antic pas de ronda exterior 
de la Muralla) acualment un cul de sac, amb la incorporació d’un seguit d’espais provinents de 
la cessió per l’afectació urbanística de la part posterior de les parcel.les del Camí Ral i de la 
Baixada de les  
Escaletes. Aquests espais, de dimensió variable segons la ubicació de la parcel.la, estan 
qualificats de carrer peatonal (clau Cp). 
El Pla General atorga també una nova edificabilitat als darreres de les parcel.les del Camí Ral 
amb façana al nou carrer peatonal Muralla d’en Titus, permetent una construcció en planta baixa 
(1) fins a la fondària edificable marcada al plànol. 
Els patis de les cases del Camí Ral, situats a una cota d’aproximadament una planta per sota del 
carrer Muralla d’en Titus, són també totalment edificables en planta baixa, a cota de Camí Ral. 
 
D’altra banda, a les parcel.les amb façana al carrer Barcelona, el Pla els hi atorga una 
edificabilitat de planta baixa més dos pisos (3) permetent una major fondària de la planta baixa 
cap el pati d’illa a fi i efecte de donar més espai als locals comercials situats a la planta baixa 
d’aquest carrer comercial. Al pati d’illa restant permet encara una edificabilitat parcial 
complementària de com a màxim el 20% del pati restant a col.locar com a prollongació de la p. 
baixa o al fons de parcel.la.(clau pati %). 
 
 
Condicionants de Protecció del Patrimoni 
 
El Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic (PEPA) de Mataró protegeix amb diferents nivells 
els següents elements d’interès arqueològic i arquitectònic de l’illa: 
 
- Protecció de la Muralla de la ciutat (nivell A, fitxa 159 del catàleg). Al mateix temps la 

Muralla de Mataró del segle XVI té la consideració de BCIN ( Bé Cultural d’Interés 
Nacional) segons Decret de 22-4-49 recollit per la disposició general de la llei del 
Patrimonio Histórico-Nacional de 25-6-85. 

  
- Protecció del subsòl (nivell F: àrea de protecció arqueològica del BCIN “jaciment d’Iluro”) 

la part superior de l’àmbit objecte de concurs situat entre la Muralla d’en Titus, la Baixada 
de Santa Anna i el carrer de Barcelona, incloent la finca núm. 4 de la Baixada de les 
Escaletes. (Fitxa núm. 1 del catàleg) 

 
- Protecció de l’edifici de la Peixateria (nivell A) referida a la protecció de façanes, 

volumetria i estructura general de l’edifici (fitxa 176 del catàleg) 
 
- Protecció d’ambients de carrer (nivell D). Els carrers de Barcelona, Baixada de les Escaletes 

i Camí Ral, són carrers d’ambient catalogat (fitxes 361, 369 i 389 del P.E.P.A.). Aquest 
nivell de protecció està referit a conjunts o paràmetres d’interès tipològic, ambiental i 
compositiu.  

 
 
En la documentació annexa a aquestes bases s’adjunta la informació referent a aquesta 
normativa de Patrimoni, les corresponents fitxes del catàleg, els alçats dels carrers d’ambient 
protegit i altres com l’aixecament de plànols de l’edifici de la Peixateria.  
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3.- PROCEDIMENT I TIPUS DE CONCURS 
 
El concurs serà d’idees, amb intervenció d’un jurat, obert a tots els professionals capacitats 
legalment per a la redacció de projectes. 
  
 
 
4. -CONCURSANTS 
 
La participació podrà fer-se a títol individual o formant equip. Al davant de cada proposta 
presentada hi figurarà obligatòriament un arquitecte o professional legalment capacitat. 
 
En qualsevol cas, haurà de declarar-se el nom i la professió i/o especialitat de cadascun dels 
seus components, en el benentès que cada component només podrà ser d’un dels equips que 
concorren al concurs.  
 
Cada concursant o equip de concursants només podrà lliurar un treball.  
 
 
5.- REQUISITS I INCOMPATIBILITATS 
 
Tots els concursants han de complir els requisits de capacitat establerts a la legislació vigent. 
 
