BASES REGULADORES DE L’ACTUACIÓ «MURS LLIURES DE SANT ANDREU DE
LLAVANERES»
1. OBJECTIU DE L’ACTUACIÓ
La Regidoria de Joventut, proposa aquesta actuació, anomenat Murs Lliures, amb
l’objectiu de proporcionar un espai públic d’expressió artística per artistes, preferentment
per a joves, i a la vegada, millorar l’entorn del municipi de Sant Andreu de Llavaneres.
Aquesta iniciativa està pensada per ser una actuació sense data d’expiració/termini, per
tant, que perduri en el temps.
2. CARACTERÍSTIQUES DELS MURS LLIURES
Les característiques d’aquesta actuació són les següents:
2.1. Els Murs Lliures són una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres,
gestionats per la Regidoria de Joventut i Cultura.
2.2. Els murs tenen com a objectiu, ser un espai artístic d'expressió, preferentment per a
joves del municipi; apel·lant també a la responsabilitat col·lectiva i individual a l'hora de fer
ús d'aquest nou espai.
2.3. Els espais autoritzats van identificats amb un distintiu que reprodueix un esprai amb
l'eslògan "Espai Graffiti".
2.4. L’actuació Murs Lliures està pensat per ser una iniciativa que perduri en el temps; per
tant, no té data de termini/expiració. Tot i així, es faran revisions anuals del projecte.
2.5. Cada pintada té un període d'exclusivitat de dos mesos. Aquesta actuació
proporciona aquests espais, de manera que siguin dinàmics, rotatius i lliures; per tant, la
durada de la obra no podrà ser més llarga de dos mesos si hi ha més sol·licituds
presentades.
En cas de que cap nou artista sol·liciti fer ús d’aquest espai, l’última obra romandrà
exposada fins que es sol·liciti fer una nova obra i/o es netejarà al cap d’un temps. (llegir
punt 3.10.)
2.6. Es proporcionarà un espai a les xarxes socials o pàgina web de l’Ajuntament de
Llavaneres, per fer un recull de fotografies de les obres realitzades de l’actuació Murs
Lliures i penjar-les per la seva posterior visualització.
2.7. En el marc de l’espai autoritzat, hi haurà un codi «QR», que al escanejar-lo,
proporcionarà informació als usuaris, de quina és la normativa, bases i permisos

d’aquesta actuació, així com, qui té el permís actual per poder pintar en aquell mur o
aquella paret autoritzada.
2.8. Hi haurà disponibles tres zones de Sant Andreu de Llavaneres amb parets i murs
autoritzats per pintar. Aquestes tres zones són: la zona del centre de Llavaneres, la zona
de l’Ametllareda i la zona de la platja.

3. NORMATIVES I CRITERIS REGULADORS DELS MURS LLIURES
3.1. La Regidoria de Joventut i Cultura es farà càrrec de regular, vigilar i controlar aquesta
actuació dels Murs Lliures.
3.2. L'espai autoritzat per a pintar serà el comprès entre les plaques identificatives. Les
plaques s'han de respectar i no pintar-les.
3.3. En els trams autoritzats per pintar, s’haurà de respectar les portes, finestres i trams de
paret delimitats (llegir punt 3.2.)
3.4. Si pinteu fora dels espais indicats, heu de ser conscients que podeu ser denunciats
en aplicació de l'Ordenança Municipal de civisme.
3.5. Caldrà respectar i mantenir net l’entorn natural.
3.6. Cal remarcar que totes aquelles pintades que atemptin contra la dignitat humana o
siguin ofensives contra persones, col·lectius o institucions seran retirades; heu de ser
conscients que podeu ser denunciats en aplicació de l'Ordenança Municipal de civisme.
3.7. No està permès introduir cap mena de reclam ni al·lusions de tipus publicitari dins
dels grafits.
3.8. Un equip de brigada de neteja s’encarregarà de controlar que es compleixin les bases
del reglament de l’ús i normativa de l’actuació Murs Lliures i que es respecti l’espai grafiti
habilitat dins dels murs i parets autoritzades. El responsable de controlar aquest aspecte
és la regidoria de Joventut i Cultura, la qual es coordinarà amb l’equip de brigada per
tapar amb pintura i/o netejar aquells grafits i pintades que atemptin contra la dignitat
humana o siguin ofensives contra persones, col·lectius o institucions.
3.9. En el cas de sol·licitar un tram ja pintat, s'haurà de cobrir completament l'obra que
pertany al tram sol·licitat, respectant el període d'exclusivitat de cada obra. (llegir punt
2.5.)
3.10. Quan s’acosti la finalització del període de dos mesos i no hi hagi cap sol·licitud
més, l’obra vigent podrà romandre exposada més temps, o bé, la brigada de neteja
s’encarregarà de tapar-la amb pintura si així es decideix des de l’ajuntament. (llegir punt
3.8.)