Tots els concursants ha d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social establertes en la legislació vigent. 
 
Sense perjudici de les incompatibilitats professionals legalment establertes, seran incompatibles 
per participar en aquest concurs:  
 

- El personal al servei de l’Ajuntament de Mataró i de les empreses municipals .  
- Els membres del jurat, així com els seus familiars, amb parentiu de primer o segon grau, 

de consanguinitat o afinitat. 
- Els col·laboradors habituals o associats actuals dels membres del jurat. 
- Les persones que siguin objecte d’alguna de les causes d’incapacitat o incompatibilitat 

previstes a la legislació vigent. 
 
 
 
6.- PUBLICITAT I DIFUSIÓ DEL CONCURS D’IDEES. 
 
La convocatòria del concurs es realitzarà mitjançant anunci publicat a  :  
 

- En al menys un diari de gran difusió, ja sia a nivell comarcal, provincial o superior. 
- A la web municipal www.mataro.cat 
 

 
 
7.- DOCUMENTACIÓ QUE ES LLIURA ALS CONCURSANTS 
 
L’Ajuntament de Mataró facilitarà als concursants la documentació necessària per poder 
desenvolupar el projecte.  Aquesta documentació s’adjunta com annex a aquest plec de bases.  
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Els interessats en participar en el present concurs, podran descarregar-se la documentació 
necessària a partir de la publicació de la convocatòria a través de l’adreça d’Internet  
www.mataro.cat       
 
 
 
 
8.- PRESENTACIÓ DEL TREBALL 
 
Les propostes es presentaran al Registre de les oficines de l’Ajuntament de Mataró, situades al 
carrer Pablo Iglesias núm. 63, 2a planta, despatxos 2 i 3, 08302 Mataró, fins a les 14:00 h del 
dia 28 d’abril de 2017.  
L’oficina del Registre està oberta tots els dies laborables de 9,00h a 14,00h. 
 
Tots els documents del concurs hauran de substituir la identitat de l’autor o autors per un 
LEMA. 
També haurà de figurar a l’exterior del paquet o paquets que continguin la documentació que es 
remeti, els següents títols: 
 
Concurs Recuperem la Muralla d’en Titus. 
Lema XYZ (el que es triï) 
 
Tota la documentació garantirà l’anonimat dels treballs. La vulneració del principi d’anonimat 
serà causa automàtica d’exclusió del concurs. 
 
Es presentarà la documentació objecte del present concurs, per part del propi concursant o 
persona que el representi , personalment o mitjançant missatger  a l’adreça abans esmentada,  
abans o fins el darrer dia del termini de presentació. 
 
 
 
9.- DOCUMENTACIÓ A  PRESENTAR 
 
La documentació haurà de lliurar-se en dos sobres: 
 

Sobre número 1. Documentació administrativa 
Sobre número 2. Documentació  tècnica 

 
Es segellaran els sobres presentats, amb el seu LEMA exterior d’identificació i anònim, ben 
visible. El sobre núm.1 romandrà tancat,  fins  a la resolució del jurat.  
 
Sobre número 1. Documentació administrativa: 
 

a) Si és persona física: Fotocòpia del Documento Nacional de Identitat del concursant 
licitador. Si actua en nom i representació d’una persona física, haurà d’aportar el 
seu propi document nacional d’identitat (o document que el substitueixi) i el poder 
notarial que acrediti la seva representació i facultats, degudament validat.  

 
b) Si actua en nom i representació de persona jurídica: escriptura de constitució de 

l’empresa, inscrita en el Registre Mercantil, poders a nom del seu nom degudament 
inscrits en el Registre Mercantil, i fotocòpia del DNI del representant. 
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c) Titulacions acadèmiques i professionals del(s) concursant(s) i del personal 
col·laborador del seu equip.  

 
d) Declaració responsable del concursant d’estar al corrent de les obligacions tributàries i 

amb la seguretat Social.  
 

e) Declaració del concursant acceptant les clàusules del present plec. 
 

La documentació acreditativa i justificativa dels concursants per a poder participar al concurs 
d’idees serà suficient a nivell de fotocòpies o còpies.  
 
Els concursants  guanyador i premiats hauran, tanmateix, d’acreditar fefaentment i jurídica en el 
seu moment (compulses, certificats, originals. etc. o anàlegs),  les seves titulacions i 
documentació legalment exigible en aquestes bases, altrament podran ésser objecte de  
desqualificació. 
 
 
Sobre número 2. Documentació  tècnica: 

 
 

Un màxim de dos plafons en suport rígid de cartró ploma de 8 mm. en format DIN A2. 
A més es lliuraran 2 còpies en format DIN-A3 de cada un dels plafons. Els plafons aniran 
numerats, amb el LEMA i contindran tota la informació visual i escrita necessària per a 
explicar la proposta: planta general d’implantació, plantes, seccions i alçats suficients i  
perspectives o fotomuntatges, indicació de l’escala gràfica i orientació dels plànols.  
 
Els dos plafons també han d’incloure una breu Memòria escrita on s’explicaran els aspectes 
conceptuals, arquitectònics i urbanístics en referència a l’integració a l’entorn, gestió, 
disseny, materials i d’altres que s’estimin d’importància i que contribueixin a una millor 
definició i comprensió del projecte. 

 
 

Serà causa d’exclusió del concurs el fet de no respectar els formats, així com el nombre de 
fulls permesos. 
 
Tots els documents hauran de substituir la identitat de l’autor o autors per un LEMA, que 
també haurà de figurar a l’exterior del sobre 2. 

 
Conjuntament amb la documentació, els concursants acompanyaran un sobre opac, tancat i 
lacrat, on figurarà escrit a fora el lema escollit. Aquest sobre contindrà un full amb el nom, 
adreça i signatura de l’autor o autors de la proposta. S’indicarà expressament si existeix el 
desig de mantenir l’anonimat en cas de no resultar premiat. 
 
Tota la documentació tècnica es presentarà , així mateix, en suport digital editable i en 
format pdf (CD, DVD )  
 

Si la Mesa del Jurat observa errors o defectes materials de caràcter subsanable a la 
documentació, ho posarà en coneixement de l’Ajuntament de Mataró, per tal que aquest la 
requereixi, si ho considera convenient, en un termini de set dies hàbils. 
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10.- CRITERIS DE VALORACIÓ PER A ATORGAMENT DELS PREMIS 
 
Els criteris a tenir en compte són els indicats a continuació ordenats de major a menor 
importància: 
 
a) La qualitat i innovació de la proposta en l’ordenació i el disseny de l’espai públic que 
defineixi l’escala humana, reconeixent i valorant els llocs d’especial interès patrimonial i 
paisatgístic, introduint els materials i tecnologies adequades i proposant la convivència entre 
activitats productives i de lleure, el teixit residencial i els equipaments.  (30 punts) 
 
b) La qualitat de la proposta en referència al conjunt del circuit de muralles de la ciutat i del 
tractament que d’una manera general es pugui donar als edificis històrics, façanaes, mitgeres, 
edificis nous etc per a la seva integració a l’entorn. (20 punts) 
 
c) La integració d’aquest nou àmbit projectat a l’eix comercial i gastronòmic del Mataró centre. 
(20 punts) 
 
d) Funcionalitat i utilitat de les propostes, racionalitat constructiva i dels costos de gestió i 
d’execució de forma que sigui possible la transformació proposada. (10 punts) 
 
e) La qualitat de la proposta en quan s’asseguri la sostenibilitat social de forma que fomenti l’ús 
i la cohesió social de la població en l’espai públic. (10 punts) 
 
El jurat prèvia justificació expressada en el veredicte del concurs, podrà tenir en compte i 
valorar altres aspectes aquí no esmentats o afegits com a plus en algun dels anteriors apartats 
assignant un màxim de 10 punts 
 
 
 
11.- JURAT 
 
El Jurat es reunirà en el termini màxim de cinc dies a comptar de l’últim dia del termini atorgat 
per procedir a la presentació de les propostes de treball, a fi i efecte de procedir al seu anàlisi i 
estudi. 
El jurat estarà composat per : 

 
-. La regidora d’Urbanisme, mediambient i sostenibilitat de l’Ajuntament de Mataró o 
persona en qui delegui. 
.- El President del Consell municipal del patrimoni arquitectònic de Mataró o persona 
en qui delegui. 
.- El Coordinador de l’Àrea de Serveis territorials i sostenibilitat de l’Ajuntament de 
Mataró. 
-. El Cap del Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Mataró. 
-. El Director del servei d’equipaments municipals i espai públic de l’Ajuntament de 
Mataró. 
-. Un membre del  Consell municipal del Patrimoni Arquitectònic. 
-. Un arquitecte a proposta del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya 
-. Un aparellador a proposta del Col.legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers 
de l’edificació de Barcelona. 
.- La cap de la Unitat de patrimoni arquitectònic, que actuarà com a secretària. 
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12.-  RESOLUCIÓ DEL JURAT 
 
El Jurat emetrà el seu veredicte en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’últim dia del 
termini atorgat per procedir a la presentació de les propostes de treball. 
  
El jurat podrà declarar desert el premi del concurs i designar en la seva substitució vàries 
propostes com a accèsits en el cas que, segons el seu criteri, no hi hagi una sola proposta 
clarament guanyadora. 
 
 
 
13.- PREMIS 
 
Es concediran els següents premis: 
 
Un  Premi: valorat en  5.000,00 € (IVA inclòs) corresponent a una dotació econòmica de 
3.000,00 € (IVA inclòs) finançada per l’Ajuntament de Mataró i una beca de l’Escola Sert 
valorada en 2.000,00 € finançada per la Demarcació de Barcelona del Col.legi d’Arquitectes de 
Catalunya. El premi no comporta l’encàrrec del projecte. 
 
Dos accèssits valorats amb  2.500,00€ (IVA inclòs) cadascun, corresponents a una dotació 
econòmica de 1.500,00 € finançats per l’Ajuntament de Mataró i una beca de l’Escola Sert 
valorada en 1.000,00 € finançada per la Demarcació de Barcelona del Col.legi 
d’Arquitectes de Catalunya. 
 
 
 
14.- ATORGAMENT DELS PREMIS 
 
L’atorgament dels Premis es farà efectiu el mes d’octubre en un acte públic a la ciutat de Mataró 
en el marc de la 14a edició dels Premis Puig i Cadafalch, la 2a edició del premi Puig i Cadafalch 
del Maresme i la 5a Mostra d’Arquitectura del Maresme, organitzats conjuntament per 
l’Ajuntament de Mataró i la Demarcació de Barcelona del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. 
 
 
 
15.- PROPIETAT INTEL.LECTUAL 
 
Tots els treballs presentats mantindran la propietat intel·lectual dels seus autors.  
Els premiats cedeixen a l’Ajuntament de Mataró els drets d’explotació que corresponguin 
segons els objectes del concurs i de conformitat amb la legislació sobre propietat intel·lectual. 
Els projectes presentats seran propietat de l’Ajuntament de Mataró. Es retornaran als 
participants a sol·licitud d’aquests o en el seu defecte per propi criteri de l’Ajuntament de 
Mataró.  Tanmateix l’Ajuntament de Mataró en conservarà una copia, o en el seu cas l’original.  
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16.- EXPOSICIÓ DELS TREBALLS 
 
L’Ajuntament de Mataró es reserva el dret de donar la més àmplia divulgació del resultat del 
concurs a través de qualsevol mitjà de difusió, així com les idees presentades. Els equips 
presentats, en cas de no ser guanyadors del concurs, tenen dret a mantenir l’anonimat del seu 
treball, si així ho han fet constar a la seva proposta. 
 
 
17.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 
El fet de presentar-se al concurs convocat implica per part dels concursants el coneixement i 
acceptació de les presents  bases. 
 
 
 
 
 
Mataró,  gener de 2017 
 