3.11. Es requereix tenir l’autorització prèvia de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de
Llavaneres per poder executar l’obra i l’ús de les parets autoritzades que s’hagin sol·licitat.
L’incompliment d’aquesta premisa, comportarà a la denegació de l’autorització de la
sol·licitud per pintar, i podeu ser denunciats en aplicació de l’Ordenança Municipal de
Civisme.
3.12. Murs lliures només proporciona l’espai públic per poder-se expressar artísticament.
En cap cas, proporcionarà materials o estris per realitzar l’obra. L’artista sol·licitant
assumirà totes les despeses de realització del grafit.
3.13. Una persona que ja ha gaudit de l’oportunitat de participar en aquesta actuació i ja
ha pogut pintar una obra; podrà tornar a sol·licitar un tram de paret per realitzar una altra
obra, sempre i quan compleixi els requisits de les bases reguladores, respectant sempre
l’ordre d’adjudicació. Tenint en compte, que es prioritzaran aquelles sol·licituds de
persones que encara no han fet ús de l’espai en cap moment.
3.14. L'incompliment de qualsevol d'aquestes premisses, comportarà la suspensió
d'aquests espais.

4. SOL·LICITUD DE PARETS I MURS AUTORITZATS
4.1. Per fer ús d'una de les parets autoritzades haureu d'emplenar el model de sol·licitud
que es troba a la pàgina web de l'ajuntament indicant la paret seleccionada. El/la
sol·licitant rebrà una resposta, confirmant el permís (aquest s’haurà de portar amb si
durant el treball de pintar per si és reclamat). En aquest permís, s’especificaran les
condicions i el termini per poder fer la pintada (si no es realitza durant aquest període,
s'entendrà que es renuncia a la mateixa).
4.2. La sol·licitud per fer ús de les parets autoritzades és totalment gratuïta. Tan mateix, la
persona sol·licitant (o artista o usuari) haurà d’assumir les despeses del material per
realitzar el grafit.
4.3. Dins del model de sol·licitud, la persona sol·licitant haurà d’especificar la temàtica i
títol de la obra que vol realitzar.
4.4. Es podrà sol·licitar murs i parets autoritzades per pintar de tres zones del municipi de
Sant Andreu de Llavaneres (consulteu annex 1):
- Zona Centre
- Zona Ametllareda
- Zona Riera-Platja
4.5. Cal indicar el mur o paret autoritzada que es vol sol·licitar per pintar dins de la
sol·licitud. Cada mur o paret té un nom i número identificatiu; el qual, el podeu trobar en
un llistat dins de la pàgina web de l’ajuntament.

4.5. La persona sol·licitant assumirà tota la responsabilitat civil derivada de l’activitat motiu
de la sol·licitud.

5. CRITERIS PER L’ATORGAMENT DE LES SOL·LICITUDS
5.1. La Regidoria de Joventut i Cultura serà la responsable de realitzar la valoració de la
sol·licitud presentada. Un cop valorat tot i comprovat que es compleixen els requisits de
les bases, s’indicarà si s’aprova o no la sol·licitud i la seva corresponent autorització per
pintar.
5.2. L’atorgació i aprovació de les sol·licituds es donarà segons l’ordre de presentació de
la sol·licitud, després de que hagi estat valorada i compleixi els requisits de les bases.
5.3. Tots els participants, que la seva sol·licitud hagi estat aprovada, se’ls atorgarà una
«llicència» d’ús temporal de la paret o mur autoritzat. En aquest permís, s’especificarà
quines dates podrà fer ús de l’espai sol·licitat. Les persones sol·licitants, caldrà que portin
sempre aquesta llicència mentre fan ús de les parets autoritzades.

6. DISPOSICIONS FINALS
6.1. Les bases d’aquesta actuació seran aprovades per la Junta de Govern Local i tindran
una vigència indefinida fins a la seva derogació o modificació.
6.2. La Junta de Govern Local també aprovarà la convocatòria corresponent.

ANNEX 1: LLISTAT DE MURS I PARETS DISPONIBLES AUTORITZADES PER PINTAR
1. Zona Centre de Sant Andreu de Llavaneres:
1.1. Façana pàrquing de pagament davant del CAP de Sant Andreu de Llavaneres.
Direcció: Passeig Jaume Brutau,0,08392 Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona
2. Zona Ametllareda:
2.1. Murs/parets del Parc Infantil davant del col·legi Serena Vall.
Direcció: Passeig de la Riera, 23, 08392 Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona
2.2. Murs/parets exteriors col·legi Serena Vall (cantonada parc)
Direcció: Carrer de l'Alzina, 08392 Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona
3. Zona Riera-Platja:
3.1. Murs Riera de Sant Andreu de Llavaneres. Davant i més avall del Parc de Sant Pere.
Direcció: Passeig de la Riera, 49, 08392 Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona
3.2. Murs i ponts d’accés a la platja de Sant Andreu de Llavaneres.
Direcció: Sota de la NII i davant de la platja,08392 Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona

